
اول از همه بیایین مطمین بشیم که این دوره مناسب شماست!

همونطور که گفتیم و حتما میدونید دوره تیونینگ منابع انسانی طراحی شده تا اگر به 

رشته منابع انسانی به عنوان شغل مورد عالقه تون نگاه می کنید و آشنایی اولیه با مفاهیم 

و ابزارهای اون دارید اما احساس می کنید دانش تون تو این حوزه کافی و منظم نیست و 

نمی تونید مثل یک حرفه ای  نمی دونید و هنوز  رو  ازش  استفاده  زمان و شرایط درست 

کارتون رو شروع کنید، شرکت در این دوره بهتون کمک می  کنه. 

این دوره خیلی فشرده و سنگینه بنابراین نیاز داره که انگیزه کافی برای یادگیری داشته 

باشید هم اینکه آشنایی نسبی با اصول اولیه، مقدمات منابع انسانی و کارکردهای عمومی 

این شغل داشته باشید و توانایی مطالعه ی مقاالت و منابع  به زبان انگلیسی رو هم داشته 

باشید.

برای من که در حوزه  این دوره  اینه که  براتون وجود داشته باشه  یک سوال که ممکنه 

دوره  این  از  باشه؟ هدف  مفید  داشته ام هم می تونه  کار  سابقه  انسانی  منابع  مدیریت 

آشنایی مناسب شما با حوزه مدیریت منابع انسانی و زیرسیستم هاشه. برای کسب دانش 

به همراه تجربه عملی و آمادگی برای حضور پرقدرت در شغل های حوزه منابع انسانی اگر 

برای شما  دوره  این  احتماال  انسانی هستید  منابع  تو حوزه  ابتدای مسیر شغلی تون  در 

مناسبه ولی اگر سابقه تجربه عملی زیادی در حوزه منابع انسانی دارید و با زیرسیستم ها 

کامال آشنایی دارید، احتماال بخشی از مباحث دوره برای شما تکراری خواهد بود و توصیه 

می کنیم در دوره های پیشرفته تر رهنماکالج که در آینده برگزار می شه شرکت کنید.

الی ٢٠  برگزار میشه و الزمه در ساعت ١٧  این دوره به صورت الیو  اینکه  مورد آخر هم 

روزهای زوج حتما در کالس ها حضور داشته باشید و ازونجایی که برای گذروندن دوره 

الزمه که حتما در تمامی جلسات حاضر باشید، میخواهیم که قبل از ثبت نام نهایی برنامه 

دوره تیونینگ

منابع انســانی



اگر به این نتیجه رسیدید که این دوره مناسب شماست:

در فرم ثبت نام سواالتی در مورد دانش و تجربیات شما در زمینه منابع انسانی و 
بررسی  سواالت،  این  از  می پرسیم. هدف  دوره  در  شرکت  برای  و هدفت  انگیزه 
دوره  این  که  باشیم  مطمین  تا  است  انسانی  منابع  دوره  با  شما  تناسب  میزان 

میتونه براتون مفید باشیم.

لطفا برای تکمیل فرم ثبت نام زمان مناسبی رو اختصاص بده و خیلی دقیق برامون 
از مطالعات، تجربه ها، اهداف و انگیزه ات و اینکه این دوره چه کمکی میتونه بهت 
بکنه بگو. پاسخ های شما خیلی می تونه برای ارزیابی دقیق و صحیح تر به ما کمک 

کنه.

زمانی تون رو هم بررسی کنید. البته ما هم زمانبندی رو بعد از دعوت به مصاحبه باهاتون 

چک میکنیم. 

در کنار حضور در کالس ها الزمه به صورت هفتگی حداقل ٥ الی ١٠ ساعت رو به مطالعه و 

تمرین مواردی که بهتون اعالم شده اختصاص بدید که اگر این میزان زمان دارید برای این 

دوره اقدام کنید. 
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