
 

 

 

 

مرکز تعالی سازمانی به عنوان یکی از مراکز تخصصی سازمان مدیریت صنعتی و پیشتاز در حوزه تعالی سازمانی با 

و نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شانزدهمین همایش تعالی  تپشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجار

تعالی سازمانی در بنگاههای کشور و معرفی برگزیدگان  سازمانی را با هدف فرهنگ سازی و گسترش و ارتقاء مفاهیم

در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما  41الی  8از ساعت  79اسفند ماه  6جایزه ملّی تعالی سازمانی در تاریخ 

نفر از مدیران، اساتید، ارزیابان و  888در این همایش که برخی مقامات عالی نظام و بیش از  برگزار می کند.

مخاطبین حوزه تعالی سازمانی حضور دارند فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و کسب مهارت در حوزه تعالی سازمانی 

 برای مخاطبان فراهم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 تعالی سازمانیکشور در حوزه ملّی رویداد  مهمترین

 تعالی سازمانی همایش شانزدهمین
 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما -9317ماه  اسفند 6

 رهبری سازمانی برای تعالی در محیط ناپایدار

 

 

 

                                     نام و نام خانوادگی :                                                 کدملی : فرم مشخصات شركت كنندگان  :

                    نمابر:     تلفن همراه :                                                                                         سمت :      

 پست الكترونیك :   تلفن ثابت :                                        

 مدارك مورد نیاز :
  شرکت کنندگان جهت صدور صورتحساب شرکت و  کامل مشخصاتتكمیل 

  بانك سپه شعبه پارك ملت )شماره شبا  نزد 1019100093909واریز شهریه حضور به شماره حساب جاری
160900000001019100093909 IR ) (همایش تعالی سازمانی شانزدهمینبنام سازمان مدیریت صنعتی )با درج مربوط به   

 تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرك والفجر، کوچه نهم،

                     11600113 نمابر:( 3976-3971-3930-3909( داخلی 11600111تلفن: 

          iranaward@imi.irwww.iranaward.org                             

 دبیرخانه اجرایی همایش تعالی سازمانی

 مسئول آموزش :                                        نام شرکت :                                            فرم مشخصات شرکت  :

                                  آدرس :                                                                                                                     تلفن آموزش :     

 شناسه ملی شرکت :                          کد اقتصادی :                                           کدپستی :           

             

                        

 

 ریال : در همایش ثبت نامهزینه 

ها و اعطای سخنرانی المللی، بین داخلی و تجارب (لی صداوسیمامرکز همایش های بین المل) همایشحضور در  

 سازمانیجایزه ملی تعالی 

   دریافت پكیج همایش، ناهار، گواهی حضور)درصورت درخواست(

000/500/3 

 
 ارزش افزوده است محاسبهبدون  مبلغ

 قطعی خواهد شدواریز شهریه  ثبت نام صرفا پس از تکمیل فرم و . 

 : (.می باشد % 51تخفیف های تجمعی  )سقف تخفیفات 
 تخفیف  % 51:  دوره های گذشته و ارزیابان شرکت های حاضر در جایزه 

  تخفیف  % 51:  5931ماه  بهمن 51ثبت نام تا تاریخ 

  تخفیف  % 1: نفر 1ثبت نام باالی 

  تخفیف  % 51:  نفر  51ثبت نام بیش از 

  تخفیف % 01:  )با ارائه تصویر کارت دانشجویی معتبر(دانشجویان 
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