
 

نارهت يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  هب  هتسباو  يداصتقا  ياه  لکشت مرتحم  ياسؤر 
 

، مالس اب 
رد  (IEBC) اپورا ناریا و  يراجت  - يداصتقا ياه  يراـکمه زکرم  خروم 97/08/28  ت  فلا  هرامـش 97/13684/ همان  وریپ     
اب ار  یهاگـشیامن  ناملآ ، تختیاـپ  نیلرب  رهـش  يرادا  يراـجت و  هقطنم  نیرتهب  رد  دوخ  يزکرم  ناـمتخاس  رد  دراد  رظن 

.دیامن رازگرب   (IRAN EXPORT CATALOGUE SHOW) ناریا » یتارداص  تالوصحم  یگولاتاک  هاگشیامن   » ناونع
هعسوت قیرط  زا  يروآ  زرا  یناریا و  تالوصحم  يارب  دیدج  ياهرازاب  نتفای  موزل  روشک ، يداصتقا  هژیو  طیارش  هب  هجوت  اب     

، تارداص يالاب  يروآدوس  یتفنریغ ، تارداص  هعـسوت  زرا ، لاقتنا  نودـب  تادراو  .ددرگ  یم ساسحا  شیپ  زا  شیب  تارداص 
يازا هب  تارداص   ) ياپایاپ يراجت  تیلاعف  تهج  اپورا  هیداحتا  دیدج  درکیور  طسوتم و  کچوک و  ياه  تکرش دیلوت  هعسوت 

یفرعم تهج  یناریا  ياـه  تکرـش زا  زکرم  نیا  اتـسار ، نیا  رد  .تسا  روـشک  رد  یلعف  يداـصتقا  ياـه  تـصرف زا  تادراو )
مزال تازیهجت  هب  زهجم  نردـم و  ییاـضف  هک   نـیلرب ، رد  زکرم  نـیا  یهاگـشیامن  ياـضف  رد  دوـخ  یتارداـص  تالوصحم 

.دروآ یم لمع  هب  توعد  هام 1397  نمهب  یلا 25  يد  خیرات 24  زا  دشاب ، یم
هدش رکذ  خیرات  رد  هام  کی  تدم  هب  ار  دوخ  تالوصحم  یفرعم  ياهروشورب  اه و  گولاتاک دنناوت  یم  ناگدننک  تکرش       
هژیو هب  ییاپورا  نابطاخم  دـیدزاب  ضرعم  رد  قاـتا ) ءاـضعا  هژیو  فیفخت  نتفرگ 20 %  رظن  رد  اـب  وروـی (  هنیزه 120   اب 

تروص یناملآ  ییاپورا و  یـصصخت  ياه  هیداحتا اه و  نمجنا ریاس  زکرم و  نیا  طسوت  هاگـشیامن  زا  دیدزاب  تهج  هک  یناملآ 
هرکاذم لباق  ریذپ و  ناکما  هژیو  طیارـش  اب  زین  یکیزیف  تروصب  لمح  لباق  تالوصحم  هضرع  ناکما  .دنهد  رارق  دریذپ ، یم

هاگشیامن رد  روضح  ناکما  هچنانچ  .دنبای  روضح  هاگشیامن  نیا  رد  لیامت  تروص  رد  دنناوت  یم تکرش  ناگدنیامن  .دشاب   یم
داجیا امـش و  يراجت  دنرب  تالوصحم و  یفرعم  هب  تبـسن  دنناوت  یم  IEBC ناسانـشراک دشابن ، مهارف  هدش  دای  تدـم  رد 
.دنیامن       مادقا  تالوصحم  شورف  یبایرازاب و  فده  اب  ییاپورا  ياه  تکرش تکرش و  نآ  نایم  يراجت  يداصتقا و  طباور 
دهاوخ سرتسد  رد  هاگشیامن  نیا  راک  نایاپ  زا  سپ  هام  شـش  تدم  هب  زین  اه  گولاتاک زا  نیالنآ  هاگشیامن  کی  نینچمه ،  

.دوب
حرش هب  ییاپورا  یناریا و  طبترم  ناسانشراک  نیلوئسم و  روضح  اب  یصصخت  تسشن  جنپ  لماش  هاگـشیامن  نیا  نینچمه     

: دوب دهاوخ  ریز 

تراجت تعنص و  یصصخت  تسشن  و  هیحاتتفا   هیوناژ :)  14 هام (  يد  هبنشود 24 
یکشزپ تازیهجت  وراد و  یصصخت  تسشن  هیوناژ :)  21  ) هام نمهب  هبنشود 1 

يرگشدرگ یصصخت  تسشن  هیوناژ :)  28  ) هام نمهب  هبنشود 8 
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ییاذغ عیانص  يزرواشک و  یصصخت  تسشن  هیروف :)  5  ) هام نمهب  هبنش 16  هس 
(IT  ) تاعالطا يروانف  یصصخت  تسشن  هیروف :)  11  ) هام نمهب  هبنش 22  ود 

تیاـس بو  زا  رتشیب ، تاعالطا  تفایرد  يارب  مرتحم  نمجنا  نآ  ءاـضعا  هب  یناـسر  عالطا نمـض  تسا  دنمـشهاوخ  اذل     
نارهت رد  یمتاح   رف و  یمارگ اه  مناخ راکرس  زکرم  ناراکمه  اب  ای  هدومن و  دیدزاب   www.iebcenter.eu/fa هاگشیامن

09194843740-22049024-22037383 ياه   نفلت  هرامش  اب  ای  و    Tehran@iebcenter.eu لیمیا قیرط  زا 
.دییامرف           لصاح  سامت 

 
   

 

 

 

 

: تشونور
.راضحتسا تهج  اپورا ، ناریا و  يراجت  يداصتقا -  ياه  يراکمه زکرم  مرتحم  لماعریدم  یهوکتشپ ، يدهم  ياقآ  بانج 

یکلم  اضرمالغ 
یعامتجا تیلوئسم  اهلکشت و  ریدم 
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