
 

 

A. CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT  

Thời gian học: Từ 18g00-21g00  

(Luôn bắt đầu đúng giờ) 

Học vào tối thứ tư, thứ sáu hàng tuần  

 

Buổi-

Ngày 

Nội dung Giảng viên 

1 

20/07 

Nhập môn Nhân tƣớng 

học: Tìm hiểu, tiếp cận 

nhân tƣớng học 

phƣơng Đông nhƣ thế 

nào cho khoa học?  

Nhân tƣớng học có thể 

ứng dụng trong quản 

trị nhân sự nhƣ thế 

nào? 

Nhập môn hình tƣớng: 

Tổng quan về khuôn 

mặt: Tam đình-Ngũ 

nhạc- Ngũ quan (Phần 

1) 

Trần Quốc Thái 

Trần Minh 

Trọng 

2 

22/07 

Nhập môn hình tƣớng 

Phần 2: 12 cung trên 

gƣơng mặt phối hợp 

giữa các bộ vị.  

Trần Quốc Thái 

Trần Minh 

Trọng 

3 

27/07 

Nhập môn tâm tƣớng: 

Thần-Khí-Sắc-Tính 

cách. 

Phƣơng pháp nhận 

diện con ngƣời dựa 

trên nguyên lý thanh 

trọc. 

Trần Quốc Thái 

Trần Minh 

Trọng 

4 

29/07 

NTH và ứng dụng 

trong tìm hiểu thời vận.   

Ứng dụng NTH để 

phân loại 4 kiểu ngƣời 

trong công việc 

Trần Quốc Thái 

Trần Minh 

Trọng 

 

5 

03/08 

Tâm tƣớng nâng cao: 

các phƣơng pháp nhận 

diện tâm tƣớng. Hỗ trợ 

rèn luyện tâm tƣớng. 

Trần Việt Quân 

Trần Quốc Thái 

Trần Minh 

Trọng 

6 

05/08 

Thi cuối khóa- Tổng 

kết lớp 

Ban giảng viên 

và thành viên 

 

Phương pháp huấn luyện: Tổng hợp lý thuyết- kết hợp thực 

hành ngay tại lớp và bên ngoài lớp học. Có thi tốt nghiệp cuối 

khóa 

 
Chứng chỉ do Viện LEADMAN cấp. 

 

B. ĐỊA ĐIỂM HỌC46 Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao 

Quận 1, TPHCM 

C. HỌC PHÍ TRỌN KHÓA  

 1.500.000 đồng/khóa. (Giảm 10% cho Sinh viên đang 

theo học ngành Quản trị Nhân sự)   

D. SỐ LƢỢNG HỌC VIÊN: TỐI ĐA 25 NGƯỜI. 

 

E. BAN GIẢNG VIÊN: 

1) Thanh từ Dịch học sỹ Trần Quốc Thái: Thanh từ 

Dịch học sỹ là danh hiệu do thầy dạy Dịch lý tặng 

cho anh Trần Quốc Thái. Bị sốt bại liệt khi còn bé, 

Anh Thái bị ấn tượng với lời an ủi của khách đến 

thăm nhà “Số trời định rồi con cố gắng”. Anh muốn 

biết có tướng số hay không nên tìm thầy học đạo về 

Tử vi, Dịch lý học, nhân tướng học. Anh cũng theo 

học trường phái  Phong Thuỷ Huyền Không. Hiện 

anh Thái thường xuyên tư vấn và giảng dạy về dịch 

lý, phong thuỷ,  nhân tướng học, tâm lý cho các 

doanh nghiệp, nghệ sĩ… 

2) Ông Trần Việt Quân là người sáng lập Bách Khoa 

Computer từ năm 2001. Hiện nay Bách Khoa 

Computer là một hệ thống siêu thị máy tính, điện 

thoại, thiết bị số với 20 chi nhánh trên toàn quốc và 

khoảng 800 nhân sự. Anh là người chịu khó tầm sư 

học đạo và tự nghiên cứu về quản trị hiện đại cũng 

như minh triết phương Đông ứng dụng trong quản 

trị. Quan niệm của anh là càng học càng biết ít và 

chúng ta học được nhiều hơn khi thường xuyên đem 

thực hành những điều được học và thực tế cuộc sống. 

Khi nghiên cứu nhân tướng học, anh nghiêng theo 

“trường phái” tâm tướng của con người quan trọng 

hơn hình tướng. 

3) Ông Trần Minh Trọng- Thạc sĩ, Giám đốc Trung 

tâm Phát triển Nguồn Nhân Lực HD-LEADMAN 

 

F. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP: 

o Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị 

doanh nghiệp; 46 Nguyễn Văn Thủ (Lầu 1), Quận 1, 

Tp.HCM, ĐT: 6678 1867;  Fax: 391.15.477; 

E-mail: lanuyen.hdleadman@gmail.com,  

Mobi: 0909231051 

         Hoặc chuyển khoản:  
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, 

Số TK: 0600 2871 2092 tại Ngân Hàng Sài Gòn 

Thương Tín, Sở Giao dịch TPHCM. 

Học viên vui lòng mang 

theo 1 chiếc gƣơng soi 

khi tham gia lớp học 

 


