
 
 
 
 
 
 

 ی شرکت های تاسیساتیسندیکامدیریت محترم 

 

  تا سالم   

دس  "دتیشخاًِ هشوضی آشٌایی تا فشصتْای التصادی ٍ تجاسی  "سساًذ،  تا افتخاس تِ عشض هی

ّای وشَس  تِ عٌَاى یىی اص پیشگاهاى دس سشذ ٍ تَسعِ ساصهاى 1404اًذاص التصادی  جْت تاهیي چشن

ٍواس ٍتَسعِ صادسات غیشًفتی  دس ًظش داسد اص طشیك تلفیك علن ٍ تجشتِ تا سٍیىشد تْثَد فضای وسة

ی تجاس ٍ سایضًاى ای تا ّوشاّ ى وشَس ٍ تشلشاسی ًشستی حشفًِاتِ هعشفی تَلیذوٌٌذگاى، تجاس ٍ تاصسگا

 وشَسّای عشاق ٍ افغاًستاى تپشداصد.

تیي الوللی تجاسی ٍ وٌگشُ "تذیٌَسیلِ تضسگتشیي اجتواع هذیشاى فعال ٍ هطشح وشَس تا عٌَاى 

الوللی صذاٍسیوای  ّای تیي دس هشوض ّوایش 1395هاُ  دس تْوي "ٍ ایشاى افغاًستاى ،عشاقالتصادی 

 طشحشیضی گشدیذُ است.   -تْشاى-IICCجوَْسی اسالهی ایشاى 

ّای التصادی ٍ تجاسی وشَسّای عشاق ٍ افغاًستاى تِ افضایش  تشآًین تا عالٍُ تش شٌاسایی فشصت

گزاسی، ایجاد  ّا ٍ ساّىاسّای تجاست ٍ سشهایِ حل داًش، سشذ چشوگیش ٍ پایذاس تشاص هالی، اسائِ ساُ

شَس ٍ دس ًْایت تَسعِ تاصاس ٍ ایجاد تشًذی شثىِ اسصشی اص طشیك آشٌایی هذیشاى فعال ٍ هطشح و

 شداصین.پت پایذاس 

 اًذ.  ی تجاس ٍ سایضًاى عشاق ٍ افغاًستاى حوایت تی تذیل خَد سا اعالم ًوَدُلدس ایي سٍیذاد تیي الول

 جٌاب آلای َّشٌگ سضایی ثوشیي 
 خاسجی ساصهاى صٌعت، هعذى ٍ تجاست استاىهعاٍى اسثك تَسعِ تجاست ، هشاٍس اسشذ تجاست خاسجیدتیش ًشست ٍ سئیس پٌل ) 

 ّای آهَصشی تجاست خاسجی( هذسس دٍسُ،سئیس ساصهاى صٌعت،هعذى ٍتجاست استاى تْشاى، تْشاى،

 ُجٌاب آلای هحوذسضا وشین صاد 
عِ تجاست ایشاى، )سایضى تاصسگاًی جوَْسی اسالهی ایشاى دس افغاًستاى، هعاٍى هذیشول دفتش تاصسگاًی آسیا ٍ الیاًَسیِ ساصهاى تَس 

، هذیشول حَصُ سیاست ساصهاى حوایت، هعاٍى هذیشول ًظاست ٍ تشخیص واال "تایش ٍ ساتش"عضَ ّیات هذیشُ ششوت ایشاى یاسا

 ساصهاى حوایت(

ُجٌاب آلای اتشاّین هحوذ سضاصاد 

تاصسگاًی، ساصهاى تَسعِ تجاست ایشاى، ،ٍصاست جْاد وشاٍسصی، ٍصاست 7/8/92اًتصاب تِ سوت سایضى تاصسگاًی دس عشاق اص تاسیخ )

دفتش تاصسگاًی وشَسّای عشتی ٍ آفشیمایی، دفتش تشسسی تاصاس واال ٍ خذهات، دفتش هالی ثثت سفاسشات، ری حساتی ٍ اداسُ ول اهَس 

 (اصهاى تَسعِ تجاست ایشاى دس عشاقهالی، سشپشست شعثِ س
 یك دتیشخاًِ هشوضی هثزٍل فشهاییذ.ًام سا اص طش لزا الذاهات الصم جْت تىویل فشآیٌذ ثثت

 تا یاسی خذا                                                                                                              

 لاسن تالشی                                                                                   

 دتیش اجشایی                                                                                       
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  سًٍَشت:

 .واس گشٍُ اتَهاسیَى اداسی1
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  واس گشٍُ اداسی:

 09158997035هعاًٍت ٍاحذ: سشواسخاًن هٌْذس حسیي صادُ  
 

 21/09/1395 تاسیخ: 

 95س 56- 7035شواسُ: 

 2تعذاد صفحِ: 

 داسدپیَست: 
 



 

 شرح خدمات و تعهدات
 شرح خدمات عادی گلد برلیان الماس

    1 حضور در کنگره سراسری آشنایی با فرصتهای اقتصادی و تجاری عراق و افغانستان به همراه.

 وعده و نهار پذیرایی میان

    2اعطای گواهی نامه حضور به امضای اساتید و سخنرانان . 

    3 اعطای گواهینامه حضور از طرف انجمن مدیریت ایران . 

 . حضور همراه در کنگره سراسری آشنایی با فرصتهای اقتصادی و تجاری عراق و افغانستان4  یک نفر دو نفر سه نفر

   5. چاپ آرم و نشان سازمان و عکس منتخب در برد 

  6 . زیر نظر موسسه مطالعات اتاق بازرگانیاعطای گواهینامه از مرکز آموزش بازرگانی 

  7اعطای آلبوم اختصاصی عکس و فیلم مراسم . 

  8 حضور در پنل پرسش و پاسخ . 

 9 اعطای تندیس یادبود کنگره . 

 10اعطای نشان اهتمام به مدیریت دانش تجارت . 

 11 توسط مجری همزمان با ورود منتخب بر . پخش تیزر تبلیغاتی و قرائت معرفی نامه منتخب

 روی استیج

 12 اشاعه خبری اجالس با ذکر نام منتخبین در خبرگزاری/ روزنامه اقتصادی رسمی کشور و .

 دریافت آلبوم روزنامه ها

 13جانمایی پرچم تشریفات شرکت شما بر روی استیج برنامه . 

 14 کنندگان اهدایی به تمامی شرکت. معرفی نامه منتخبین در بروشور 

 15مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران در جایگاه ویژه برد فرش قرمز . 

 16چاپ لوگو سازمان منتخب در تمامی کارت های دعوت مدعوین . 

 17  اعطای گواهینامه از آکادمی .IQS انگلستان همراه با کد ریجستری 

 18 . اعطای گواهینامه ایزو پس از احراز صالحیت همراه با کد ریجستری  از کمپانیNACI 

 مورد تایید مرکز ملی تایید صالحیت ایران
 19 ارائه معرفی نامه سازمان منتخب  به شهرداری در خصوص مشارکت در طرح المان تبلیغی .

 در سطح شهر به مدت دو ماه

 20 سازمان منتخب  در خصوص تولید و پخش زندگی نامه با مستندات . ارائه معرفی نامه

 های بین المللی صدا و سیما سازمان مخاطب در یکی از شبکه

5.400.000 

 تومان

2.800.000 

 تومان

1.350.000 

 تومان

650.000 

 تومان

 بهای تعیین شده )تومان(  جهت ثبت نام در مراسم و دریافت خدمات

 

ها و مستندات کاری  بایست رزومه دریافت خدمات پکیج الماس، هر سازمان میشایان ذکر است در خصوص 

 ور تایید گردد.کالحیت برای دریافت خدمات پکیج مذخود را به دبیرخانه ارسال نماید، تا احراز ص
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 در خصًص بسرگتریه کىگرٌ بیه المللی تجاری ي التصادی عراق،افغاوستان ي ایرانفرم ثبت وام 

 

 وام: ................................................................................................. .1

                    

First Name: ……………………………………………………………………………………………………….. 

                    
 

 وام خاوًادگی:................................................................................. .2

                    

Last Name: ………………………………………………………………………………………………………. 

                    
 
 ..............................................................وام شرکت/سازمان: .3

 

 سمت: ............................................................................. .4

 اسىامٍ:..............................ى. شمارٌ ش6. وام پدر: .............................. 5      

 . تاریخ تًلد: ...................................8 ...محل تًلد: ..........................7     

 . کدملی: ................................10. تحصیالت: ................................... 9     

 .............................................................................. ایمیل: ........11    

 . وشاوی: ....................................................................................12    

 ..................... کدپستی: .............................................................13    

 ......... .... فکس: ........................15. تلفه: .................................... 14    

 ................................ تلفه َمراٌ: .................................................16

  صرفاً بسرگتریه کىگرٌ بیه المللی تجاری ي التصادی عراق،افغاوستان ي ایرانود ثبت وام در خصًص رسا بٍ آگاَی می

 باشد. مجاز می( 051) 36015703طریك دبیرخاوٍ مرکسی بٍ شمارٌ   از 
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  کار گروه اداری:
 09158997035معاونت واحد: سرکارخانم مهندس حسین زاده  
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