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بسمه تعالی
از :دبیرخانه همایش بین المللی تعالی کسب و کار در دوران رکود به روش مدیریت ژاپنی

به :جناب آقای مهندس فقیهی
ریاست محترم جامع صنفی قالبسازان ایران

با سالم و احترام
همانطور که استحضار دارید کشور ژاپن دومین قطب صنعتی و سومین اقتصاد دنیاست .به نظر می رسد سخت کوشی تنها فاکتور تفاوت
ژاپنی ها نیست بلکه این خطه از جهان نگاه متفاوتی به مدیریت در سطح خرد و کالن آن دارند.
دانشگاه می کی مو تو ژاپن که چند سالی است پذیرای مدیران تراز اول ایران در ژاپن است (دانشگاه می کی موتو را در گوگل سرچ کنید)
برای دومین بار در نظر دارد همایش بین المللی تعالی کسب و کار در دوران رکود به روش مدیریت ژاپنی را برای مدیران ایرانی برگزار نماید.
معتبرترین جایزه مدیریتی این دانشگاه (دکترای افتخاری مدیریت) نیز در این همایش جهت ارج نهادن به خدمات انجام شده توسط اشخاص
برجسته در حوزه کسب و کار و موفقیت چشم گیر ایشان در انجام مسئولیت های اجتماعی در جهت کارآفرینی پایدار پس از احراز صالحیت
(الزامات 6گانه دکترا) و طی مراسمی رسمی اهداء می گردد .دکترای افتخاری یک جایزه است که دانشگاه فارغ از لوازم معمول برای کسب
مدرک دانشگاهی مانند نام نویسی ،اقامت ،مطالعه و امتحانات به یک فرد اعطاء می کند .معموال دکترای افتخاری به کسی داده می شود که
هیچ ارتباط قبلی با دانشگاه مربوطه نداشته است .ارزش این درجه به اندازه نسخه اکتسابی آن نیست و به همین دلیل اغلب توصیه می شود
تا در رزومه شخص به عنوان یکی از جوایز وی ذکر شود و نه در شمار سایر مدارک دانشگاهی که طبق روال معمول از مراکز دانشگاهی اخذ می
شود.
در مراسم رسمی اهداء این جایزه ابتدا تمامی منتخبین به صورت نمادین لباس فارغ التحصیلی به تن کرده و سپس جهت دریافت جایزه خود
از دست ریاست دانشگاه یا نماینده ایشان آماده می شوند.
در این مراسم آقای دکتر  Wu Jianریاست دانشگاه  Mikimotoحضور خواهند داشت.
خواهشمند است دستور فرمایید فرم ارزیابی اولیه به شرح پیوست تکمیل و به شماره  021- 89789457ارسال گردد .ظرفیت پذیرش
اجالس 100نفر ،پذیرش شده  88نفر  ،آخرین فرصت ثبت نام تا پایان شهریور ماه سال جاری تعیین گردیده است.
مزایای حضور در همایش بین المللی کسب و کار در دوران رکود به روش مدیریت ژاپن( :تعرفه  7/200/000 :تومان)

-

حضور در مراسم جهت دریافت جایزه دکترای افتخاری مدیریت از دست رئیس دانشگاه  Mikimotoژاپن
دریافت کارت شناسایی دانشگاه  Mikimotoژاپن
دریافت اعتبارنامه مدیریت روی ورق طال به ضخامت  8میکرون با عیار ( 24به همراه گواهی نامه آزمایشگاه) از طرف دانشگاه
 Mikimotoژاپن
دریافت دکترای افتخاری مدیریت از دانشگاه  Mikimotoژاپن در صورت احراز صالحیت
دریافت پرچم رومیزی  Mikimotoژاپن
دریافت لباس مخصوص مراسم

نماینده شما در دبیرخانه اجرایی :خانم مهندس حسینی
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دانشگاه می کی موتو ژاپن
دفتر نمایندگی ایران

