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 بسمه تعالی

 1986: شماره                                                                                                                                                         

تاریخ:                                                                                                                                                         

 1395/شهریورماه

       

 مدیریت محترم       

 باسلام،       

رکود،توسعه و بهبود فضای کسب و کار و همچنین توسعه اقتصادی یکی همانگونه که استحضار دارید خروج از 

از نیازهای روز جامعه کشور وهمچنین یکی از چالش های پیش روی دولت در پسا برجام می باشد که میتوان 

 این چالش را با آموزش وارتقا سطح آگاهی مدیران ،مدیران صنایع و اصناف پشت سر گذاشت .

طباطبایی  فرهنگی هنری عصر گفتگوی قلم با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه در همین راستا موسسه

راهبردی "مدیریت در بنگاههای -در پی برگزاری موفق دوره های آموزشی کوتاه مدت در نظر دارد سمینار علمی ،

در مرکز  08/07/1395 تاریخ در  توسعه تجارتبا محوریت خروج از بحران و بررسی راهکارهای   را پریسک"

 برگزار نماید. همایش های بین المللی المپیک تهران

 یا تولید بهو بررسی چالش های تولید،فروش و عرضه و  توسعه و بهبود فضای کسب  با هدفسمینار مذکور 

ریسک که نوسانات  ارتقاء سطح علمی مدیران بنگاهها و اصناف پر ی روشهای مدیریتی وبیان اصول کاربرد

همچنین نمایش، ،رونق در بازار و با محوریت خروج از بحرانهای اقتصادیو ها تاثیر بسزایی دارد بازار بر روی آن

برگزار  کزدر این مر این صنعت و صنایع مرتبط جهت معارفه و بازاریابی  یرونمایی و عرضه آخرین دستاوردها

 خواهد شد.

  ویژه مراسم:برخی از سخنرانان و میهمانان 

 مرکز آموزش بازرگانی ) وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت( (1

 علامه طباطبایی  اساتید بنام دانشگاهی (2

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (3

 طلا و جواهرات تولیدکتتدگان و صادر کنندگان محترم اتحادیهریاست  (4

  کشوریریاست محترم اتحادیه املاک  (5

   ریاست محترم نظام کاردانی استان تهران (6

 اهداف این همایش: 

  و توسعه کسب و کار سرمایه گذاریکاربردی اصول  -

 اصول و فنون کاربردی بازاریابی و مذاکره -

 صول کاربردی روشهای مدیریت راهبردیا -
 ای های فروش حرفهآشنایی با تکنیک -

 عوامل موثر در رضایت و عدم رضایت متقاضیان در بازار  -

 اهکارهای توسعه چالش ها و ر  -

 اصول کاربردی روشهای توسعه اقتصادی  -

 

 املاک ،سرمایه  صنایع زینتی و مرتبط،،)صنعت طلا و جواهرات بنگاههای اقتصادی پرریسک مدیرانچشمگیر  این سمینار با حضور

 از تجلیل و با هدف تقدیر و  کارفرمایان حوزهو پیشکسوتان  بنام تهران و شهرستان ها از جمله سازان...گذاران ساخت و ساز،انبوه 

فعالان این حوزه و فرهنگ سازی در خصوص رویکردهای مدرن و نوین صنعت ساخت و بهره برداری و الگوبرداری صحیح از 

تجلیل به رشناسی و ارزیابی توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه پس از کااز واحد های موفق و پیشرو  استانداردهای روز جهان،

پایگاه   -زرینپایگاه اطلاع رسانی ،  5برنامه درشهر شبکه شبکه خبر،  پوشش خبری تصویری  این همایش دارای همچنینعمل خواهد آمد. 

 می باشد. اطلا رسانی دیباچه

   (    2009نمابر: داخلی   2010داخلی )  021-  88492590مدیر پروژه:آقای مهندس بهادری   -

 

 ومن هللا توفیق   

 ستاد اجرایی سمینار
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