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بهار ارتباطات ایزانیان

آموسش کارکنان خدماتی شاغل در مزاکش اداری  ،موسسات  ،ساسمانها

... ،

( آبدارچی  ،نظافتچی  ،کارکنان مزاکش اقامتی  ،پذیزایی  ،باشگاهها  ،کلوپ ها و مزاکش ورسشی  ،گزدشگزی  ،آموسشی و )...

 دٍرُ ی هیشتاًی ٍ فًٌَی پذیزایی
 -1تْذاضت ایوٌی کارٍ ٍ تْذاضت فزدی ٍ هحیطی
 -2ضیَُ ّای هٌاسة هیشتاًی ٍ پذیزایی
ً -3حَُ ی سزٍ ٍ سزٍیس دّی
 -4آهادُ ساسی غذا ٍ ًَضیذًی تزای هجالس
 -5ضیَُ ّای هٌاسة هیشتاًی ٍ پذیزایی
 -6آرایص هیش ٍ صٌذلی تزای هجالس
 -7الگَّای رفتاری ٍ في تیاى
 -8رٍش ّای تزقزاری ارتثاطی هٌاسة تا هیْواًاى

 دٍرُ ی هثاًی تکزین ارتاب رجَع
 -1ضزٍرت جلة رضایت هطتزیاى
ً -2قص هطتزیاى در تَسؼِ ساسهاى
ً-3قص هطتزی در هذیزیت کیفیت
 -4هلشٍهات هذیزیتی جْت اجزای طزح تکزین ارتاب رجَع
ً -5قص کارکٌاى در طزح تکزین ارتاب رجَع
 -6ضاخص ّای ارسیاتی طزح تکزین ارتاب رجَع
-7آهَسش ّای ضوي خذهت هَرد ًیاس جْت تسْیل فزآیٌذ اجزای طزح
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 دٍرُ ی هذیزیت ٍ تاساریاتی فزٍش
 -1آضٌایی تا اصَل تاساریاتی ٍ فزٍش
 -2احتزام تِ ٌّجارّا ٍ فزٌّگ هطتزی (هطتزی هذاری )
 -3تْزُ گیزی اس هٌاتغ ٍ تکٌیک ّای فزصت یاتی
 -4ایجاد اًگیشش در ًیزٍّای فزٍش
ً -5ظارت تز ػولکزد ًیزٍّای فزٍش
 -6یادگیزی فٌاٍری ّای جذیذ
 -7هذیزیت اػتزاض هطتزیاى

 دٍرُ ی رٍاتط اًساًی در ساسهاى
 -1آضٌایی هذیزاى سطَح هختلف تا اصَل ٍ هفاّین رٍاتط اًساًی
 -2ایجاد هْارت در رٍاتط تیي فزدی  ،تیي گزٍّی ٍ تیي ساسهاًی
 تطزیح رٍاتط تیي فزدی  ،تیي گزٍّی ٍ تیي ساسهاًی
 چگًَگی استفادُ اس ًظزیِ ّای ًَیي رٍاتط اًساًی در ساسهاى
 چگًَگی تٌظین رٍاتط اًساًی هثتٌی تز احتزام هتقاتل
 درک خصَصیات اًساًْای هَثز در ایجاد رٍاتط اًساًی در ساسهاى
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