برنامــه زمان بندی "سمینار آموزشی مدیریت دانش"
پنج شنبه  – 1397/10/13 -دانشگاه الزهرا – مرکز همایش های بین المللی
تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی(شمال به جنوب)-ابتدای میدان شیخ بهایی-خیابان دانشگاه الزهرا-درب شرقی دانشگاه الزهرا-مرکز همایش های دانشگاه الزهرا

مدت (دقیقه)

شروع

پایان

عنوان برنامه
پذیرش شرکت کنندگان-توزیع کارت های ورودی طبق کد پیگیری ثبت نام

30

08:00

08:30

تالوت آیاتی از کالم اله مجید-خوش آمدگویی و مرور برنامه زمان بندی

10

08:30

08:40

**آقای دکتر سعید شهبازمرادی:

110

08:40

10:30

(مدیریت پرسش و پاسخ

shahbaz@ut.ac.ir

با سخنران می باشد)

دارای دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی
رئیس استراتژیک منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
ارائه :مدیریت دانش از منظر Zen of Management

پذیرایی صبح

** آقای دکتر بهرام جلوداری:

30

10:30

11:00

110

11:00

12:50

(مدیریت پرسش و پاسخ

b.jelodari@gmail.com

با سخنران می باشد)

دارای دکترای علوم استراتژیک و مدیریت کیفیت
رئیس هیئت مدیره شرکت انطباق کیفیت آسیا
ارائه :موانع و محدودیت های مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

اقامه نماز-پذیرایی ظهر

**آقای دکتر حسین گائینی:

50

12:50

13:40

110

13:40

15:30

(مدیریت پرسش و پاسخ

hossein.gaeeni@gmail.com

با سخنران می باشد)

دارای دکترای مدیریت کسب و کار ))DBA
مجری پروژه های کوچینگ سازمانی
ارائه :کوچینگ و تسهیل فرایند انتقال دانش

*سالن پذیرایی صبح و پذیرایی ظهر ،البی مشترک سالن های برگزاری دوره ها می باشد.
*جهت اقامه نماز ،می توانید به مسجد دانشگاه (باالی پله های ورودی مرکز همایش ها  50متر به سمت راست) مراجعه نمائید.
*در صورت سوال از سخنران در سالن ،می توانید سواالت خود را در برگه تعبیه شده در پک اهدایی یادداشت نموده تحویل نمایندگان
دبیرخانه دهید .در صورت عدم پاسخ سوال شما در زمان ارائه سخنران به دلیل اتمام وقت ،می توانید پس از پایان ارائه ،به سخنران مراجعه یا با
ایمیلی که در برنامه زمان بندی اعالم شده ،در تماس باشید.
*جهت دریافت آخرین نسخه مقاالت همچنین فایل صوتی دوره ،عدد  1را به شماره همراه  09121759599ارسال نمائید تا لینک کانال
اطالع رسانی برایتان ارسال گردد)@AZMAPARSIAN( .
*پک های اهدایی یک شکل هستند .لطفاً از گذاشتن لوازم شخصی در آن خودداری نمائید.
*لطفاً پیش از ترک سالن ،زیر کارت ورودی و همچنین فرم ارزیابی خود را تکمیل نموده ،به امضا رسانده و به دبیرخانه مستقر در محل برگزاری
تحویل دهید.

تلفن88880693-94 :
برگزار کننده :مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان

www.AZMAPARSIAN.com

