
 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 جـــیـــپکی ـــرفـــعـــم

 رمـــهای نهارتــــم
  



 

 

 

هایی است که ارتباط مستقیم ن دسته از مهارتآ شامل  نرم  هایمهارت
  مخاطب شناسی، ،خودشناسی ،یا غیر مستقیم با ارتباطات اجتماعی

، حل مسئله و مدیریت زمان اصول بازاریابی موثر و متقاعد سازی،
ها کمک کننده در این مهارت  باشد.شناسایی استعدادها و غیره می

فردی و جمعی و ارتباطات فرد با جهت رشد و توسعه ارتباطات بین 
رفته یده گدبنابراین نباید به هیچ عنوان نا باشد.خود و محیط کاری می

به این عرصه   هاسازماندروازه مطمئنی برای ورود  پکیج نای  شوند.
ی های شغلدر حیطه کارکنانعرصه ای که بر روی کیفیت عملکرد    است.

 .و فردی بسیار تاثیرگذار خواهد بود

 

 

  



 های نرمپکیج مهارتمزایای    

 
  یو عمل ینرم به صورت تئور یمهارت ها یمباحث کاربرد ۱۰۰تا  ۰ارائه 

 افراد(  ریکارمندان و سا  ،رانیمناسب همه افراد )مد

 منتور در صورت بروز هرگونه سؤال یانیو پشت نگیخدمات منتور ارائه 

   آزمون، مطابق با فرآیندها شغلی سازمانارزیابی بر اساس پروژه یا 

  با حضور منتورهای سازمانتیم سازی و ایجاد کارگروه تخصصی 

 کارکنان  یو مهارت یعلم  شیبا افزا یانسان  یکاهش خطاها 

 نیو آنال یمجاز ،یدوره به صورت حضور یبرگزار 

 نرم و سخت کارکنان یهازمان مهارتهم یارتقا 

  



  پکیج هایسرفصل
 

 یارتباط  یهامهارت  (Communication Skills) 

 زبان بدن آموزش

 یو سخنور انیفن ب آموزش

 و ارتباط موثر یرفتارشناس آموزش

 یمذاکره و متقاعدساز یکاربرد  اصول

 

 یاحرفه یهامهارت  (Professional Skills) 

 یساز میو ت یمیکارت  آموزش

 سازمان یو رهبر تیریمد اصول

 و خروج از بحران رییتغ تیریمد

 

 یشخص یهامهارت  (Personal Skills) 

 و کشف مهارت ها یخودشناس

 یحل مساله و تفکر انتقاد یاحرفه آموزش

 یو چشم انداز شغل ریمس نییتع کارگاه

 

 



 هاگذاری پکیجسرمایه

 

  



 
 

و   کنیم؟ انتخابچرا رشدانا ر
 

   آموزش شامل منتورینگ، مشاوره و ...برنامه ریزی صفر تا صد فرایند 

 همکاری همزمان با اساتید معرفی شده از طرف شرکت و رشدانا 

 سازی کامال متناسب با زمان و مکان شرکتشخصی 

 هاکیفیت آموزشنامه به شرکت در قبال  ارائه ضمانت 

 حضور نماینده شرکت در تمامی فرایندهای آموزشی 

 هزار نفری 3۰اطب گسترده دارا بودن جامعه مخ 

  



 

 رشدانااجرایی تیم 

 

 
  



 
 


