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جناب آقای مهندس فقیهی

با سالم
ّواًطَر کِ استحضار داریذ ضزایط التصاد داخلی ٍ التصاد جْاًی بِ گًَِ ای است کِ فعالیت ٍ
رلابت ضزکتْا ٍ ساسهاًْا بِ هزاتب پیچیذُ تز ٍ چالطی تز اس گذضتِ ضذُ ٍ تجزبِ افزاد ،دارایی ّای
هالی تخصصْای فٌی بِ تٌْایی ًوی تَاًذ گزُ گطای چالطْای پیص رٍ باضذ .در ایي هیاى آگاّی اس
تجزبِ ساسهاًْایی کِ در دًیا هَفك عول ًوَدُ اًذ ٍ بَهی ساسی سیز هَفمیت آًْا هی تَاًذ افك
جذیذی را پیص رٍی هذیزاى تَاًوٌذ کطَر بگطایذ .کٌفزاًس هذیزیت در تزاس جْاًی (-1331/8/3
هطْذ) در تالش است تا با بْزُ هٌذی اس اساتیذ ٍ سخٌزاًاى حزفِ ای الگَّای ًَیي هذیزیتی را ارائِ
ًوایذ.
رویکردهای کنفرانس مدیریت در تراز جهانی:

-

آضٌایی با الگَّای جْاًی هذیزیت

-

آضٌایی با ضیَُ ّای رّبزی التصادی بز هبٌای ارسضْای کلیذی

-

آضٌایی با راّبزدّای ًَیي رلابت پذیزی در تزاس جْاًی

-

چگًَگی ٍاکٌص ٍ فزم پذیزی در سطح هلی ،هٌطمِ ای ٍ جْاًی

در اختتاهیِ ایي کٌفزاًس هزاسن ٍیژُ لزائت سَگٌذًاهِ بٌیاد ارٍپایی هذیزیت با عٌَاى تعْذ بِ تَسعِ
ٍ رضذ بزای حاضزیي اجزاء خَاّذ ضذ.
مسایای حضور در کنفرانس مدیریت در تراز جهانی:

-

دریافت لَح سَگٌذًاهِ بٌیاد ارٍپایی هذیزیت با عٌَاى تعْذ بِ تَسعِ ٍ رضذ

-

دریافت جایشُ هذیزیت در تزاس جْاًی با لَگَی بٌیاد ارٍپایی هذیزیت()EFMD

-

عضَیت در ساسهاى جْاًی کار کطَرّای اسالهی ٍ دریافت گَاّیٌاهِ عضَیت

با تَجِ بِ اسپاًسزی ّتل هجلل پارس هطْذ همزر گزدیذ بِ  40ثبت ًام اٍل ایي کٌفزاًس بِ هذت 2
ضب ٍ سِ رٍس سزٍیس الاهت در ّتل 5ستارُ پارس با سزٍیس پذیزایی کاهل(صبحاًًِْ ،ار ٍ ضام)
بزای ً 2فز(در اتاق دبل) یا یک ًفز(در اتاق سیٌگل) بِ صَرت رایگاى ارائِ گزدد.
اهیذٍارین افتخارهیشباًی ضایستِ حضزتعالی را در کٌفزاًس مدیریت در تراز جهانی در کٌار سایز هذیزاى تزاس اٍل کطَر
داضتِ باضین.
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