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حوزه مشاورين

 صنايع نفت و

هيزات صنعت نف
  شريف يصنعت
  کشور ب ال
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وان داخ ی 
ندماه   ١۶ ا

یھای  المل
از كالم ا... مج

 در كشور پرداخ

يابي به تمامي 

  ف
و مديرعامل سا

ل شرکت مپنا

  سيايي

يهاريت طرح

  و گاز سپانير
رح و توسعه ح

و ساخت يدس

سازندگان تجه
دانشگاه ص يوژ
آب و فاضال يس

قای ی ار
۶و  ١۵  

ھ -ن  ھما
ت آياتي چند ا

 ساخت داخل

يد كرده و دستي

فيشر يه صنعت
صنايع و معادن و

عاملنيرو و مدير
 ) قائم (عج

خانه مجالس آس
ل شرکت مدير

  کت فراب
ل شرکت نفت و

و طر يع انسان

مهندده انجمن

 مديره انجمن س
 مطالعات تکنولو

مهند شرکت ي

ی ن ش م ھما

ان  
اسالمي و تالو

 اهميت مبحث

 و هدفمند تأكي

رئيس دانشگاه   شيهما يدي
معاون وزير ص ت؛

مشاور وزير ن  ؛ي
فرمانده قرب ؛ي

رئيس دبير؛ ان
مديرعامل  ؛يست

مديرعامل شرک  
مديرعامل ؛عليه

معاون منابع؛ ور

نمايند  شيريان؛

عضو هيئت  ؛يم
رئيس مرکز  ن؛
يمهندس معاون  ؛

ن دو  ی 

رود جمهوري ا

ي در خصوص 

اي جامع برنامه

ديسخنرانان کل 
؛کتر روستاآزاد

مهندس هدايت
  ايران
يآباد يکتر عل

يابولحسن سردار

كتر نژادحسينيا

مهندس فهرس 

؛يمهندس لطف

مهندس خواجه

پودکتر خجسته
 

مهندس اردشي 

مهندس کاظم 

مهندس يقطين 

؛يچدکتر ميوه 

 

گا  

س از پخش سر

 ايراد سخنراني

شور بر تدوين ب



د جناب آقاي -

مجناب آقاي  -
صنايع ينوساز

دکجناب آقاي -

سجناب آقاي -

دكجناب آقاي  -

جناب آقاي -
IPM(   

مجناب آقاي  -

مجناب آقاي   -

دجناب آقاي  -
 يجمهوراست

جناب آقاي - 1
  رو
جناب آقاي - ۱

جناب آقاي  - ۱

جناب آقاي  - ۱

  

پس

به

كش

۱-
۲-
و ن
۳-
۴-
۵-
6-
)MI

۷-
8-
۹-
ريا
10
نير
۱۱
۱۲
۱۳



 

 

رين 
هاي 
ن و 
 اين 

 

 يكي از مؤثرتر
هدر زمان و يا 

جربيات مديران
ف مستندسازي

   

  

شك. بياست 
 در حال حاضر

ي براي ارائه تج
ختلف با هدف

  :دند

                    

 ضالب کشور"

يظام پيمانكار
ستي است كه

ايبخش ويژه ،
در سطوح مخ ع

ل بوديه شرح ذ

ان
 ٨و  ٧و  ٦ 

ياخل

 صنعت نفت" 

صنعت آب و فاض

توسعه نظ ط با
هاي سياسرنامه

،ه به اين مهم
صنايعمديريت 

بهه در همايش 

ايرا يصنعت ي
يران در فازهايا 

  ي

نبيا (ص)
توان دا يارتقازه 

جيره تأمين در

يمانکاري در ص
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هاي مرتبطحوزه
ها و بري پروژه
با توجه .ه است

درآن  يهاش
هاي ارائه شده

  
هاديريت طرح

 يصنعت يهاطرح

ينمهندس حامد

ارگاه خاتم االن
اء در حوزيتم االنب

 دکتر محمد

 "مديريت زنج

وسعه نظام پيم

 هاپروژهوي
ي موجود در ح

شناسيزه، آسيب
انجام شده شور

چالشو  انكاري
پانل. ص يافت

انل شرکت مد
شرکت مديريت ط

 پانل قرا
ات قرارگاه خاتيرب

با عنوان ۱اره

  هران

 "راهکارهاي تو

 ور

   کشور

هاي موردکانل

هايرسي چالش
وط به اين حوز

خل در كشن دا
نظام پيماوسعه

ردكاوي اختصاص

 پا
تجربيات ش

 تجر

  همايش:

ميزگرد شما
  

نفت ته يکت کاال

  استصنا

 پتروپارست 

 و ساخت يس

IPM 
  کت اسپك

با عنوان ۲ره

  
ب و فاضالب کشو

ت آب و فاضالب

  

  

 پان

برر شيهماين 
 معضالت مربو

توان يارتقا به 
مرتبط با امر تو

هاي مورنلب پا

 
هم يهاميزگرد 

ه ترتيب الفبا):
 پوررستمي؛ شرکت

 تاالري؛ انجمن ا

ساز؛ شرکت چهره

؛ انجمن مهندسي

MIري؛ شرکت 
فر؛ شرکتي صدراي

ميزگرد شما

ه ترتيب الفبا):
چي؛ شرکت آبوه

شرکتفر؛  عطايي

كي از اهداف اين
هاي كشفش

ل در دستيابي
اندركاران مست

لبجربيات در قا



ضاي ميزگرد (به
مهندس .۱

مهندس .۲

مهندس .۳

يدکتر حق .۴

دکتر دلير .۵
مهندس .۶

ضاي ميزگرد (به
دکتر ميو .۱

مهندس .۲

يك
روش
قبل
دس
تج
  

اعض

اعض



 

 

رائه 

-گاه
دها 
شاره 

ها به منظور ارن

كارگ همايشن 
 ارزيابي بازخور

ها اشظرسنجي

هكارگا

از آن ي، تعدادي

   

اين روز دوم در
توجه به لزوم 

 به نتايج اين نظ

از كا يتمنديد رضا
درصد 92  

درصد 95  

درصد 73  

درصد 72  

درصد 83  

درصد 85  

يته علميط كم

  ت:

، دم پيمانكاري
با .برگزار شد ع

مد كه در ذيل

درصد

ا 

توسط همايشه

استل آمده ير ذ

 

ي و توسعه نظام
صنايعف آن در 

به عمل آم يج

ستاد
 حيدري
مشايخي
 عيسايي

س عبايي

نيامهدوي

س اسدي

هاي اين شركت
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رخانهيبه دب يل

كه دررفي شده

  :همايش
 زنجيره تامين

  ر
  

  ير
 يي آقا

صنعتيمديريت
و اهداف داخلي
نظرسنجها رگاه

 اس
 دكتر
 دكتر م
 دكتر

 مهندس

 دكتر م

 مهندس

ي دستاوردهاي

  

نوان مقاله ارسا

قاالت برتر معر

هرائه شده در
ري از مديريت 

فريمسعودان

بر برون سپار ي
 ابراهيم شير

 سطح دانش مد
ارتقاي توان دا

كنندگان در كار

ت
وان داخلي
در مذاكرات

پروژه هاي ن

ي
عت ساخت و

شركت داخلي 1

   شد.

 آب و فاضالب

 ت آب و فاضالب

 مي
عن 100مقاله از
  دند. يب گرد

اله به عنوان مق

مقاالت برتر ا 
گيراران با بهره

پويا  -فريعود

يفرهنگ سازمان
محمد -رضايي

 وزشي
ش در ارتقاي

هاي مرتبط باه
كاز شركت ده،

 نام كارگاه
ل و فنون مذاكرات
ستمي در ارتقاي تو
ميم گيري مديران

ها و سازماني پروژه
 محور

يت تحول سازماني
 استراتژيك در صنع

 احداث

14ور بيش از 
ايش قرار داده 

مشاورين صنعت 

پيمانکاران صنعت

ئه مقاالت علم
عنوان مق 30ود 

انتخاب  فشرده
مقا دو منتخب 

ياسام  
پيمانکا يانمند
پيام مسع  :گان

تاثيرات ف يرس
محسن ر:  گان

هاي آموکارگاه 

رت مقوله آموزش
در حوزهربردي 

ي برگزار شدها

 اصول
 نقش تفكر سيس

هاي تصمچالش  

هاي ارزيابيمدل

 مديري
هايگيريجهت

 

گاه نيز با حضو

حاضرين در هما

نماينده م .۳

نماينده پ .۴

 
  
 ارا

د حدوييس از تأ
در درج در لوح
 ميان مقاالت

          

 توا
نويسندگا        

 برر
نويسندگا        



 توجه به ضرور
كارآموزشي  ي

هكارگاه سبت به
  ده است:
فيرد

1
2
3

4 

5

6 

 بخش نمايشگ

 معرض ديد حا

پس
دو 
در
  

   

   
  
  
  

با
هاي
نس
شد

در

در



 

 

 كه 
- ي
 - ي

 و ها
 كي
 با ه
 زين 
   

 وژه

ش از 
 و ش

 

مياز تحر يش
يتوانمند ير رو

يور خدمات فن

هبرنامه به هان
فيزيك هايارائي

كه است هايين
هاپروژه تياه
.ميرو شيپ دي
پر تيريمد ين
  .نديوج 
بيشآن  يسازه
دانشبتوانند  ي

يتمام ي اجرا

 

 هاکت

  د:

  وژه
نا يها چالش

م تا بريازمندين 
به صدو ي داخل

سازمان موفقيت
دا از را جديدي

سازمان از ايه
ما ،ريناگز انيم

يبا پروژه ينتها
كنون يهامدل 
بهره حوزه ني

ادهيپ و الزامات
يصنعت رانيمد 

در يجاد نوآور

 

  خلي

هزينه و زمان

در شرک ي رقابت

كندي برگزار م

وآورا رپو
نيو همچن يل
يالمللنيب يها

ر توسعهالوه ب

م و هستند ت
ج فناوري وانند
مجموعه شامل
م نيا در. دازند

ان تا منظور نيا
لذا. ميده جام
يا در ييهايآور

 هاپروژه آورانه
و شدهايجاد  

جيات پروژه و ي
  است. 

  کالن کشور ي

 

ي داها شرکت

  ها

فيت و کاهش ه

ت يو مز يآور

سين سال تأس

د  د 
توان داخل يتقا

هشور در عرصه
م عاليه تا بتوان

اطالعا عصر ه
بتو كه دارد علق
جهاني بازار. 

پريم مشتري
 يبرا گاهاً و د
انج دور راه از ا
نوآ از ستيبايم

نوآ تيريمد ي
حوزه نيا در

يريدانش مد ي
را رقم زده يخل

يهاپروژه يرا

يداخل يهات

در  يسعه نوآور

هپروژه يم اجرا

رد افزايش کيف

جاد نوآيبا ا يس
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نيدر سوم يل

دی با رو ی
به اهداف ارتقن
كش يقابتت ري
كرده يگذارهي

به صنعتي عصر
تع هاييسازمان

.يابند دست انه
رضايت و شده

رديگينم صورت
را هاپروژه تي
يم پروژه رانيمد
يهامولفه يياسا
يعمل و يعلم

يد بر ارتقايا تاك
توان داخ يرتقا

نفعان در اجريذ 

 پروژه در شرکت

و توس يفناور ي

احبنظران نظام

صنعتي با رويکر

و مهندس يت فن

توان داخل يقا

یوان داخ 
دنيرس يبرا ي

يجاد و تداوم مز
يسرما يداخل ي

ع از گذر در وز
س به موفقيت ه

نوآورا حصوالت
ش تمام قيمت ،

ص يراحت به ها
ريمد تا ميهست
م و باشدينم ها

ف و شنايف تعر
ع اتيتجرب يج

با يرانيا يهات
ش ارين همايم

 يتمام يتيريد

ت يريدانش مد

يم جهت ارتقا

ران و صايمد ي

هاي مختلف صه

صدور خدمات ش

ارتق يدائمخانه

قا ش  یار
يسازتيو ظرف

جيا يست، برا
يهاشركت يس

امرو هايازمان
است كه يهيد
مح به طريق ن
كيفيت زمينه ر
پروژه زمان و ه
ه ريناگز شدن 
هپروژه ازين يو

هدف با يشيهما
تروي جهت ير

  د.نيبازگو نما

شركت يهاتيف
انداز سوم چشم

و مد يمهندسن 

د يارتقا يرها

الزم يهاساخت

يهاافتهيات و ي

اي داخل حوزه

شيافزا يهاکار

رخيدب

ش ھما ن و 
 ت موضوع

و تيقابلجاد يا 
 با آن مواجه ا

مهندس - ي فن
  م.
ساكه نيبه اه 

بد ،است وابسته
اين از و آورده 
در رقابت به ف
دامنه فيتعر گر
يجهان ليدل ه
P پاسخگو گريد

هم ي به برگزار
بستر تا شودي

نه باين زمي در ا

 شيهمانداز 
يها و ظرفتيابل
كالن كشور، ي

 شيهما 
 توان يابيارز

 ن راهکارييتب

 رسيز يبررس

  يتجربانتقال

 تأمين نيازها

 راهک يبررس

و
ضرورت 

 توجه به لزوم
اكنون شور هم

و يتيريمد ي
ميبپرداز يهندس

ن با توجهيچنم
و هاآن ستراتژي
وجود بهجود
مختلف هاييت
گيد و كرده ريي

به گري طرف د
PMBOK ريظ
نياز راستا نيا

ش احساس مي
خود را اتيجرب

انچشم 

سعه هدفمند قا
يهاراحل پروژه

اهداف 













  

با
كش
يها
مه
هم
است
مو
ملي
يتغ
از
نظ
در
شيپ

تج
 

توس
مر
 



 

 

شيهما بولتن   ، نهايي دراي

 

 ي
 هاه

 ن ايراني

هاس از ارزيابي

 شور

 زاتي

هات در پروژه
 

هاي ايرانيكت
در اجراي پروژه

  نوآورانه آن

هاي پيمانكاران

پس دي همايش
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 كشور

كش يف صنعت
زيسازندگان تجه

 ه

ش عدم قطعيت
هاي داخليكت

تهديدهاي شرك
ژه و تأثير آن د

هاي نها و جنبه
هسعه توانمندي

  وريش بهره
 هات در پروژه

 شوراي راهبرد

ي توسعه صنعت
مختلف يهاموعه

كار، مشاور و س

 يصنعت ينف

مهيب يهاشركت

  ند:
ات آن بر افزايش
 حمايت از شرك

 رايط تحريم

ها و تت، فرصت
نه مديريت پرو
 شرايط تحريم
هه و سبد پروژه

مديريت در توس
رد افزايش رويك

انتقال تجربيات
وكميته علمي

در ياستگذاري
ارشناسان مجم

مانكيكارفرما، پ 
 راي اسالمي

صن يها نجمن
پروژه محور ي

و ش يسات مال

گردنشنهاد مي
المللي و تأثيرن

هايي و شيوه
ها در شر پروژه

اط ضعف، قوت
هاي نوآورانولفه

جيره تأمين در
هاي پيچيدهوژه
هاي مشاورهت

ها باكرد پروژه
ي دستاوردها و ا
وق در جلسه ك

  

 
 شيهماين 
 يس يهانهاد
 ران و كايمد
 يهاشركت
 مجلس شور
 انها اتحاديه ،
 يهاسازمان
 ها، مؤسبانك

  همايش
ه شرح ذيل پيش

 تحوالت بين
 سياستگذاري
 تأمين مالي
 شناسايي نقا
  موشناسايي
 مديريت زنج
 مديريت پرو
 نقش شركت
 ارزيابي عملك
 مستندسازي

ت محورهاي فو
  .ديس

مخاطبي 















  

محورهاي 

به همايشهاي




















زم به ذكر است
رسخواهد  چاپ

محوره

الز
به

  
  
  
  
  
  



 

 

با  ي
حث 

 ران،
هاي 

ها ژه

با  ش

، در 
ها و 

 در 
الب 
روه 

يشست تخصص
نشست در مباح

وران و پيمانكار
هجود در حوزه

شناسي پروژب
  .ت

حث در همايش

،مديريت پروژه
هن كارگاهين ا

توان داخل ي
خصصي در قا

توسط گر ت كه

ن نشيش چندي
ش دو نيز هما

ه تجارب مشاو
هاي مو چالش

اين حوزه، آسيب
انجام شده است 

صنعتي مورد بح

م الخصوص يل
نيعناو هد شد.

ارتقادان حوزه 
رائه مقاالت تخ

است يله موارد

  کشور يصنعت

ح شده در هما
ن در روزيمچن

و همچنين ارائه
بررسي مايش

الت مربوط به ا
ي توان داخل

هاي صحوزهط با 

علمختلف  يها
برگزار خواه ژه

مندان و عالقه
به ار شيهما 

از جمله شيهما

ص يهاحوزهن

مطالب مطرح ي
 خواهد شد. هم

ديريت پروژه و
هم اهداف اين 

ي كشف معضال
ارتقايستيابي به 

دركاران مرتبط
  فته است. 

هدر حوزه ينعت
پروژ نوآورانه ي

 ارزشمند مديرا
ين از زمان ا

هرخانه يبه دب ي
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ينمتخصصن و

 

ين سطح محتوا
ش برگزاريهما

مددر امر محور
يكي ازگردد. ي

هايترين روش
هاي قبل در دس
انديران و دست
افي اختصاص ي

توان صن يرتقا
يريرتبط با مد

ن و تجربيات
بخشي ، پروژه

يمقاالت ارسال

 ود:

رانيتوسط مد

هاي تخصصي

نظور باال بردن
كشور قبل از ه

هاي پروژه من
برگزار مي يش

ك يكي از مؤثرت
هر و يا در زمان
ه تجربيات مدي

هاي موردكاويل

ار سطح دانش و
اي مرهر حوزه

   واهند شد.

مند پژوهشگران
حوزه مديريت
م يمستندساز

  رفت.يذ

 
خواهد بول يد ذ

يديکل يخنران

ميزگرده ها وت

ش و به منيهما
ك يگان صنعت

  هد شد.

  هاي پروژهو

سازمانجربيات
هماياي جنبي

شك. بيه است
حال حاضره در
اي براي ارائژه

ت در قالب پانل

   يش

س يتعالش در
اي دشي حرفه

مصوب خو يم

 يخصص

تحقيقات ارزشم
ت جديد در ح
ص خواهد يافت.
صورت خواهد پذ

 شيهما يها
شامل موارد ش

ن سخيئه چند

نشست يگزار

ه يكرد علميرو
بنظران و نخبگ
ژه برگزار خواه

موردکا يهانل

ها و تجاج يافته
هاوي در سالن

ت نوآورانه پروژه
است كه بردي
بخش ويژ ،مهم

ي اين تجربيات

موزشآ يهارگاه

ت مقوله آموزش
هاي آموزشگاه

علمته يسات كم

ئه مقاالت تخص

يري از نتايج ت
اتيو ارائه تجرب

 شده اختصاص
ص يتوان صنعت

هبرنامه 

شيهما يهانامه
 ارا

 برگ

با توجه به ر
حضور صاحب

ت پرويريمد
 

 پان

 منظور استخرا
هاي موردكاول

مديريترتبط با
راهبهاي برنامه

 توجه به اين م
دف مستندسازي

 کار

 توجه به ضرور
كارگ شيهمان
ن در جلسآد يسات

 ارا

گي منظور بهره
نايع مختلف و
حورهاي طرح
طالعات توسعه ت

  

برن

به
پانل
مر
و ب

با 
هد
  

ت با
اين
اسا
  

به
صن
مح
مط
 



 

 

 

نايع 

ور و 

ر با 
هاي 
وان 
شي، 

توسعه 

ادن و 

  
ركت ملي صن

 فاضالب كشو

هاي مذكوگروه
ههاي نشستل

ائمي ارتقاي تو
هاي بين بخش

ته صنعت نفت

گروه مطالعات ت

  نفت
 و نوسازي معا

ل شركت سايپا
مدير عامل شر

مهندسي آب و

ها و كارگكميته
 نمود. سرفصل
سعه دبيرخانه د
همرتبط با حوزه

كميت ع نيرو

 شريف
  نعتي شريف

اي ترويجي گر

ع انساني وزير ن
سازمان توسعه

دوز؛ مديرعامل
 وزير نفت و م

عامل شركت م

صي در قالب ك
 پروژه خواهد

 تحقيق و توس
مر هاي چالش

كميته صنايع

نشگاه صنعتي ش
عت دانشگاه صن
ها مدير فعاليت

ي؛ معاون منابع
د؛ سرپرست س

ندس پوستين د
 بيات؛ معاون

 هاشمي؛ مدير

هاي تخصصست
ه در مديريت
 نيز توسط تيم
ه لزوم بررسي

بردي

ميته صنايع معدني
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اآزاد؛ رئيس دانش
ر ارتباط با صنعت

سين شبيري؛
  عتي شريف

يرمحمد صادقي
تر سميعي نژاد

جناب آقاي مهن
قاي مهندس

 مهندس ثمره

ه برگزاري نشس
نوآورانههاي فه

اي علمي آن
ين با توجه به

 واهد گرديد.

دبير شوراي راهب

كم دروسازي و
 وابسته

كتر رضا روستا
ضا باقري؛ مدير
س سيد اميرحس

صنعي دانشگاه

ب آقاي دكتر مي
جناب آقاي دكت

ج نايع وابسته:
جناب آق شيمي:

جناب آقاي فا:

 داخلي اقدام به
 شناسايي مؤلف
ن شده و محتو
هد شد. همچني

ونيز برگزار خ ط

رياست
همايش

دبير
همايش

كميته خود
صنايع

عتي

دبير علمي

        

آقاي دجناب   
ب آقاي دكتر رض

ب آقاي مهندس
لعات تكنولوژي

  ا:
جناب عت نفت:

ج نايع معدني:
  ن

دروسازي و صن
 صنايع پتروش

صنعت آب و آبف

ي ارتقاي توان
توان داخلي و

دهنده تعيينش
ها تهيه خواهن

و مرتبط  ن آزاد

كميته  سياست صنع
و بازرگاني 

رايي

    شيهماان 

ست همايش:
جناب ر علمي:

جناب ر اجرايي:
عتي مركز مطال

هاها و كارگروه
س كميته صنع
س كميته صنا
ايع معدني ايران
س كميته خود

س كارگروه ص
  شيميو

س كارگروه ص
  يراور وز

 دبيرخانه دائمي
تزامات ارتقاي 

سفارش هايگان
سان آن ارگان
صصي با عناوين

 زير ساختها و 
قوانين

دبير اجر

سازما   

رياس 
دبير 
دبير 

صنع
 

هكميته
 رئيس
 رئيس

صنا
 رئيس
 رئيس

وپتر
 رئيس

مشا
يان ذكر است
دف بررسي الز
ذكور با نظر ارگ
خلي و كارشناس

هاي تخصشست

كميته

شا
هد
مذ
داخ
نش
  

 



 

 

گر ي

 

 

ياري، درج شده 

ييال نقره

 

نفر 3  نفر

 

نفر 5  نفر

ييال نقره

 

 

 

 

 

ييال نقره

 

* *

يتي موارد حما

 ويژه طال

  

ن 5  نفر 6

 * 

ن 8  نفر 10

 ويژه طال

  

  

 * 

 * 

  

 ويژه طال

 * 

* * 

انند با توجه به

  است:ه 

برگزار 
 كننده

* 

 نفر 8

* 

0  نفر 20

برگزار 
 كننده

* 

* 

* 

* 

* 

برگزار 
 كننده

* 

* 

تويش، ميهما

دهيم گرديل تنظ

 2اكثر

 يمان حام

    يص

  يل

 يها
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ه از يت ماليحما

لي و به شرح ذ

شرح خدمات

(حد يزمان حام

 همايش يها

كارشناسان سازما

  ش

ن در پانل اختصاص

توان داخل يارتقا

هروزنامه يخصص

  مه همايش

حا يو  يت علم

حسط 4ت در

يمات آموزش

سا يحوزه تخصص

هدر كارگاه يحام

ش جهت استفاده ك

حامي در همايش

يمات پژوهش

 

  ي

 يمان حام

و ارائه آن ين حام

رخانهيشاركت دب

مات ترويجي

 
ضميمه تخ در  يم

نامدر ويژه ين حام

 
مند به مشاركت

  شند.
خدمات مشاركت

 شرح خد

مرتبط با ح يوزش

ح يندگان سازمان

شيص در روز هما

يندگان سازمان ح

 شرح خدم

يسازمان حام يش

سازم يپژوهش ي

 يپژوهش 

سازمان يياجرا ي

با مش يتخصص ي

 شرح خد

سازمان حام يدها

رشناسان سازمان

ت در همايش

معالقه يهاان
ش باشنين هما

ست كه شرح خ

آموز يهاكارگاه ي
 كارگاه)

حضور رايگان نماي

از سخنرانان خاص

حضور رايگان نماي

پژوهش يهاولويت

يهاشاوره در پروژه

يهالويتوا ينج

يهافعاليت يساز

يهاو تدوين كتاب

قاالت و دستاورد
  نتشار

قاله مديران و كار

مشارکت 

ها و سازماركت
نيا ي در برگزار
ح اسيزم به توض

رديف

يبرگزار
عنوان ك

١ 

امكان ح ٢ 

دعوت ا ٣ 

امكان ح ٤ 

رديف

انجام او ٥ 

ارائه مش ٦ 

از سنين ٧ 

مستندس ٨ 

تاليف و ٩ 

 

چاپ مق
كثيراالن

١٠ 

چاپ مق ١١ 

شر
ما
الز
  

 ر



 

 

هد 

 

* *

 *

* *

ييال نقره

 

 

 

* *

 *

* *

 

* *

* *

عدد 1 عدد 

خواه نييتعن ي

  

* * 

* * 

* * 

 ويژه طال

  

 * 

 * 

* * 

* * 

* * 

 * 

* * 

* * 

ع 2 عدد 3 

ي با توافق طرف

* 

* 

* 

* 

برگزار 
 كننده

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

عدد 4 3  

در مذاکره و ت

ه يح

 يار

  شيهما ي

م مراحل 

 

  متر ي

تي مختلف حما
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در افتتاح يسخنران

برگزا ي سالن اصل

يدر سالن جنب ت

شريف در تمام ي

در همايش يحام

  همايش)

  هيتتاح

  همايش يها

يسانت 200*10

وط به سطوح

راد سيجهت ا يم

در يراد سخنران
  يتخصص ي

شركت يهاو پروژه

يمات تبليغات

 
يدانشگاه صنعت ي

   يليغات

  شيه هماي

سازمان ح يهاي

زمان (در پكيج ه

  هيدر افتتاح 

در مراسم افت يم

  افتتاحيه در

هنامه و در دعوت

 همايش  cdدر

0در ابعاد  يغاتيل

و مبالغ مربوت

س سازمان حاميئ

ريجهت ا ين حام
يهازگرد و نشست

ها وتيفعال يعرف

 

 شرح خد

يدر كنار لوگو يم
تبل

يام افتتاحيدر پ ي

از توانمند يصاص

ا سازي شركت يها

ي به سازمان حام

ر به سازمان حايد

 به سازمان حامي

تيوبسا يبر رو 

شركت د يتبليغات

تبل يب استندهاص

زان مشارکتيم 

ا رئياز مديرعامل 
  ش

از نماينده سازمان
ش و حضور در ميز

جهت مع يص پانل

   گزارش و فيلم

حام ي نام و لوگو

ينام سازمان حام 

زر اختصيزارش و ت

هاها و پروژهطرح 

ش بيس همايتند

لوح تقد ي و اهدا

تنديس همايش ب

يحام يم و لوگو

زر (فيلم كوتاه) ت

بصص فضا جهت ن

 ذکر است که

دعوت ا
شيهما

١٢ 

دعوت ا
شيهما

١٣ 

اختصاص ١٤ 

ارسال گ ١٥ 

 

درج
١٦ 

يمعرف ١٧ 

ارائه گز ١٨ 

يمعرف ١٩ 

 ٢٠ ياهدا

ليتجل ٢١ 

اهداي  ٢٢ 

درج نام ٢٣ 

درج تيز ٢٤ 

اختصاص ٢٥ 

 انيشا
 .شد

  

 


