
 

 
 

 

 مصطفی نخعیدکتر 

 سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی

 اجالسریاست شوراي سیاستگذاري 

 

 جناب آقاي 

 مدیر عامل محترم 

 و احترام؛ با سالم

باتوجه به تغییرات بنیادین علوم نوین مدیریت در رضایتمندي مشتري و و  1400به جهت تحقق شعار سال بدینوسیله به استحضار می رساند
و رسیدن  برنامه ششم توسعه تحقق در راستايبهره گیري از بازاریابی نوین و همچنین آشنایی و الگوبرداري از کشورهاي صنعتی توسعه یافته 

ترویج فرهنگ طرح تکریم ارباب رجوع و اجراي کامل  از مشتریان ،مده ترین آنها حمایت نیازمند الزاماتی است که ع ،کشور به رشد اقتصادي
در راستاي توانمند تحول نظام استاندارد سازي کشور که مبنی بر تدوین و اجراي سند جامع و نقشه راه قانون اساسی  44سیاست هاي اصل 

ه هاي اجرایی دولت و با بهره گیري از دانش و تجربه ، در نظر است با حضور و حمایت دستگاجهش تولید سازي اقتصاد مقاومتی و حمایت از 

 سازمان هايو با هدف تجلیل از  اجالس سراسري رضایتمندي مشتريپنجمین اساتید برجسته کشور بزرگترین رویداد ملی را با عنوان 

سال جاري  اول بهمن ماهنیمه تاریخ  به مشتري مداري که در حوزه رضایتمندي مشتري و حمایت از حقوق مصرف کننده گامی موثر نهاده اند را
 برگزار نماید.

ضمن دعوت از جنابعالی به عنوان یکی از مهمان هاي ویژه خواهشمند است جهت معرفی توانمندي هاي سازمان در کنار سایر شرکت ها و 
داري، دریافت و تکمیل فرم ثبت نام به نخبگان صنعت و اقتصاد کشور دستور فرمایید نماینده تام االختیار براي هماهنگی جهت انجام امور ا

از سوي شوراي سیاست  09124809410جناب آقاي هومن پناهی پور به عنوان دبیر اجرایی مراسم به شماره همراه . دبیرخانه معرفی گردد.
 گذاري به آن مجموعه محترم اعالم می گردد.

 : محورهاي مراسم
 توزیع و کنندگان تولید نیازهاي تامین در مشتري صداي انعکاس بررسی .1

 کنندگان
 مشتري نیازهاي کردن برآورده منظور به ها سازمان استراتژي تقویت .2

   پساکرونا و کرونا دردوران
 رقابتی بازارهاي در کیفیت و مشتري رضایتمندي شاخص فرهنگ اشاعه .3

 المللی بین و ملی
 مشتریان فادارسازيو به رسیدن و رضایتمندي سطح افزایش .4
 جهش تولید نقش مشتري مداري و شیوه هاي نوین رهبري بازار در .5
ور برآورده کردن نیازهاي تقویت استراتژي هاي سازمان ها به منظ .6

 مشتریان
 برگزاري پنل هاي آموزشی و تخصصی مدیریت (ارائه گواهینامه رسمی ) .7
 آشنایی با تکنیک هاي جهانی تعامل با مشتریان .8

                       
      

                         
 

 : محورهاي رویداد
 دانشگاهی و دولتی مقامات سخنرانی .1
 کاربردي و آموزشی هايکارگاه و تخصصی هايپانل برگزاري .2
 معتبر آموزشی هاي گواهینامه ارائه .3
 پاسخ و پرسش تخصصی هاي نشست .4
 و تعامالت براي کنندگانمشارکت موثر ارتباط امکان .5

 جانبه دو و تجاري هايهمکاري
 مراسم طی در اجالس اريبرگز مطبوعاتی نشست .6
 
 
 

   تاریخ:
 شماره: 

 پیوست: ندارد

 سعید خزاییدکتر 

 آینده پژوهیعضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پدر علم 

 اجالس کمیته علمیریاست 

 


