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هذت آهَسش  90 :رٍس
 آضٌبيي ثب هفبّين هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
 هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي چيست ؟






























هحزن ّبي تَجِ ثِ CRM
اّذاف CRM
اثزات  CRMثزسبختبر سبسهبًي
سبختبر سبسهبًي ثبساريبثي در CRM
هسئَالى پيبدُ سبسي خظ هطي ّبي CRM
اصَل CRM
هفزٍضبت اسبسي هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
تَّن ّبي رايج CRM
اثؼبد فٌي هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
تىبهل CRM
اثشارّبي هستٌذسبسي ٍ هذيزيت هحتَا
هخشى ّبي اعالػبت داخلي
ثبسيبثي ٍ وبٍش اعالػبت
اًَاع فٌبٍري ّبي CRM
هزاحل ٍ فزآيٌذّبي هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
هذل چزخِ حيبت CRM
هذل يىپبرچگي تبوتيىي فزآيٌذّبي CRM
هذل يىپبرچِ سبسي وبروزدّبي وست ٍ وبر در استزاتضي
ثبساريبثي
اجزاي هَفميت آهيش پزٍصُ ّبي هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
ارسيبثي آهبدگي سبسهبى ّب ثزاي اجزاي CRM
ثؼذ فىزي
ثؼذ اجتوبػي
ثؼذ فٌبٍراًِ
گبم ّبي عزاحي هَفك سيستن هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
اًتخبة سيستن هٌبست هذيزيت ارتجبط ثب هطتزي
دُ ًىتِ وليذي در اجزاي هَفك CRM
ضىست پزٍصُ ّبي CRM
تحليل ضغل
ضزح ضغل

 وبرهٌذ يبثي
 راثغة وبرهٌذ يبثي ثب سبيز فؼبليتْبي هذيزيت اهَر وبروٌبى ٍ
هٌبثغ اًسبًي
 اثشارٍرٍضْبي گزدآٍري اعالػبت ثزاي گشيٌص ٍثِ وبرگوبري
 رٍاثظ گشيٌص ٍ ثِ وبرگوبري ثبسبيز فؼبليتْبي هذيزيت اهَر
وبروٌبى ٍ هٌبثغ اًسبًي
 وبرثزد اعالػبت در گشيٌص ٍ ثِ وبرگوبري
 رٍاثظ گشيٌص ٍ ثِ وبرگوبري ثبسبيز فؼبليتْبي هذيزيت اهَر
وبروٌبى ٍ هٌبثغ اًسبًي
 وبرثزد اعالػبت در گشيٌص ٍ ثِ وبرگوبري
 آهَسش وبروٌبى ٍ پزٍرش هذيزاى
 فَايذ آهَسضْبي ضغلي
 آهَسش چيست ؟
 تؼييي ًيبسّب ٍ اٍلَيتْبي آهَسضي
 رٍضْبي رسوي آهَسش وبروٌبى
 پزٍرش هذيزاى
 ارسضيبثي ػولىزد وبروٌبى
ّ ذفْب ٍ اّويت ارسضيبثي ػولىزد
 ثْزُ ٍري ٍ ويفيت سًذگي وبري
 همبصذٍ اّويت ويفيت سًذگي وبري ٍ ثْزُ ٍري
 پيَستگي ثزًبهِ ّبي ثْزُ ٍري ٍويفيت سًذگي وبري
ثبسبيزفؼبليتْبي هذيزيت اهَروبروٌبى ٍهٌبثغ اًسبًي
 هسيز پيطزفت ضغلي
 چزا ثبيذ اّويت هسيز پيطزفت ضغلي را درن وٌين ؟
 عزحزيشي ًظبهْبي هسيز پيطزفت ضغلي
ً ظبهْبي حمَق ٍ دستوشد
 تبثيز هحيظ در ًظبم پزداخت
 ارسيبثي ًظبم پزداخت
 دضَاريْبي عزاحي ًظبهْبي پزداخت هجتٌي ثز ػولىزد
 هذيزيت پزداختْبي غيز هستمين
 هذيزيت پزداختْبي جبًجي
 ايوٌي ٍ ثْذاضت وبر






























ّذفْب ٍ اّويت ثْجَد ايوٌي ٍ ثْذاضت وبر
رٍاثظ ايوٌي ٍ ثْذاضت وبرثبسبيزٍظبيف هذيزاى هٌبثغ اًسبًي
اجزاي استزاتضيْبي ايوٌي ٍ ثْذاضت وبر
ثزلزاري اًضجبط ٍ ادارُ وبروٌبى هطىل آفزيي
اًَاع هطىالت اًضجبعي
رٌّوَدّبي ولي ثزاي ادارُ اهَر اًضجبعي
الذاهْبي اًضجبعي (تٌجيِ ّب )
رٍيىزد ًَيي  :اًضجبط ثذٍى تٌجيِ
ارسيبثي ػولىزد هذيزيت اهَر وبروٌبى ٍ هٌبثغ اًسبًي
ّفذُ سهيٌِ پبيگبُ اعالػبتي هذيزيت اهَر وبروٌبى ٍ هٌبثغ اًسبًي
ارسيبثي ًظبهْبي اعالػبتي هذيزيت
هؼيبرّبي ارسيبثي
دضَاري تجذيل هؼيبرّب ثِ سثبى هبلي
هؼيبرّبي چٌذ گبًِ
ػَاهل هَثز در تؼييي هؼيبر چيست ؟
ػذم ّن رأيي در گشيٌص هؼيبرّب
رٍضْبي سٌجص هؼيبرّب
حسبثزسي هٌبثغ اًسبًي
رٍضْبي ارسضيبثي ػولىزد وبروٌبى
ارسيبثي ٍ سٌجص دستبٍردّب
ً 101ىتِ در هذيزيت وبروٌبى
همذهِ
لذرت
هٌبثغ لذرت
جٌجِ ّبي فزٌّگي لذرت
ارائِ ديذگبّْبي هتَاسى درثبرُ لذرت
اختيبر
هجٌبي اختيبرات رسوي































اختيبرات صفي ٍ ستبدي
اختيبرات صـفـــي
اختيبرات سـتـبدي
اختيبرات ٍظيفِ اي
تفَيض اختيبر
اصَل تفَيض اختيبر
فزآيٌذ تفَيض اختيبر
اّذاف تفَيض اختيبر
هشايبي تفَيض اختيبر
ٌّــــز تفَيض اختيبر
ػَاهلي وِ درجِ ػذم توزوشاختيبرراتؼييي هي ًوبيذ
ػَاهلي وِ راُ تفَيض اختيبر را سذ هي وٌذ
رٌّوَدّبيي ثزاي تفَيض اختيبر ثِ ضيَُ اي هَثز
تفَيض اختيبر ثِ ضيَُ اي اثز ثخص
رٌّوَدّبيي ثزاي غلجِ ثز تفَيض اختيبر ضؼيف
هَاًغ تفَيض اختيبر
چگًَگي غلجِ ثز هَاًغ تفَيض اختيبر
توزوش هجذد اختيبر
داليل ػذم توبيل هذيزاى ثِ تفَيض اختيبر
داليل ثي ػاللگي سيز دستبى ثِ لجَل اختيبر
توزوش ٍ ػذم توزوش
ًمبط لَت ٍ ضؼف توزوش سدايي
ػَاهلي وِ ثز پذيذُ توزوش سدايي اثز هي گذارًذ
سبختبر ّبي ًبضي اس تفَيض اختيبر ٍ ػذم توزوش
هفبّين پٌجگبًِ ػذم توزوش
درجِ هغلَة ػذم توزوش
ٍاضح سبختي ػذم توزوش
راّــٌـوــبي ػـذم توزوش
ً 101ىتِ در تفَيض اختيبر

ابسارهاي آموزشي  :دٍ جلذ جشٍُ آهَسضي  ،دٍ ػذد فيلن آهَسضي  ،دٍ ػذد  CDصَتي آهَسضي  ،ثْزُ هٌذي اس تين استبداى راٌّوـب
ثِ هذت  3هبُ ،هطبٍرُ رايگبى اس وليٌيه هذيزيت .ػضَيت درجبهغ تزيي سبيت وتبة هذيزيت ايزاى . www.irannetbook.com

نحوه ثبت نام  :وليِ داٍعلجبى ضزوت در دٍرُ هذوَر السم است ٍجِ هزثَط ثِ ثجت ًبم را (هجلغ  3/000/000ريـبل ثـب احتسـبة %9
ارسش افشٍدُ) ثِ حسبة  0101570622004ثبًه صبدرات ثٌبم هَسسِ هذيزيت ٍ رّجزي ايزاًيبى ٍاريش ٍ اصل يب وپي رسيذ ثبًىي را
ّوزاُ ثب فزم تىويل ضذُ ثجت ًبم ثِ يىي اس دفبتز هَسسِ ارسبل ًوبيٌذ .

دفاتر ثبت نام :

تْزاى  :تلفىس 021 - 88970849 -50 - 88983781 -2 :
اصفْبى  :تلفىس 031 - 32228194 -32205939-32230750 -2 :

www.leadership-2000.com
E-mail:Info@leadership-2000.com

 همذهِ
 تبريخچِ هذيزيت اهَر وبروٌبى ٍ هٌبثغ اًسبًي

