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 مدیریت محترم 

         رفیعی فرجناب آقای 

    با سالم و احترام ؛ 
مین فی داشته است. نوسان در زنجیره تاٌکرونا پیامدهای منولیدات در جهان بدلیل شیوع ویروس مطالعات نشان می دهد که کاهش ت

جهانی، تقاضای نهایی کمتر کاالها و خدمات وارداتی محدودیت های سفرهای تجاری و محافظه کاری در بازارهای مالی سبب شده که 

سال "در راستای نامگذاری سال جاری به نام ادامه دهند. از این رو سازمان ها و بنگاه های اقتصادی با تغییر نگرش به کار خود 

مدرسه  همکاری با در نظر دارداین موسسه  و با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ شیوع بیماری کرونا "جهش تولید ملی

از اساتید برجسته  دو تنبا حضور  و ایران و آلمان اتاق بازرگانی و صنایع حمایت و آلمان DMANآکادمی مدیریتی 

مدیریت منابع انسانی و برند سازی کارفرما و مدیریت  "را با عنوان  مدیریت کسب و کاردوره تخصصی یازدهمین آلمانی 

 . ماه برگزار نماید آذر 6و  5که شرح سرفصل آن ذیالً اعالم گردیده در تاریخ  " بنادر  لجستیک

 : اساتید 

 Dr. Klaus - Peter Wagenfuhr 
 ,KLM) هواپیمایی شرکتهای در بازاریابی مشاورحوزه  -

Northwest  )و آئودی خودرو کارخانه ... 

 ... و  DMAN نیدرساکسن، ایالت های دانشگاه در مدرس -

 عنوان : مدیریت منابع انسانی و برند سازی کارفرما

 :محورهای آموزشی 

 مدیریت منابع انسانی در ارتقا نحوه عملکرد کارکنان  -

 جذب کارکنان با استعداد در برندسازی شرکت  -

 استراتژی برندسازی کارفرما  -

سیستم های محتوای مدیریت و کاربرد رسانه های اجتماعی  -

 اروپا –در آلمان 

 ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی  -

 (SEO  بهینه سازی موتور جستجو (–  نقشGoogle  ) 

 Dr. Lars Stemmler   
 اروپا بنادر قانون دکترای -

 دولتی های زیرساخت مدیر و المللی بین های پروژه سرپرست -

 برمن بندر

 HSH Nord bank AG ارشد گران تحلیل تیم معاون -

 زنجیره -بندر توسعه و ریزی برنامه تخصصی های دوره مدرس -

 لجستیک خدمات مشاور و تامین

 مدیریت بنادر عنوان : 

 :محورهای آموزشی 

 تجارت و عملکرد لجستیکی بنادر  -

 سیستم جامع بندری -

 ) مسئولیت طرفین و گردش اطالعات (  

 تأثیر گذاری بنادر بر زنجیره تأمین  -

 () هزینه بندر ، خدمات ارزش افزوده 

 شاخص های عملکرد بندر -

  : امتیاز ویژه 

  از آکادمی مدیریتمعتبر بین المللی گواهینامه شرکت کنندگان در پایان دوره موفق به کسب  DMAN آلمان

 . گردند می

  با باالترین سطح ایران و آلمان  صنایع بازرگانی ودر سالن اجتماعات اتاق   9911ماه  آذر  6و  5تاریخ این رویداد در

 گردد.  کیفیت آموزشی برگزار می
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