
رت متحده 

- ع ايران به

 از دو هر كه
 داراي جهان

Knowle 
British 

 دانش ريت

ايي هتل و 

ي در حوزه 
 ندارد. البته 

  يظب

 شهر ابوظبي اما
   .پردازد

 و نوسازي صنايع

To  كهتام يانگ
ج كشور 9 از ش

edge Mana

AngloAme،
مدير خدمات... و

 وجود

اه، اقامت و پذير

المللي تخصص بين
ر اين دوره وجود

نش در ابوظ

در مدت سه روز 
پر يريت دانش مي

  
 سازمان گسترش

.  
m Youngي 

بيش در Knoco ه
agerسازي  ياده

T،BP ،erican

Corporatio و

يندهاي موآا و فر

رگشت به فرودگا

مند به دريافت ت ه
ي براي حضور در

دان يريتد

 20-22, D( به
مقوله مد درريني

هاي تابع شركت
شود.برگزار مي ي

ك ميلتون و آقاي
موسسه اكنون هم

ي استراتژي و پي
The  BBC 

on  Kuwait 

هاي ابزار، تكنيك

 سازي شده

 ل دانش 

 ي دانشي 

  سازمان

، هزينه رفت و بر

ر فردي كه عالقه
نيازي گونه پيشچ

مد پيشرفته
 

)Dec. 2011

ورت عملي و تمر

العات (مگفا) از ش
در شهر ابوظبيند

Nick Mi نيك
ه. گرديد تاسيس

پيشگام در طراحي
جمله از معتبر

،Petroleum

فاهيم و بكارگيري
 ش يا سازمان

 ريت دانش

س از محيط شبيه
 يريت دانش

   و مديريت آن

زار و مفاهيم انتقا
 سيدن به آن

هايف و استراتژي

در SWOTس
يال) شامل بليط،

هرها و  ش سازمان
 به ذكر است هيچ

پ تخصصي

1390ماهكم دي
صوحث تئوري به

سترش فناوري اطال
Knoco اسكاتلن
ltonوسط دكتر

ت بودند، BP كت
پ مشاوران رترين
م شركت ندين
Pan ،MARS،

 موارد ذيل است؛
با درك اصول، مف
 در محدوده بخش
 استقرار نظام مدير
 دانش، با استفاده
 جهت استقرار مد

copدر سازمان (
 ديريت دانش

طريق فرايندها، ابز
هاي رساستراتژي

ني به سمت اهداف
 س از استقرار

استفاده از ماتريس
ي و نه ميليون ر

شد مديريت دانش
ركت كنند. الزم

  نمايد. ك مي

دوره  ري

ذر الي يكآ 29 از 
مبابه  ره آموزشي

مركز گستوسط ، 
o مديريت دانش ه

تو 1999 سال در
شر در دانش يت

بر از يكي موزش،
چن در كنون تا

AmericanE

يت دانش شامل
ع مديريت دانش ب
ح مديريت دانش
هاي مصاحبه در

سازي مديريتده
ي پايلوت مناسب

pهاي خبرگي(من

موفق در زمينه مد
ه در سازمان از ط
مديريت دانش و
ي فرهنگ سازمان

 مديريت دانش پس
يت دانش با امدير

ريال (سي 39.000
 

ن و مشاوران ارش
د در اين دوره شر
م بيشتر دوره كمك

برگزار

ه مديريت دانش
. اين دورشود مي

ه مديريت دانش،
ده رسمي موسسه

Kno اسكاتلند د
مديري سازي پياده 

آم بر عالوه و ده
تا موسسه اين 

Nucle،Energy

  .ست
ره پيشرفته مديري
ستقرار نظام جامع
حوه ارزيابي سطح
هكارگيري مهارت
موزش اصول پياد

هايشريح ويژگي
حوه تشكيل انجم
شريح الگوهاي مو
يجاد ارزش افزوده

انداز مرسيم چشم
دهيچگونگي سوق

ديريت و كنترل م
رزيابي و تحليل م

00.000ري دوره 
   آموزشي است.

ديران، كارشناسان
توانند ش است مي

 انگليسي در فهم

دوره پيشرفته
عربي برگزار

دوره پيشرفته
عنوان نمايند

oco موسسه

كليدي افراد
بود نمايندگي

.باشد مي
earFlues

اس نموده ارائه
محتويات دو

اس -
نح -
بك -
آم -
تش -
نح -
تش -
اي -
تر -
چ -
مد -
ار -

هزينه برگزار
برپايي دوره

مجريان و مد
مديريت دانش
مهارت زبان



 ئه مي شود
المللي و  ين

نام به 6545
ضيان بدون 
ي نسبت به 

اطالعات  .د

ارائ زبان انگليسي
مدرك بي اين. شود

  
8/5ر سهند، كد 

نام متقاض ثبت نيد.
ن انرژي مسئوليتي

حاصل فرمائيدس 

 K  به زاست كه
Knoشه مي) اراي

شعبه چهارراه قصر
 انرژي ارسال كن

گسترانسه ارتباط
تماس 8865-021

Knoco ت دانش

ocoش اسكاتلند (

، ش ، بانك ملت8
ه ارتباط گستران
ه و مگفا و موسس

5790-3ره هاي 
  مالحظه كنيد.

  
موسسه مديريت س

سه مديريت دانش
  م آورد.

62/874770ساب:
به دفتر موسسهي
نشده تلقي شدهل

اربه شم  گستران
www.mag 

يكي از دو مؤسس
از مؤسس ن المللي

كنندگان فراهم كت

 را به شماره حس
مراه فيش واريزي
ران انرژي تكميل

موسسه ارتباطبا
w   ياfa.com

Tom Youn ي
بين مدرك رسمي

ادي را براي شرك

ت هزينه حضور
كنندگان را به هم

گستروسسه ارتباط
 اطالعات بيشتر

www.enerplu

ngآقاي مذكور  

م ضرين در دوره
هاي زيا ند فرصت

م خواهشمند است
كن اسامي شركت

ديه مكتوب از مو
جهت هند داشت.

usi.comسايت 

  

دوره مدرس
و به كليه حا

توان معتبر مي

نامجهت ثبت
مگفا واريز و
دريافت تاييد
ايشان نخواه
كاملتر را درس

  


