
 

 

 CRM: Customer Relationship Management

 ERP: Enterprise Resource Planning

 SCM: Supply Chain Management

 MIS: Management Information Systems

 DSS: Decision Support Systems

 KMS: Knowledge Management Systems

 HRM: Human Resource Management

 Automation & Monitoring Tools

 Empowerment Tools & Techniques

 Customer & Employee Surveys

 Satisfaction & Loyalty Management

 Five S: 5S Lean Workplace

 Four P: Product, Price, Promotion, Place

 NPD: New Product Development

 QMS: ISO, TQM, EFQM, Six Sigma

 CSR: Corporate Social Responsibility

 JIT: Just in Time Production

 CBA: Cost-Benefit Analysis

 Performance Budgeting & Evaluating

 ERM: Enterprise Risk Management

 CG: Corporate Governance

 BSC: Balanced Scorecard

 BI: Business Intelligence

 Strategic Planning

 Value Engineering

 Productivity Management

 Data Mining & DBMS

 Statistical Data Analysis

 Reorganization & Restructuring

 BPR: Business Process Reengineering

 PM: Project Management, PMBOK, …

 Benchmarking & Outsourcing

 Logistic Management Tools

 Web & Social Media Programs

دومین کنفرانس بین المللی
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فراخوان ارائه
برترین عملکردهای مدیریتی

ــری  ــا به کارگی ــتقرار ی ــی در اس ــرکت های ایران ــازمان ها و ش ــیاری از س بس
ــه  ــد ک ــت یافته ان ــی دس ــارب باارزش ــه تج ــی ب ــای مدیریت ــزار و تکنیک ه اب
می توانــد مبنایــی بــرای الگوبــرداری و بهبــود عملکــرد دیگــر ســازمان ها بــوده 
و از ســویی بــرای ســازمان ارائه دهنــده برتریــن عملکــرد نیــز فرصت مناســبی 
را بــرای ارزیابــی و توســعه در حوزه هــای راهبــردی و عملیاتــی بــه یک ســازمان 

پیشــرو فراهــم آورد.
برتریــن عملکردهــا و دســتاوردها چنانچــه بــه شــکل برون ســازمانی ارائه شــود 
می توانــد بــه بلــوغ ســازمان در بحــث مدیریــت و ارزیابــی عملکــرد آن کمــک 
نمــوده و بــه لحــاظ فرهنگــی نیــز روحیــه قدردانــی و بهــره وری را در ســازمان 
نهادینــه ســازد. عــاوه بــر ایــن، بســیاری نتایــج آموزشــی، انگیزشــی، تبلیغاتی، 
توســعه ای، مشــاوره ای و ... را بــرای یــک ســازمان شایسته ســاالر و متعالــی در 

پــی خواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه اطاع رســانی گســترده دبیرخانــه کنفرانــس و اســتقبال 
ســازمان ها و دانشــگاه ها جهــت حضــور در ســالن ارائــه برتریــن عملکردهــای 
مدیریتــی، فرصتــی ارزشــمند بــرای ارائــه موفقیت ها و تجــارب برتــر مدیریتی 

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه ــازمان های ایران س

حوزه های ارائه برترین عملکرد مدیریتی   )پرکاربردترین ابزارهای مدیریتی(
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کنفرانس ابزار و تکنیک های مدیریتی

 پایشگر عملکرد مدیریتی در کشور
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فرآیند ثبت نام

با حمایت انجمن های علمی مدیریت

مبلغ مشارکت و ارائه برترین عملکردهای مدیریتی: 40.000.000 ریال

انجمن مدیریت
پروژه ایران

 انجمن علوم
مدیریت ایران

 انجمن مدیریت
اجرایی ایران

 انجمن علمی مدیریت
بحران  ایران

خدمات دبیرخانه به ارائه کنندگان برترین عملکردهای مدیریتی

ارزیابیسطحکیفیومدیریتیعملکردارائهشده

اعطایگواهیعملکردبرتربهسازمانهایمنتخب

درجاطالعاتبرترینعملکردهایسازماندروبسایتکنفرانس

اختصاصزمانجهتارائهبرترینعملکرددرسالنویژه

اعطایتندیستقدیرازسویدبیرخانهکنفرانسدرمراسماختتامیه

ثبتنامرایگان2مدیردرانجمنعلمیابزاروتکنیکهایمدیریت

عضویتدرشبکهملیابزاروتکنیکهایمدیریت

تخفیف30%برایمشارکتگستردهکارکناندرکنفرانس

حضورمدیرانسازماندرکلینیکمشاوره

درجاطالعاتوفیلمبرترینعملکردهایسازماندرسیدیکنفرانس

صدورکارتحضوردرکنفرانسبرای3نفرازمدیرانسازمان

مصاحبهبامدیریتسازمانودرجدرمستنداتتبلیغاتیپسازکنفرانس

نمایشفیلمآمادهشدهازعملکردهایبرترسازماندرکنفرانس

 تأیید کمیته راهبردی و بازدید از سازمان
در صورت نیاز 4

ارائه برترین دستاوردهای سازمان در کنفرانس 5
 دریافت مستندات تبلیغاتی و آموزشی

از دبیرخانه کنفرانس 6

تکمیل فرم ارائه عملکردهای برتر مدیریتی 1
 ارائه مستندات دستاوردهای سازمان

در حوزه های مطرح شده 2
 ارزیابی و تأیید مستندات ارائه شده

در کمیته علمی کنفرانس 3

دومین کنفرانس بین المللی


