
 

 

 ویژهنام ثبت

ای تجربه های خاصی که در طول پروژهها و یا موقعیتتوانید یکی از چالشوکاری هستید، میاگر مدیر یا مالک کسب

وکار خود را نیز معرفی نمایید توانید کسبنام ارائه دهید. بدیهی است در خالل این ارائه میاید را از طریق این نوع ثبتکرده

 گذاران را به دست خواهید آورد.توسط اسپانسرها و سرمایه و فرصت دیده شدن

نام نفر از بین ثبت 40ی شماست. تنها نام در ابتدای امر ملزم تایید موضوع و ارائهالبته الزم به ذکر است این نوع ثبت

عی به عالقمندان ارائه های اجتماوکار تمام این افراد از طریق سایت و شبکهکنندگان پذیرفته خواهند شد که طرح و کسب

نفر بر اساس آرای کمیته علمی سمپوزیوم و آرای مردمی،  3کننده برگزیده شده نیز شرکت 40خواهد شد. از بین این 

 فرصت ارائه در سمپوزیوم را خواهند داشت.

نامی ویژه نیز ثبتنامه شرکت در سمپوزیوم، در اختیار افراد گواهیو  PDUنام عادی نظیر در ضمن تمامی امکانات ثبت

 قرار خواهد گرفت.

 ریال است. 000,900,9نام ویژه هزینه ثبت
برای  STARاید در قالب طرح نام در طرح ویژه و برای ارائه موضوع خود، الزم است موردی را که تجربه نمودهجهت ثبت 

نام ما ارسال نمایید. در صورتی که موضوع شما توسط کمیته علمی سمپوزیوم تایید شود، همکاران ما برای ادامه فرایند ثبت

 با شما تماس خواهند گرفت.

 STARدرمورد مدل اطالعات بیشتر

 :مخفف و سرناِم چهار کلمه است STAR کلمۀ

Situation  طور کامل بازسازی کنید و شرح دهید.  )موقعیت(: موقعیت یا چالش خود را به 

 Task .شرح وظیفه(: توضیح دهید در موقعیت مذکور، وظیفه شما چه بوده است( 

Action   دهید)اقدامات(: اقداماتی که در جهت حل کردن چالش و رفع موانع انجام دادید را به طور کامل شرح 

Result .نتیجه(: نتایج حاصل از اقدامات خود را به طور کامل شرح دهید( 

  ارسال نمایید. در یک فایل ورد آماده نموده و فوق لطفا موضوع ارائه خود را طبق الگوی 

 .باشدمی مهر 25 سمپوزیوم، تمینشه رایبچالش تجربه  فایل ارسال مهلت آخرین  

 .بود خواهد مهر 30 در سمپوزیوم توسط کمیته علمیاعالم نتایج و انتخاب تجارب قابل ارائه 

گونه سوال در هر و یا  www.ipmday.irنام به وب سایت ست برای کسب اطالعات بیشتر و ثبتخواهشمند ا

در ارتباط  70716849093و یا با شماره همراه  021-91070222نام ویژه این رویداد با شماره تماس خصوص شرایط ثبت

 باشید.

 

http://www.ipmday.ir/


 

 

 

 لطفا فرم ذیل را تکمیل کنید

 

 

 تاریخ:

 امضاء

 ای پروژههشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ویژهنام فرم ثبت

 نام:

 

 نام خانوادگی:

 
 زن        جنسیت: مرد 

 کد ملی:

 

 شماره همراه:

 

 ایمیل:

 

 مقطع تحصیلی:

 

 :یرشته تحصیل

 

 ای:مدرک حرفه

 

 نحوه آشنایی با سمپوزیوم:
   آشنایی با پرسنل   پیامک   ایمیل   تلگرام   لینکدین   اینستاگرام   وبسایت    معرفی دوستان

 در صورت انتخاب گزینه سایر، لطفا نحوه آشنایی را ذکر کنید......................................   سایر

 کنید؟در کدام صنعت فعالیت می
 ITو  ICT    نفت و گاز و انرژی   عمران و ساختمان  ها بانک  ها شتابنده   آموزش و آموزش عالی  

  سایر   الکترونیک 

 اید؟ای پروژه شرکت کردهکدام سمپوزیوم مدیران حرفهتا کنون در
 پنجمین سمپوزیوم    چهارمین سمپوزیوم    سومین سمپوزیوم    دومین سمپوزیوم    اولین سمپوزیوم 

 کنم اولین سمپوزیوم را تجربه می  هفتمین سمپوزیوم    ششمین سمپوزیوم 
 ای پروژه چیست؟در سمپوزیوم مدیران حرفهاز شرکت هدف شما 

 سایر    آشنایی با فعالن دیگر حوزه    استفاده از تجربیات    سازی شبکه
  خیر  بله   آیا تمایل دارید اطالعات شما با گروه خاصی به اشتراک گذاشته شود؟

 تمایل دارید با کدام گروه به اشتراک گذاشته شود؟
 های عمران و معماری شرکت مشاوران مدیریت پروژه    ICTو  ITصنایع پتروشیمی   وگاز  صنایع نفت


