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 پروژه مدیریت فصلی همایش سومین

 ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف

 660-00655066-5تلفن:

 660-00655066فکس: 

 

 
 

 

 

 

 

 با سالم و احترام

 جهاد سازمان پروژه توسط مالی تامین پروژه با رویکرد سیستم مدیریت فصلی همایش سومین، میرساند استحضار به

 میگردد. برگزار شریف صنعتی دانشگاهی

 ویژه تخفیف با حضور گواهینامه با همراه خصوصی و دولتی های سازمان ارشد و عامل مدیران حضور با همایش این

 مالی تامین های مختلف سیستم بخش قالب در نوین و کاربردی موضوعات. شد خواهد برگزار گروهی نام ثبت برای

مطرح خواهد  دکتر داوود جمالی محور توسط پروژه های سازمان برای مالی تامین پروژه به همراه راهکار های عملی

 .شد

 ،انسانی منابع) ارشد مدیران و عامل مدیر شامل و تیمی صورت به همایش این در حضور میگردد توصیه همچنین

 شماره با حضور برای هماهنگی و بیشتر اطالعات جهت.پذیرد انجام( پروژه مدیران ،کار و کسب و مالی مشاوران

 .فرمایید حاصل تماس 660-00655066 تلفن

 اری میشود.زپیشاپیش از حضور و حمایت جنابعالی سپاسگ

 

 

 

 

 

  

 

 الهي توفيق آرزوي و تشكر با

 وفا علي

 کاربردي تخصصي هاي آموزش مرکز مدیر

 صنعتي شریف

 

 ج89/68/595شماره : 

 60/69/89تاریخ: 

 پیوست : دارد
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 جهاد های همایش سالن محل در  05:66 الی 05:66 ساعت 68/69/0689 مورخ چهارشنبه روز همایش این

 :میباشد زیر شرح به ها سرفصل و برنامه، میگردد برگزار شریف صنعتی دانشگاهی

 ها پروژه مالی تامین های روش.0

 ها پروژه مالی تامین در ریسک مدیریت های استراتژی.6

 ها پروژه مالی تامین ابزارهای.6

 (المللی بین و داخلی) ها پروژه مالی تامین منابع.5

 

 سخنران دکتر داوود جمالي

 "سیستم تامین مالی پروژه"کننده سیستم تامین مالی پروژه و مولف کتاب ابداع

 (IPMA)و عضو انجمن علمی مدیریت پروژه ایران  ( PMI)عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا 

 دانشگاه تربیت مدرس -دکترای مدیریت پروژه و ساخت 

 در کشور آلمان  PEMبرتر پروژه براساس مدل المللی جایزهارزیاب بین

 انجمن مدیریت پروژه ایران  –عضو کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه 

 تهران  -المللی مدیریت پروژه عضو کمیته صنعت کنفرانس بین

 

  


