
 

 

  مدیریت محترم

  جناب آقای
 

 با سالم ؛  

کنفدرا   مددیریت یارددرری کودک س کدای " بددی   سسده    بد  استح دای  مهرسدا د ری  تدر اسدت    دایمه  ، احتراماً

توسد  بنهدان توسدع  س هد سرر   دره ردای  "معرفی   ره رای ما دگایمدیریت کودک س کدای ایدران" رمزمان با

کنفدرا   ر ری محل مرکدز رمایهد ای بده  الم  دی وددا س سدهمای برارا برگدزای گدررر 13/11/1394ما دگای مویخ 

مذکوی ب  ر دال تجرب  ایزشمند برگدزایی رسی مدددماتی اسل تدا سدوم ، بدا محوییدت هدرسین یرددران کودک س کدای س 

س بدا ح دوی وداحک  DBA ،MBAیسالت توسع  مدیریت  دوی  ایرا دی س برگرفتد  از اودول کدایبرری رسیه ردای 

  تران س اساتهد بنام را هگاری  برگزای خوارد شدر

  کنفرا   : مه ما ان سی ه 
 موئوله  سزایت ونعت ، معدن س تجایت  -

 موئوله  سزایت کای، تعاسن س یفاه اجتماعی  -

  جمعی از  مایندگان محترم مج   شویای اسالمی -

  :   ارداف س رستاسیررای کایبرری کنفرا 

 کایآفرینی س اوول یسش ای مدیریت کوک س کای  -

 کای س طرح ای توجه ی ارمهت جایگاه طرح ای تجایی، طرح ای کوک س  -

 اوول اساسی ابعار س ک هدرای طالیی مدیریت کوک س کای  -

 سهر تحوالت مدیریت کوک س کای ری ریدگار ای  وی  ری امر مدیریت  -

 استرات ی ری عمل س مدیریت استرات یک   -

 مراسم معرفی س تج هل از   ره رای ما دگای مدیریت کوک س کای ایران ریقالک اردای لوح س  هان سی ه  -

 

لذا با توج  ب  شرای  بوجور آمده برای جنابعالی ج ت رییافت اعتدای مذکوی خوارهمند است رستویات الزم ری 

 اسرع سقت  ودت ب  تکمهل س ایسال فرم ای مربوط واری گررر ر

ری وویت تاخهر فد  ری بخر عاری امکان ثدت  ام  VIPالزم ب  ذکر است با توج  ب  محدسریت ثدت  ام 

 خوارد  بورر

                                                                                                                                                                                                                     
 و  من ا... توفیق

 دبیرخانه اجرایی
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