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 مدریان کل و رؤسای محترم ادارات، سازمان اه،  نهاداه،   دااگشنه اه  و شرکت اهی دولتی استان
 موضوع:  پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

 
 
 
 

 ؛با سالم و آرزوی توفیق روزافزون
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 
 

 

ها تجربه در حوزه رساند انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با سالاحترامـاً؛ باستحضار می

 موضوع محوری: با  را انسانیپنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه توسعه و تعالی منابع انسانی 

 «ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه شایستگی ـ محوربهبود عملکرد و بالندگی سازمانی: رویکردها/ روش»
 

 عصر پارادایم در سازمانی آموزش حوزه در ایرانی هایسازمان که هائیچالش و زمینه مسائل در تجربه و آراء تبادل هدفبا 
ملی  جایزه دوره پنجمین اعطای طریق از برتر هـایسازمان از تقدیر» همچنین و هستندبرو  رو با آن نوین

 30و  29در تاریخ « کارکنان توسعه و آموزش هـایبرترین جایزه دوره دومین توسعه و و تعالی آموزش

سمیتئاتر آموزشی، ارائه ی از جمله برپایی نمایشگاه تخصصی، برگزاری ای جانبـهبه همراه برنامهبهمن ماه سال جاری 
المللی رازی تهران با حضور مسؤولین بلند پایه کشور، های بینمقاالت پژوهشی و کارگاههای آموزشی در سالن همایش

 نماید. برگزار اقتصادی بزرگ هایبنگاه و هاشرکت ها،سازمان اساتید دانشگاه، رؤسا، مدیران و کارشناسان
موزش و توسعه انجمن علمی آدر همین راستا بر اساس تفاهم نامه منعقد شده مابین موسسه بال اندیشه سپاهان و 

هـا و همچنین کارشناسان ارشد مندی مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمانبهره منابع انسانی ایران، و به منظور
استان اصفهان از مباحث علمی و کاربردی متنوعی  یدولتی، صنعتی، بازرگانی و خصوصو کارشناسان دستگاههای 

ی متقاضیان صرفاً ویژه ،% تخفیف25ی ثبت نام در این کنفرانس ملی با ؛ هزینهگرددمی که در طی دو روز ارائه

شده است که می توانند شهریه فوق را پس از  در نظر گرفته های دولتی، صنعتی و بازرگانی استان اصفهانسازمان
 ی آموزشی به حساب کنفرانس واریز نمایند.دریافت گواهینامه

لذا خواهشمند است با توجه به فرصت پیش آمده مراتب به نحو مقتضی به اطالع مدیران و کارکنان محترم آن 
گردد. همچنین جهت کسب  نمابر 031- 36278794سازمان/شرکت رسانده شود و اسامی متقاضیان به شماره 

تماس و یا به نشانی سایت کنفرانس  031- 36294148-9های متنوع کنفرانس با شماره اطالعات بیشتر از برنامه
WWW.istdconf.ir  .مراجعه نمایند 

 

 دارک الزم جهت ثبت نامم

 معرفی نامه کتبی 

  شامل هزینه های علمی، مکان برگزاری، بسته هدایا، پذیرایی  ریال 3.000.000فیش شهریه به مبلغ(

 یا شماره کارت  0342071015ناهار و میان عهده و صدور گواهی نامه برای دو روز( که باید به حساب شماره
به نام انجمن علمی آموزش  3420بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد  5859 – 8370 – 0156 – 0461

 واریز گردد. 411437344979و توسعه منابع انسانی ایران  با کد اقتصادی 
 

 

ای از سوی انجمن عملی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با امتیاز برای شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه

 تحقیقات و فناوری اعطاء می گردد.وزارت علوم 

 

 . دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین المللی همایش های رازیتهران  آدرس محل برگزاری:

 

 

 با تقدیم احترام

 دکتر علیرضا شیروانی

  مدیر مسؤول موسسه  بال اندیشه سپاهان
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