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 .ددرگ یم هفاضا هفرغ غلبم هب لایر 000/300 عبرم رتم ره يازا هب یبناج تازیهجت و يزاس هفرغ تامدخ هنیزه يارب *

 .دشاب یم یلقادح يزاس هفرغ ماجنا هب مزلم هدننک تکراشم و هدوب یهاگشیامن هزاس هنوگره دقاف )نیمز طقف(تازیهجت نودب یهاگشیامن ياضف *

 :لماش یهاگشیامن تازیهجت*   
 )عبرم رتم 12 ره يازا هب( .دشاب یم بردرس هتشون ای هبیتک ،یلدنص ددع ود ،زیم ددع کی ،ییانشور ،زیرپ ددع کی

  :هجوت
 .دوب دهاوخ يراذگاو لباق ، ادبم ناتسا یگنهرف ثاریم نامزاس یتسد عیانص مرتحم تنواعم دییات و یبتک یفرعم اب یتسد عیانص ياه هفرغ
 

 .دوب دهاوخ باسح هیوست كالم ،هفرغ نامدیچ و تخاس تایلمع نایاپ زا سپ هفرغ ییاهن ژارتم هکنیا نمض ،دشاب یم باسحلا یلع تروصب قوف غلابم هیلک

 ابش هرامش و  6037 6919 9029 4647 تراک هرامش ای و 0111139279006  هرامش هب یتسه كاترف نایک تکرش يراج باسح

)IR96 0190 0000 0011 1139 2790 06( دشابیم ناهفصا یتعیرش هبعش تارداص کناب دزن.  

 

 طیارش و تاررقم شریذپ و لماک عالطا اب ..................................................................تکرش هدنیامن /لماع ریدم ..................................................... بناجنیا

 هب تبسن و هتشاد ار .........................................................عون یهاگشیامن ياضف عبرم رتم ............. ياضاقت هلیسونیدب ناهفصا یللملا نیب هاگشیامن یمومع

 .میامن یم مادقا يراد لته و يرگشدرگ تعنص یللملا نیب هاگشیامن رد مان تبث

 

 
 
 ءاضما                                         خیرات                                                                                          
 

 

 

 

 
 
 

 هفرغ عون عبرم رتم ره يازا هب هفرغ ياهب هراجا

 ياضف تازیهجت نودب گنیر رد یلومعم هفرغ هراجا هدوزفا شزرا %9+ناموت000/240
 تازیهجت نودب هریزج رد یلومعم هفرغ هراجا هدوزفا شزرا %9+ناموت000/270 نلاس لخاد

 نیمز طقف زاب ياضف هدوزفا شزرا %9+ناموت000/150

 .دیشاب هتشاد ار لماک تقد تاعالطا تبث رد اذل .دش دهاوخ هدافتسا لحارم یمامت رد مرف نیا رد جردنم تاعالطا زا *
 :سکف /نفلت هرامش                                                                        :نامزاس /تکرش مان
 :یتسپ دک                               :یلم هسانش                                  :يداصتقا دک                               : تبث هرامش
 :تیلاعف هنیمز

 :یناشن

 :لماعریدم هارمه نفلت                                                                                :لماعریدم
 :هارمه نفلت                                                                     :رایتخالا مات لوئسم
 :یسیلگنا و یسراف هفرغ بردرس نتم

 99هامریت 6 یلا1



 

 
 :مان تبث نیناوق و طیارش
 
 تکرش نیا تیاس بو رد جردنم ناهفصأ ناتسا یللملا نیب ياه هاگشیامن تکرش یمومع تاررقم و طیارش عبات هاگشیامن نیا رد تکراشم
 ir.isfahanfair.www دشاب یم. 
 .دریذپ یم تروص یعطق باسح هیوست و هجو زیراو زا سپ هفرغ لیوحت
 .دش دهاوخن هداد تشگزاب یهجو هاگشیامن زا فارصنا تروص رد
 .دشاب یم رتم 5/3 يزاس هفرغ ماجنا تهج زاجم عافترا رثکادح
 رظن دروم يزاس هفرغ حرط لاسرا انمض.دشاب یم يرابجا يرازگرب داتس زا يرجم راک ماجنا نسح دییات ،هاگشیامن رد يزاس روکد ماجنا هب لیامت تروص رد
 .تسا یمازلا ir.fairisfahan@mes لیمیا سردآ هب و031-36303840 هرامش هب ینف روما دییات تهج هاگشیامن حاتتفا زا شیپ زور30 لقادح

 
 
 
 

 
     

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 : دییامن لمع ریز تروص هب دیناوتیم یبناج تامدخ تفایرد هب لیامت تروص رد

�  09162045464 درف یحلاص دماح ياقآ :هفرغ تخاس و یحارط 

� 09120801070 ینیئان ياقآ  : هاگشیامن باتک و تاغیلبت ، پاچ تامدخ 

� 09130933408  :لته و ناکسا تامدخ 

� www.tne.ir  031- 36301070  ناهفصا ناتسا یللملا نیب ياههاگشیامن ینواعت تکرش  :یهاگشیامن تامدخ 

�    09135570952   ناییاجر ياقآ ؛لیقثرج و لقن و لمح تامدخ 

�   09138340144  یلکوت مناخ ؛یهاگشیامن مالقا هراجا 

� 09130796307  يدنویپ ياقآ ؛رابنا تامدخ  

 
  مان تبث تهج زاین دروم كرادم

�  تکراشم تساوخرد مرف لاسرا و لیمکت 
�  يزیراو هجو یکناب شیف لاسرا 

   : هاگشیامن نیا رد هئارا لباق تامدخ و تیلاعف هنیمز
 رفس نایامنهار و اه روت ردیل ، يرگشدرگ تامدخ و ییامیپاوه ياه تکرش -١

 يرگشدرگ ییاریذپ زکارم و اه گنیرتک ، اه پاش یفاک ، اه ناروتسر ،یحیرفت و یتسیروت زکارم ، یتماقا زکارم ، اهدرگ موب ، اه لته -٢

 ) راب لمح و ییایرد ، یلیر ، ینیمز ، ییاوه ( لقن و لمح ياه تکرش -٣

 يریاشع ياه رداچ هایس ، اه ناتسا تاغوس و یتسد عیانص ناگدنهد هئارا و ناگدننکدیلوت -٤

 تمالس يرگشدرگ ینامرد زکارم و اهناتسرامیب ، گنیلته تاسیسات -٥

  يرگشدرگ ياه تیاس يراذگ هیامرس ياه تکرش -٦

 يزاجم يرگشدرگ، ) . . . و يدرگ تعیبط ( يرگشدرگ فلتخم ياه هنوگ ،نیالنآ ورزر ، يرگشدرگ ياه رازفا مرن و اه پاتراتسا -٧

 يرادکناب و ییا همیب ، يرگشدرگ تافیرشت و یتامدخ ياه تکرش ، اه NGO ، اه يرایهد ، اه يرادرهش ، اهنامزاس و تارادا -٨

 یتسد عیانص و يرگشدرگ یصصخت تایرشن و اه همانهام ، یتاقیقحت یملع زکارم ، اه هاگشزومآ ، اه هاگشناد -٩


