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 مدیرعامل محترم شرکت داروسازی عضو سندیکا 

 مدیر عامل محترم هلدینگ دارویی
 

 

 ؛با سالم و احترام

بت سسندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نظر دارد ن پژوهشی -شیزآموکمیته  رساندبه استحضار می

 «نآ مديريت و صادرات فعالیت آغاز جهت دارويی قوانین و مراحل مبانی، با آشنايی»آموزشی  کارگاهبه برگزاری 

 ، اقدام نماید.پیوستبا مشخصات 

 خواهد بود. (نفر 04محدود ) کارگاهدر دوره مذکور در هفته اول دی ماه برگزار خواهد شد و تعداد شرکت کنندگان 

ر اقدام ، دستوپیش ثبت نام جهت انجام مرحله تکمیل و ارسال فرم پیوست نسبت به ،لذا خواهشمند است در صورت تمایل

 مقتضی صادر فرمایید.

اخذ و  ت نامهای پیش ثباز بررسی فرمباشد. پس ثبت نام، نیاز به واریز هزینه نمیشایان ذکر است در مرحله پیش 

 شرکت جهت واریز و انجام ثبت نام نهایی، اطالع داده خواهد شد. مسئول ثبت نام آنبه مراتب ، تأیید

 

 دکتر مهدی سلیمانجاهی

 دبیر سندیکا
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 نآ مدیریت و صادرات فعالیت آغاز جهت دارویی قوانین و مراحل مبانی، با آشنایی کارگاه آموزشی:

  فنی مسئولین بخش صادرات، مدیران عامل، مدیران گروه های هدف
 برنامه زمان بندی   هاسرفصل

 سالن آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، خ امام خمینی مکان برگزاری
 شد()زمان دقیق متعاقبا اعالم خواهد هفته اول دی ماه  روز/ تاریخ/ ساعت

 )پس از انجام پیش ثبت نام و تأیید، شماره حساب جهت واریز هزینه اعالم خواهد شد( ریال 000880888 هزینه ثبت نام 

 ثبت نامپیش نحوه انجام 

 seminar@syndipharma.orgارسال تصویر فرم ثبت تنها از طریق ایمیل  -2تکمیل فرم پیوست                  -1

 :شاملهزینه ثبت نام 
 پذیرایی و ناهار -3 ثبت نام در دوره به مدت یک روز -2 حضور در دوره گواهینامهاعطای  -1

از طریق تنها تکمیل و ، 04/40/79ثبت نام پیوست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ پیش خواهشمند است فرم 

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در  سندیکا ارسال شود.به دفتر  (seminar@syndipharma.org)ایمیل فوق الذکر 

 ( تماس حاصل نمایید.4799- 409- 0798دوره آموزشی با دفتر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی )سرکار خانم زارع 
 

 برنامه زمان بندی
No. زمان ساعت عنوان مبحث 

 min 30 00:8-0088 ثبت نام 1

 min 10 0088-0018 سرود ملی -قرآن 

 min 50 0018- 0088 مبانی قیمت گذاری صادراتی 2

 min 60 0088 -18088 بندی و ورود در بازارهای صادراتی()رویکردهای انتخاب، اولویتمبانی انتخاب بازار هدف صادراتی  :

4 Break 180:8-18088 30 min 

 min 45 180:8-12088 های بین المللی در صادراتنقش گواهی 5
45 min 

 min 60 12088-1:088 نماز و ناهار 6

0 Case Study  0 حوزه آفریقا وCIS 
1:0:8-1:088 
14088-1:0:8 

30 min 
30 min 

0 Case Study 0 روسیه 
140:8-14088 
15088-140:8 

30 min 
30 min 

 min 30 15088-150:8 پرسش و پاسخ 0
 


