
 1

                                                        

  

  رانیا عمومیروابط المللیبینن کنفرانس یسوم
  1385آبان ماه  25و  24

 

 

3rd International Conference on 
 Public Relations in Iran 

 
November 12-16, 2006 

Tehran- Iran 
 

  

  

  

  

  مرا مشارکت بده، من می توانم

 

 

  

  

  

  

  

  ن و کارشناسان ارشد روابط عمومیخبرگابا حضور 



 2

  مقدمه

ه ابر جامعتازه در بر يافق ها از به گشودنیمهم، ن يدادیعنوان رو یران بها عمومیروابط المللیبینکنفرانس 

  ار کرده است. ش آشکیش از پیکشور را ب عمومیروابط

راغ ها و روشن کردن چ یران، در پیا عمومیروابط المللیبینن کنفرانس ین عرصه در سومین بار تالشگران ایا

منعکس  رانیامروز ا عمومیروابطن بار در نگاه جامعه ینخست ين، برایشیر پیاست که در مس يگرید يچه هایدر

  شد. 

ده و ید گردمختلف بهره من یآموزش ينارها و کارگاه هایسمن کنفرانس، از یشرکت کنندگان با حضور در ا

ک یرا از نزد عمومیروابطو گفتگو با متخصصان و صاحب نظران  ین مطالب تخصصیدتریبه جد یابیامکان دست

  خواهند داشت. 

  

  اهداف کنفرانس:

  معهمختلف جا يه هایر الدو نفوذ آن  عمومیروابطکردن علم و دانش  یتالش در جهت همگان -

   عمومیروابطصنعت  يت هایها و ظرف يگاه، توانمندیت، جایاهم یمعرف -

   عمومیروابط يت هایدر عرصه فعال یینه کردن فرهنگ عملگرایکمک به نهاد -

  کیاز نزد عمومیروابطو گفتگو با صاحب نظران و متخصصان  ین مطالب تخصصیدتریبه جد یابیدست -

  ت اعتبار آنیو تقو عمومیروابط يت هایلاز فعا یکمک به بهبود درك عموم -

   عمومیروابطمسووالنه در  يو سودآور يقدرت تجارکمک به درك  -

  يحرفه ا يوه هایو عمل به ش یاجتماع يریت پذیع مسوولیت و توزیتالش در جهت تقو -

  ادر جهت رفع آن ه ییاجرا يه راه حل هایموجود و ارا يها ییمشکالت و نارسا یبررس -

   عمومیابطرورات گسترده در ییجاد تغیا يمدرن برا يمناسب و هوشمندانه از ابزارها يریه گبهر -

  

  کنفرانس: يها یژگیازات و ویامت

 به طور یتخصص زگردیژه و میو ی، دو کارگاه آموزشیکنفرانس سوم در قالب شش پانل تخصص 

 شود. یجداگانه و همزمان برگزار م

  مختلف جهان از نقاط عمومیروابطحضور متخصصان و صاحب نظران 
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 یشگاه جانبینما يبرگزار 

 شرکت در کنفرانس به شرکت کنندگان یه گواهیارا 

 کنفرانس و کتابچه يد یو مشخصات شرکت کنندگان در س یثبت اسام  

 ه شدهیترجمه همزمان مطالب ارا 

 ایران عمومیروابطپدر  ید نطقیش دکتر حمیزه و تندیاهداء جا  

 از  عمومیروابط المللیبینشرکت کنندگان جهت اعزام به کنفرانس ساالنه انجمن  انتخاب دو نفر از

 هیدر مراسم اختتام یق انجام قرعه کشیطر

 یشو آموز یعلم موفق و درج مطالب يها عمومیروابط یژه کنفرانس به منظور معرفیانتشار کتاب و 
  

  مخاطبان کنفرانس:

  عیات و صنیریاطالعات، مد يورغات، فنای، ارتباطات، تبلعمومیروابطران و کارشناسان یمتخصصان، مد -

  یو خصوص یدولت يشرکت ها، سازمان ها عمومیروابطکارکنان ادارات  -

  کشور یو فرهنگ ی، اجتماعيمختلف اقتصاد يسازمان ها يران و روسایمد  -

  یغاتیان تبلیآژانس ها، مشاوران و مجر -

  یمع فرهنگو مجا یانتشارات يتشکل ها، شرکت ها -

   عمومیطرواب یانجمن ها و موسسات تخصص -

 و يوشتارن، يریتصو( یگروه يها و رسانه ها يسندگان خبرگزاریران، خبرنگاران و نویران مسوول، سردبیمد - 

  )يگفتار

  ش هایشگاه ها و همایان و برگزار کنندگان نمایمجر -

 وران عامل یسم، مدیرو تو يصنعت گردشگرع بزرگ، صاحب نظران یه، تجار، صاحبان صنایصاحبان سرما -

  یو خصوص یدولت يشرکت ها يروسا

  و فروش يتجار یابی، بازاریغات بازرگانیران و کارشناسان صادرات، تبلیمد -

  شرکت در کنفرانس: یگواه

 یاهاشند، گوشته بکه در کنفرانس حضور کامل دا ین کنفرانس به شرکت کنندگانیگاه ایبا توجه به اعتبار و جا

  شود. یشرکت در کنفرانس اعطاء م

  



 4

  فرانسنزبان ک

سر یم یسفار و یسیبه هر دو زبان انگل يها یه مقاالت و سخنرانیاست و ارا یسی، انگلیزبان کنفرانس فارس

  .می باشد

  

  اقامت

دگان ت کننل و کمک به اسکان شرکیدر جهت تسه یاقامت ندارد ول يبرا یکنفرانس امکانات ییته اجرایکم

انس انه کنفررخیدب از هتل ها به عمل آورده است. عالقه مندان جهت رزرو هتل با یالزم را با برخ يها ینگهماه

  ند. یتماس حاصل نما

  30/6/1385ن مهلت روزرو هتل: یآخر

  مت اتاق هایق

  جمع کل  عوارض %2  سیسرو %15  نرخ خام  نوع اتاق

  550/368  300/6  250/47  000/315  ت دوبلکسیئسو

  650/637  900/10  750/81  000/545  الیرو تیئسو

  700/128  200/2  500/16  000/110  یتخت اضاف

  

مت یش قیاتاق ها افزا 1385باشد و ممکن است در سال  یم 1384مذکور مربوط به سال  يمت هایتوجه: ق

  شتر، متعاقبا اعالم خواهد شد.یشند که به محض کسب اطالعات بداشته با

  کنفرانس: يزمان برگزار

  شود. یدر تهران برگزار م 1385آبان ماه  25و  24 يران در روزهایا عمومیروابط المللیبینن کنفرانس یسوم

  

  مکان کنفرانس

  باشد.  یک میالمپ المللیبین يش هایکنفرانس، مرکز هما يمکان برگزار

  

  شامل: یالت رفاهیامکانات و تسه

  الیت دوبلکس و رویئباب سو 100 -
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  رنف 1000ش از یش بیمجالس و جشن ها با گنجا يبرا یمیو دا یصلف يرستوران ها -

  ک زنده در محوطه باز و داخل هتلیهمراه با موز یخانه سنتیچا -

  نت یشاپ، کاف یس و کافیسرو یالب -

  نفر 500ت یسالن اجتماعات و کنفرانس با ظرف -

  نفر 700ش از یت بینما با ظرفیتئاتر و س یسالن آمف -

  ینترنتیا يو شبکه ها يریو تصو یستم صوتیس -

  یبهداشت یشیف و کفش و لوازم آرای، کیع دستیصنا يانواع غرفه ها -

  کینیس،کلیسرو ی، تاکسی، بانک و صرافيمرکز تجار -

  ان و بانوانی) مخصوص آقاي(سونا، بدن ساز یکلوپ ورزش -

  خودرو 1000ش از یت بینگ با ظرفیپارک -

  )لومتر (اتوبانیمهرآباد پنج ک المللیبینفاصله تا فرودگاه  -

  

  کنفرانس: يراهبر یات عالیه

  کنفرانس يس افتخارییران و رین اینو پروفسور کاظم معتمدنژاد    پدر ارتباطات -

  کنفرانس یته علمیر کمیان راد     دبیمحسن يدکتر مهد -

  استاد دانشگاه تهران          یدکتر باقر ساروخان -

  اركلند کالج پیت دانشگاه مردر دپارتمان ارتباطا عمومیروابطاستاد ممتاز   گیمز گرونیپروفسور ج -

  س دانشکده خبرییر  ين جعفریدکتر محمدحس -

  ع)دانشگاه امام صادق ( یو معاون پژوهش ن آشنا  استادیاریدکتر حسام الد -

ات یو عضو ه ین اجتماعیآموزش و پژوهش سازمان تام یس موسسه عالییر   يمحمد گودرز یدکتر عل -

  رانیا یاسالم يفرهنگستان علوم جمهور یعلم

  اركپلند کالج یاطات دانشگاه مردر دپارتمان ارتب عمومیروابطگ استاد ممتاز یسا گرونیپروفسور الر -

  اروپا عمومیروابطون یس کنفدراسییو ر عمومیروابط المللیبینره انجمن یات مدیس   عضو هیلیتوماس اچ -

  صربستان عمومیروابطس جامعه مشاوران ییک   ریلنکو ژوریم -

  رانیا عمومیروابطس انجمن متخصصان ییان   ریدکتر داوود زارع -

  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یغات و اطالع رسانیر کل اداره تبلیمد  یمیرضا کریعل -
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  ر کنفرانسیان   دبیباقر يمهد -

  

  کنفرانس یطراح و بان

  .عمومیروابطکارگزار موسسه  -

  

  برگزار کنندگان کنفرانس

  دانشگاه امام صادق (ع) -

  يکاربرد -یدانشگاه جامع علم -

  دانشکده خبر -

  یالمفرهنگ و ارشاد اس وزارت یو اطالع رسان ی، معاونت مطبوعاتیغات و اطالع رسانیاداره کل تبل -

  رانیا عمومیروابطانجمن متخصصان  -

  مطالعات فرهنگ و ارتباطات یرانیانجمن ا -

  کرمان عمومیروابطانجمن  -

  رانیا المللیبین يشگاه هایبرگزارکنندگان نما یانجمن صنف -

   عمومیروابطکارگزار  -

  هنر هشتم یشرکت مشاوره جهان -

  ان کنفرانسیحام

 يمعنو و يادان میعنوان حام خود به یعالقه مند به معرف يان ثبت شده، موسسات و شرکت هایعالوه بر حام

  ند.یرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایبا دب یتوانند جهت هماهنگ یم یو مل یلمن حرکت عیا

  

  کنفرانس يموضوعات و محورها

مروز اکارگزاران  يکه برا یار مهمیران، موضوعات بسیا عمومیروابط المللیبینن کنفرانس یدر برنامه سوم

ر قالب ز کنفرانس ددو رو یط یات تعاملن موضوعیباشند، گنجانده شده است. ا یار سودمند میبس عمومیروابط

  د.شخواهد  یزگرد و نشست مطرح و بررسی، میآموزش يه مقاالت، کارگاه هایمدعو، ارا يها یسخنران
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 یعوت مدانس ن کنفریات در ایه مقاالت و تجربید و کارشناسان جهت ارایاسات یرخانه کنفرانس از تمامیدب

  د. ینما

  

  ندهیآ يبرا ي: راهبردعمومیروابط يت هایفعال ياستانداردساز -1

  اعتبارت یریر امروز در مدیمتغ ي: چالش هايرسازیو تصو عمومیروابط -2

  ت بحران در عملیریمد -3

  یارتباطات در مواقع بحران ياستراتژ -4

  یابیق، سنجش و ارزی: تحقعمومیروابط -5

  کیارتباطات استراتژ يزیبرنامه ر -6

   عمومیروابطت نقش یریو مد يرهبر -7

  امیدن پفرستا يجاد ارتباط برای: ايارتباطات رسانه ا -8

  يت نام تجاریریمد -9

  يمدار يشرفته مشتریپ يمهارت ها -10

  یغاتیتبل يها يو استراتژ يزیبرنامه ر -11

  یابیک بازاریت استراتژیریمد -12

   عمومیروابطقات در یگاه تحقیجا -13

   عمومیروابط یآموزشط یاطالعات در مح يفناور يکاربردها -14

   عمومیروابط یآموزش یالگوها و مبان یقیتطب یبررس -15

   عمومیروابطدر  ییاشتغال زا يت هایظرف -16

   یاخالق عمومیروابط يها و راهبردها یژگیو -17

   مومیعروابطران سازمان و یمتقابل مد يت هایمسوول -18

  یکیالکترون عمومیروابط يو کاربردها یمبان -19

  یکیو تجارت الکترون یابی، بازارعمومیروابط -20

  المللیبین عمومیروابط -21

  اهها و رسانه  عمومیروابطن یتوسعه تعامل ب يراهبردها -22
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  2006در سال  المللیبین عمومیروابطموضوعات 

  باشد؟ یم يریا اعتبار و وجهه شرکت قابل اندازه گیآ -

  ریصوشرکت در ساخت ت یت اجتماعیمسوول -

  در ساخت اعتبار و وجهه عمومیروابطو صداقت  یراست -

  ت اعتبار در عملیریمد -

  يت بحران و حفظ اعتبار و شهرت در صنعت گردشگریریمد -

  ت اعتبار و شهرتیریر امروز در مدیمتغ يپرداختن به چالش ها -

  

  دستورالعمل نگارش مقاله:

ه نیدر زم يربردو کا ينو نظر يده هایافته ها و ایوردها، ت آن دسیدتریرنده جدید دربرگیبا یمقاالت ارسال

 ناز نگارندگا باشد. ارسال شده يگریا همزمان به کنفرانس دید قبال منتشر یموضوعات اعالم شده باشد. مقاالت نبا

ن ینازن با قلم XPندوز یط ویحداکثر در هشت صفحه در مح A4شود اصل مقاالت خود را در قطع  یتقاضا م

  ند.یم نمایتنظ Times New Roman)  10( یسیانگل ) و12(

  

  ه:یشحا

 و متر ینتسا 5/2چپ سمت  ،متر یسانت 5/2متر)، سمت راست  یسانت 7متر (صفحه اول  یسانت 5/4از باال 

محل  ،)Bold(12سندگان ی)، نام نوBold( 16قلم عنوان مقاله  یمتر انتخاب شود. اندازه فارس یسانت 2ن ییپا

پ شود. یات) Bold( 10س جداول یس شکل ها و باالنویرنوی)، زBold( 14ک)، عنوان بخش ها یلتای(ا 12کار 

ک)؛ عنوان بخش یتالی(ا 10)، محل کار Bold( 10سندگان ی)، نام نوBold( 14قلم عنوان مقاله  یسیاندازه انگل

  پ شود.یتا B 12ن یزنبا قلم نا ی) و متن اصلBold( 8س جداول یس شکل ها و باالنویرنوی)، زBold( 12ها 

به  مراجع ر آن مشخص شود. شماره مراجعه در داخل متن با {} مشخص ویک خط در زیه دهنده با ینام ارا

ماره، ب شیترت ها به ه گردد. در ضمن جداول، نمودارها و شکلیمقاله ارا يب ذکر شده در متن مقاله در انتهایترت

  قبل از مراجع آورده شود.

  است.  يز ضروریا لوح فشرده مربوط به مقاله نیسکت و ین ارسال دیهمچن
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  فراخوان مقاله

 یته علمیمکله یده شده به وسی، مقاالت برگزيدیله سخنرانان کلیبه وس یو تخصص یه مطالب علمیعالوه بر ارا

ران، وهشگ، پژدیساتن راستا از ایباشد. در هم یه و چاپ در مجموعه مقاالت کنفرانس میز قابل ارایدر کنفرانس ن

 وورها) کنفرانس (مح یموضوع ينه هایشود تا اصل مقاالت خود را در زم یمحققان و کارشناسان دعوت م

  ند. یرخانه ارسال نمایدب نشانی شده به ینیش بیپ يسرفصل ها

  

  مهلت ارسال مقاالت

  رسال گردد. ا رخانهیبه دب یله پست سفارشیبه صورت کامل و به وس 10/5/1385خ یست تا تاریبا یمقاالت م

  

  و آماده چاپ ییمهلت ارسال متن نها

ست یاب یه مو آماده چاپ مقال ییه در کنفرانس، متن نهایا ارایرش مقاالت در قسمت چاپ و یدر صورت پذ

  ارسال گردد. هرخانیبه دب 30/6/1385خ یتارتا حداکثر 

  

  پوستر)-یه مقاالت (شفاهیارا

ه به صورت پوستر ید و بقیه خواهند گردیارا یبه صورت شفاهده شرفته یپذدرصد مقاالت  20حداکثر  -1

  عرضه خواهند شد.

  د.خواهد بو نه ثبت نام معافیرداخت هزپه کننده از یه گردد، ارایک نفر ارایتوسط  يکه مقاله ا یدر صورت -2

 نه معاف ویهز ه دهنده از پرداختی، اراه گرددینفر) ارا 4(حداکثر  یبه صورت گروه يکه مقاله ا یدر صورت -3

  ف داده خواهد شد. یدرصد تخف 60 يبه نفرات بعد

ه یار ارایتمناسب در اخ يرد، فضایگ د قرارییه به صورت پوستر مورد تایجهت ارا يکه مقاله ا یدر صورت -4

  نفر) قرار داده خواهد شد.  4دهندگان (حداکثر 

ف یرصد تخفد 60 يفر بعدنام معاف و به دو ن نه ثبتیه دهندگان از پرداخت هزین صورت دو نفر از ارایدر ا -

  داده خواهد شد.

به  يزیاه جویو ارا يمحتو يبا در نظر گرفتن شاخص ها یته علمیز طرف کما یبه پنج مقاله برتر انتخاب -5

  گردد. یادگار اهداء میرسم 
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  ) چاپ خواهند شد.يد یرفته شده، در مجموعه مقاالت کنفرانس (به صورت سیمقاالت پذ -6

  

  نه ثبت نام یهز

 نفر 600رش: یت پذیحداکثر ظرف 

  

تجارت  انکبنزد  0115690752جاري  ز به حسابیال بوده که قابل واریر 000/500/1مبلغ / ه ثبت نامیشهر

ر . حداکثی است( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) بنام کارگزار روابط عموم 033کد     اسکان شعبه 

  باشد.  یم 30/6/1385خ ثبت نام یتار

 کنفرانس ش درریت پذیرخانه کنفرانس ظرفیه خدمات بهتر به شرکت کنندگان ارجمند، دبیبه منظور ارا توجه:

  د بود. دارك خواهمل یخ ثبت نام و تحویت ثبت نام بر اساس تارینفر اعالم کرده است و اولو 600سوم را حداکثر 

  

  ینیگزیو جا رخانه/ انصرافیدب ینحوه ثبت نام/ مشخصات بانک

 ش یف ز ویارو مذکور ینه ثبت نام را به حساب بانکیهزتوانند  یعالقه مندان به شرکت در کنفرانس م

ش یه فشمار ند. خواهشمند است مشخصات پرداخت کننده ویرخانه کنفرانس ارسال نمایرا به دب یبانک

ن ورت امکان صیر ایردد در غد گیق یش بانکیمبدا به صورت خوانا در ف یو نام بانک و کد بانک یارسال

  د.یش آیدارد در ثبت نام وقفه پ

  ر امکان یز طیخ ثبت نام با شرایروز پس از تار 20حداکثر زمان انصراف از حضور در کنفرانس تنها

  باشد: یر میپذ

بول قابل چ عنوان قیبر انصراف به ه یمبن یبر عدم حضور در کنفرانس (اعالم تلفن یمبن یدرخواست کتب

  باشد.) یانه نمرخیدب

 ورد ل به پست میخ تحوی(تار یا پست سفارشیشتاز و یله پست پیارسال درخواست انصراف به وس

  باشد). ینظرم

  مسترد  يرگونه کس چیبدون هنه ثبت نام یتمام هز ،خ ثبت نامیروز پس از تار 20در صورت انصراف

 گردد.  یم
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  ایران عمومیروابط المللیبیندر سومین کنفرانس فرم ثبت نام 

  نام:

  :ینام خانوادگ

  :یلیدرك تحصم                      :             یلیرشته تحص                  :              یپست سازمان

  : ینشان

  :        یکیپست الکترون                      :                یکد پست

  مابر:    ن                               تلفن:                                              کد شهر:           

نس توسط نفرانه شرکت در کیرد و هزیپذ ینجانب توسط سازمان/ شرکت:                 انجام میثبت نام ا

  گردد. یسازمان/ شرکت پرداخت م

  رد.یگ یانجام م     / خانم               ين جانب آقایو توسط ا یثبت نام به صورت شخص
  

  نحوه پرداخت هزینه ثبت نام

 ق حواله:یاز طر  

  ورخ:م                             شماره حواله:                                         نام و کد بانک مبداء          

  باشد. یمه میال ضمیر          به مبلغ:             

 ق چک: یاز طر  

  ال،یر                 به مبلغ                 عهده بانک                               ره          به شما

  باشد. یمه میضم             مورخ               

 :از طریق تعهد به پرداخت  

و  تیا مسوولبقبا نه ثبت نام متعایط اعالم شده در بروشور پرداخت هزیو قبول شرا یبا تعهد به ثبت نام قطع

  تعهد شرکت / سازمان / شخص

  رد.یگ یانجام م                   و توسط آقا / خانم                     ق واحدیاز طر           خ    یو حداکثر تا تار
  

ا پست ی از وشتیله پست پیط انصراف: که شامل ارسال درخواست اعالم انصراف به وسیبا اطالع کامل از شرا

 یمبن یعالم تلفنارد. ( یگ یثبت نام انجام م باشد، یثبت نام م یخ قطعیروز از تار 20دو قبضه پس از  یسفارش

  باشد.) یرخانه نمیچ عنوان قابل قبول دبیبر انصراف به ه
  

  :هر و امضام             :                 ی:                      نام و نام خانوادگخیتار                  
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  قابل توجه شرکت کنندگان 

 ام بت نثع تر یاست که سر یت با کسانیباشد اولو یت ثبت نام و شرکت در کنفرانس محدود میچون ظرف

  کرده باشند.

 شده،  عالما یتخصص ينه هایکشورها در زم یو تجارب عمل يه مطالعات موردیژه کنفرانس به ارایتوجه و

  باشد. یم

 م ساب اعالحبه  نه ها را فقطیر هزیشگاه و سایبت نام، اسپانسر، شرکت در نمامربوط به ث ينه هایهز هیکل

  رد.یپذ یا نمر یتیچ مسوولیرخانه کنفرانس هین صورت دبیر اید در غییز فرمایرخانه کنفرانس واریشده از طرف دب

 ت یمناسب برنامه ها و اخبار مربوط به کنفرانس، وب سا یبه منظور اطالع رسانWWW.ICPR.  IR راه

  شده است. يانداز

 د یزد، باکنفرانس یی، بسته اهدایتخصص يها ینه شرکت در کنفرانس، شامل دو دوز حضور در سخنرانیهز

  باشد. یر خدمات می، ناهار و ساییرایشرکت در کنفرانس، پذ یشگاه، صدور گواهیاز نما

 ه س به عهدفرانشرکت در کن یدور گواهدر ص یفرم ثبت نام به صورت کامال خوانا پرشده و اشتباهات احتمال

  باشد. یشرکت کننده م

 ند.یمانتماس حاصل  88315270و  88328124از ثبت نام خود با تلفن شماره  یآگاه يعالقمندان برا  

  ضور قاله، حو فراخوان م یاطالع رسان يا چند سخنران در بروشورهایک یاگر چنانچه پس از اعالم نام

  د.خواهد بونرخانه یمتوجه دب یتیچ مسوولین بابت هیسر نشود از ایم یدر کنفرانس و سخنرانل ینامبرده به هر دل

  

  ن کنفرانسیقابل توجه شرکت کنندگان در دوم

و  88315270شرکت در کنفرانس نشدند، با تلفن شماره  یافت گواهیکه تاکنون موفق به در یکسان

  ند.یتماس حاصل نما 88328124
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  ات:شنهادینظرات و پ

  

والت قش آن در تحنت یو اهم عمومیروابطت ید با توجه به اهمیبرگزارکنندگان کنفرانس مفتخر خواهند گرد

ات یبو تجر ، و اثرات و تبعات آن، از نظراتیو خصوص یدولت يمختلف و تحقق اهداف سازمان ها و شرکت ها

  ند گردند:کنفرانس بهره مهرچه مطلوب تر يبرگزار ين افراد در راستایارزشمند ا
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  تیفرم مشارکت و حما

   عمومیروابط المللیبینن کنفرانس یسوم

  کیالمپ المللیبین يش های، تهران، مرکز هما1385آبان ماه  25و  24

  

  ربط:یارگان / سازمان ذ  نام ارگان / شرکت:

  المللیبین           یداخل ت:   یحوزه فعال  ت:ینوع فعال

  سمت:  نام مسوول درخواست کننده:

  يرنقدیغ                   چک                                               ينقد ت:                ینحوه حما

  ت:یحما مبلغ

  آدرس و تلفن:

  

  :یکیت و پست الکترونیآدرس وب سا  ا همراه:ی يتلفن تماس ضرور

  

  

  

  :رخانه کنفرانسیدب

 25. واحد 5. طبقه 130دان شعاع. پالك یابان قائم مقام. بعد از میر. خیدان هفت تیم .  

  :09121938419 - 88315270 - 88328124تلفن  

 عمومیروابط کارگزار -19395/  6986یپست: تهران. صندوق یپست ینشان   

  :88328123تلفکس   

  :پایگاه اینترنتیwww.ICPR.ir 

 :پست الکترونیک   info@ICPR.ir          


