شماره /99110 :الف

« فراخوان آموزشی »

تاریخ 1399/7/9 :

انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری شرکت کریت دوره آموزشی ذیل را ویژه مدیران عامل و تصمیم سازان مجموعه های صنعتی و تولیدی
و بنگاههای اقتصادی برگزار می نماید :
عنوان :

راهبردهای مدیریتی در شرایط کرونا و پساکرونا( با رویکرد استــراتژیک )

هدف  :آشنایی مدیران ارشد سازمانها با دانش و اطالعات راهبردی و اقدامات استراتژیک در شرایط کرونا و پساکرونا
محورهای آموزشی :

•

بحران های ساختمند و ویژگی های آن

•

هشدارها و عالیم بحران های ساختمند ( کرونا)

•

رویکردهای تحلیلی مرتبط با بحران زدایی

•

اهداف راهبردی در مدیریت بحران های ساختمند

•

الگوهای مقابله  ،تهاجم  ،دفاع و سازگاری در شرایط پاندمیک

•

اقدامات پیش نگر ،حال نگر و پس نگر

•

تدوین نقشه راه و مصون سازی برنامه های استراتژیک

ثبت نام قطعی تا
 20مهــــــرماه

روز پنج شنبه مورخ  1آبان ماه  1399ساعت  8صبح الی 13

زمان برگزاری :

مشمول  20درصد
تخفیف خواهد شد

آقای دکتـر هادی کریمـی

ارائه دهنده :

دکترای مدیریت – گرایش برنامه ریزی استراتژیک
سرمایه گذاری برای هر نفر:
شماره حساب واریز وجه :

مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال (3/500/000ریال )
سپهر شماره  0102971173004به نام انجمن مدیران صنایع

IR9801900000000102971173004

شماره شبا :

خواهشمند است متقاضیان محترم فرم ثبت نام را تکمیل و همراه با فیش واریزی به نمابر شماره  38444217ارسال فرمایند.

فرم ثبت نام در سمینار « راهبـردهای مـدیریتی در شـرایط کـرونا با رویکرد استـراتژیک »
نام واحد تولیدی ،صنعتی و خدماتی :

نام هماهنگ کننده :

تلفن تماس :

نام و نام خانوادگی شرکت کننده :

نام پدر :

کد ملی :

سمت :

میزان تحصیالت :

شماره تلفن همراه :

شماره و تاریخ فیش واریزی :

آدرس  :بلوار شهید منتظری ( بلوار تلویزیون ) – نبش شهید منتظری  – 7مجتمع ساپکو – طبقه دوم  -تلفن  )051( 38444211 -14 :فاکس )051(38444217 :

