
   

 

 

 

 

 

 جناب آقای 

                                                                                                                                                                                                                          مدیریت محترم
                                                                                                                                                                                                                                       

 با سالم  

به همراه  ها، نگرش،  دانش، مهارت شامل    گزينی است. شايستگی خواهی و شايستههمانطور که مستحضر هستید، شايستگی مبتنی بر شايسته

است. نظام شايستگی، نظامی است که در آن اشخاص همت و تالش می کنند برپايه ارزشهای    ها، انگيزش، نوآوري و کنترل،ارزش هايی نظیر  سازه 

در جوامع، توام با خدمت گذاری گسترده تر به افراد بیشتر و در جهت رفع معیشت مردم محصوالت و خدمات خود را ارائه نمايند و  تعريف شده  

 رضايت مردم و خداوند را برای خود توشه نموده و بر سرعت اين روند بیافزايند. 

 کمپین بزرگ یکصد بنیانگذار و برند شایسته در جزیره زیبای کیش

   شایسته جهانیهمزمان با برگزاری همایش سراسری مدیریت و رهبری به سبک مدیران 

توانمند کشور عزيزمان ايران خواهد بود. مديرانی   برگزار می گردد، که معرف مديرانماه    آذر  28  جزيره کیش به تاريخ  بین المللیدرمرکز همايشهای  

سنگ تمام گذاشته اند و با تالش در مسیر شايستگی و ايجاد ارزش در کارآفرينی، توسعه،  که با عزمی جهاد گونه در عرصه های مديريت و رهبری  

 خالقیت به دانش، مهارت و نگرش هايی دست يافته اند که می بايد شايسته تر معرفی و از ايشان تقدير شايسته ای به عمل آيد. 

ای صنعت معدن، تجارت و خدمات، در حضور اساتید و دانشمندان علوم  در اين کمپین باشکوه، از مديران شايسته و فرهیخته کشور در حوزه ه

بداريم مديريتی و جمعی از مسئولین کشوری، تقدير شايسته و درخور ايشان به عمل خواهدآمد. با اين باور که اين انديشه و تفکر شايستگی را پاس 

   (  محبوب مان ايران انگیزه بخش باشیم. ) انشا اهللو در جهت آينده ای شايسته تر برای مردم خوب ، مديران اليق و کشور  

 با رویکرد شایستگی های کارآفرینی:

 ايجاد مدل کسب و کار تحول آفرين  -

 رهبری و مديريت راهبردی و کارآفرينانه  -

 شناسايی و ارزيابی فرصت ها  -

 نوآوری   -

 مديريت استراتژيک  -

 شبکه سازی  -

 برندسازی   مديريت دانش -

 مديريت مالی  -

 اساتید برنامه : 
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