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علم اگر چنانچه با فرهنگِ درست ،با مشی فکری درست همراه نباشد ،چیز خطرناکی خواهد شد ...ما بایستی با فرهنگ
خودمان ،ایرانی زندگی کنیم ،ایرانی باید بیندیشیم و فکر کنیم؛ (مقام معظم رهبری 71-مهر ) 7931

مدیرعامل محترم؛ مدیر محترم منابع انسانی؛ مدیر محترم آموزش
موضوع :دعوت به مشارکت در توسعه فرهنگ صنعتی کشور
با سالم و احترام ،به استحضار ميرساند ،در راستای تعالي افراد و سازمان های ایراني و همسو با ارزش ها و مفاهیم
بنیادین مدل تعالي سازماني و با توجه به اهمیت فرهنگ صنعتي به عنوان زیربنای رونق تولید ،دومین همایش
ملي راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتي در روز دوشنبه  31آبان ماه از ساعت  31الی  ،33:11در محل
مرکز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتی برگزار ميگردد.
در این همایش ،برخي مقامات و جمعي از مدیران ،صاحبنظران ،عالقه مندان و دست اندركاران امر فرهنگ و
صنعت كشور حضور داشته و نیز چندین سازمان دولتي و خصوصي و تشکل علمي و تخصصي همکاری علمي
دارند.
همچنین طیف متنوعي از موضوعات مرتبط با فرهنگ صنعتي در قالب مقاالت و پنل های تخصصي با هدف
تبادل دانسته های علمي ،كاربردی و اجرایي ارائه و تالش ميشود به فرهنگ صنعتي در چهار حوزه فردی،
سازماني ،ملي و حاكمیتي بپردازد.
بدیهي است همکاری موثر جنابعالي موجب دلگرمي و تالش بیشتر دست اندركاران این رویداد مهم بوده و نقش
بسزایي در ترویج راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتي كشو ر عزیزمان ایران خواهد داشت .لذا موجب امتنان
خواهدبود تا در خصوص موارد ذیل دستور اقدام مبذول فرمائید:

.1
.2
.3
.4
.5

ثبت نام ،شركت و حضورگسترده مدیران و كارشناسان آن مجموعه در همایش
ارائه تجارب موفق آن سازمان در زمینه های مختلف فرهنگ صنعتي مرتبط با حوزه های همایش
اطالع رساني به سازمان ها و شركت های وابسته
حمایت مادی و معنوی از همایش
عضویت در شورای فرهنگ صنعتي

مراتب تشکر و تقدیر خود را از این بابت ابراز داشته و موفقیت های روز افزون جنابعالي را از خداوند متعال
خواستارم.
با سپاس فراوان
سید علیرضا شجاعی
دبیر همایش
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فرم ثبت نام
لطفاً به صورت كامالً دقيق و خوانا تكميل گردد.
 31آبانماه – مرکز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتی -ساعت  31تا 33:11
 -3نام :

 -2نام خانوادگی :

 -1شماره شناسنامه:

 -1نام پدر :

 -5کد ملی :
 -7رشته تحصیلی:

 -6آخرین مدرك تحصیلی:

همراه :

 -3تلفن تماس مستقیم :
 -9نشانی پست الکترونیکی:

سمت:

 -31شرکت:
 -33نشانی محل کار :

نام و نام خانوادگی مقام دستگاه اجرایی/شرکت:
امضاء:

نکات مهم ثبت نام  :هزینه ثبت نام مبلغ  151هزار تومان مي باشد ( .فرصت ثبت نام تا  31آبان ماه است)


ثبت نام قطعي صرفا پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز شهریه خواهد بود.



هزینه حضور شامل بهره مندي از تجارب داخلی و بین المللی ،سخنرانی هاي کلیدي ،پنل هاي کاربردي ،ارائه مقاالت ،سایر برنامههاي جنبی همایش

همراه با بسته آموزشی ،پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه حضور مي باشد.


تکمیل مشخصات كامل شركت كنندگان حقیقي و افراد معرفي شده از سوی شركتها و سازمان ها و تکمیل مشخصات شركت جهت صدور گواهي حضور

و صورتحساب الزامي است.


واریز شهریه شركت كنندگان به شماره حساب  2121111113151بانک سپه شعبه پارک ملت شماره شبا ، IR 151151111112121111113151

و ارسال رسید آن به همراه نامه ثبت نام از طرف شركت به نمابر ( 11514211با درج مربوط به همایش فرهنگ صنعتي).



اعضای حقیقي و حقوقي انجمن های علمي و تخصصي مشاركت كننده در همایش ،خانه مدیران ساز مان مدیریت صنعتي و ارزیابان جایزه

ملي تعالي سازماني از  % 21تخفیف ویژه برخوردار مي باشند.

