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 بسمٍ تعالی

 

 

 

در حًزٌ زبان َای خارجی( کسب ي کار)ايلیه َمایش اقتصاد ي کارآفریىی   

 

 ".در حًزٌ زبان َای خارجی( کسب ي کار)ايلیه َمایش اقتصاد ي کارآفریىی "وحًٌ حمایت ملی از 

در  .اشارُ کزد حَسُ کسة ٍ کاری داًشگاُ ٍ  ٍاى تِ کاّش فاصلِت ٍ فزّیختگاى، هی هسؤالىّای اصلی  در جْاى اهزٍس، اس دغذغِ

ایي سهیٌِ، حضَر فعال در رٍیذادّای اجتواعی ٍ علوی، ایي دٍ عاهل اصلی پیشزفت جَاهع اهزٍسی را در تعاهل ّزچِ تیشتز، تاّن 

 .ًوایذ اهکاى پذیز هی

حقیقات ي َایی تخصصی با وتایج کیفیت باالی علمی ي عملی ي َمچىیه اوجام ت از سًی دیگر، برگساری گردَمایی

حمایت َا با  کٍ اجرای آن را درپی دارد، َای َىگفتی ، معمًال َسیىٍَای کلیذی ي کارآمذ در سطًح عالی سخىراوی

 .شًد َای ری ربط میسر می ي ارگانَا  متًلیان، سازمان

تزای هعزفی ّزچِ  ،ٍ ّوچٌیي ایجاد تستزی در سطح هتعالی ّای ایي ّوایش تشرگ راستا، تا دٍ رٍیکزد تاهیي ّشیٌِدر ّویي 

حضَر استقثال اس ٍ  "اى ّای خارجیدر حَسُ سب( کسة ٍ کار)اٍلیي ّوایش اقتصاد ٍ کارآفزیٌی  "ًْادّای حاهی  تْتز ٍ تیشتز

ٍح هختلف هْیا ًوَدُ است تا تسْیالتی را در سط ،خاًِ ایي ّوایشرتثط تِ عٌَاى حاهیاى هالی، دتیزّای م گستزدُ ارگاى

اقذام تِ هکاتثِ ٍ اعالم ی جذٍل تسْیالت ٍ پس اس اًتخاب ردُ حوایت هالی، ُ هٌذ، پس اس هطالع ّای عالقِ ّا ٍ ساسهاى شزکت

 .ٍ هثلغ حوایتی هذًظز را پزداخت کٌٌذ آهادگی در ایي خصَص ًوَدُ

 .اوذ گرفتٍ محترم در وظر گران ا برای حمایتتًجٍ ي شایستٍ ای ر خًر ست باویان ایه َمایش، تسُیالت درشایان رکر ا 

(لایر)میسان دمایت مالی  غرح امتیازات  ضطُح دامیان مالی کىفراوص 
میلیُن 200 در جذَل پیُضت  ضطخ الماش 
میلیُن150 در جذَل پیُضت  ضطخ طالیی 
میلیُن100 درجذَل پیُضت  ضطخ وقري ای  

میلیُن50 در جذَل پیُضت  ضطخ بروسی 
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حامیان مالیخدمات برگزارکنندگان کنفرانس به   

.، خذمات َ امتیازاتی بً دمایت گران ارایً می گردددر جذَل زیر باتُجً بً ضطُح مالی در وظر گرفتً غذي  

امتیازات ارایً غذي تُضظ  ضطخ الماش ضطخ طالیی ضطخ وقري ای ضطخ بروسی
 دبیرخاوً کىفراوص

 ردیف

 
 

 1 درج لُگُ در پُضتر ٌمایع   

    
خُظ  در اضتىذ درج آرم دامی

آمذگُیی ضاله اصلی َ پىل 

ٌمایع اصلی  
2 

 
 

 3 درج لُگُ در تیسر ٌمایع   

    
درج آرم غرکت دامی، در 

تارومای اختصاصی ٌمایع َ 

 امکان پیُوذدادن بً آوٍا
4 

 
 

ٌمایع َرَدی غرفً در قطمت     5 

ثاوی15ً   ثاوی30ً   
پخع فیلمک تبلیغاتی ضازمان 

قبل از ضخىراوی اصلی ،دامی  
6 

وصب اضتىذ غرکت در قطمت     

 َرَدی ضاله اصلی
7 

وفر1 وفر1  وفر2  وفر3   
غرکت دامی  دضُر ومایىذگان

 در کىفراوص بً صُرت رایگان
8 

دقیقً  10امکان ارایً ضخىراوی     

 ای
9 

درج تیسر تبلیغاتی دامی، در     

 لُح فػردي کىفراوص
10 

درج آرم غرکت دامی، در     

 کتابچً خالصً مقاالت ٌمایع
11 

    
برَغُر  ٌذایا َ قرار گرفته

تبلیغاتی غرکت دامی، در 

 پکیج ٌذایای کىفراوص

12 

    
اعالم وام ضازمان دامی، تُضظ 

مجری بروامً، بً عىُان 

 دامیان مالی برتر ٌمایع

13 

ٌای  ، در غبکًمعرفی غرکت    

 اجتماعی مربُط بً ٌمایع
14 

 تىذیص تىذیص لُح لُح
تقذیر َ تػکر ٌمراي با اٌذای 

 تىذیص َ لُح َیژي
15 

درج آرم ضازمان دامی، در     

 لُح تقذیرٌا
16 

تماس حاصل  021-66176196 : لطفا جُت َماَىگی ي یا کسب اطالعات بیشتر با شمارٌ تلفه

**فرماییذ  


