
  فراخوان 

  عمومیروابط المللیبیننخستین کنفرانس 
  

  مقدمه 

در تهران برگزار کارگزار روابط عمومی توسط موسسه  عمومیروابط المللیبیننخستین کنفرانس 

  شود. می

و  عمومیروابطدر این کنفرانس که به منظور ارتقاي دانش علمی، تخصصی و کاربردي کارگزاران 

اوري اطالعات و ایجاد بستر مناسب و فن المللیبین عمومیروابطهمگام نمودن آنان با رشد روز افزون 

شود، تعدادي از گزار میبر المللیبینهاي ها و رقابتهاي کشور درعرصه عمومیروابطبراي حضور 

( ایپرا)  عمومیروابط المللیبیندر جهان، از جمله رییس انجمن  عمومیروابطراز اول تمتخصصان 

  سخنرانی خواهد کرد. 

  

  معرفی کنفرانس 

به مدت سه روز در تهران  1383ایران از ششم بهمن ماه  عمومیروابط المللیبینرانس اولین کنف 

  شود. برگزار می

هاي هاي آموزشی و نمایشگاهکارگاه ،صدد است با ارایه مقاالت برگزیدهکمیته برگزاري کنفرانس در 

   هاي اساسی بردارد.کشور گام عمومیروابطتخصصی در جهت اعتالي حرفه و دانش 

، گام استواري را در راستاي آگاهی سال با برگزاري این کنفرانس 55ز کشور پس ا عمومیروابطجامعه 

، فعلی آن در کشورهاي پیشرفته عیتو موق عمومیروابطروند جهانی شدن  کارشناسان و دانشجویان از

 عمومیروابطهاي ياین زمینه، ایجاد بستري مناسب براي ارایه توانمند تحقیقات و آخرین تحوالت در

کشور و تجلی استعدادها و ایجاد تعامل و برقراري ارتباطی دو سویه و پویا میان متخصصان داخلی و 

  در جهان برداشته است.  عمومیروابطمتخصصان تراز اول 

ایران برگزار خواهد شد.  ساله و به طور منظم در ین پس هرااز  عمومیروابط المللیبینکنفرانس 

 اد تاریخی را به عهده دارد و دربسیار خرسند است که میزبانی این روید عمومیروابطار موسسه کارگز

  سهیم است.  عمومیروابطارتقاء و اعتصاب حرفه 

بدون شک همراهی و شرکت گسترده همکاران دراین کنفرانس به معناي جالل و شکوه این رویداد 

کنیم در جهت دعوت می عمومیروابطدوستان بزرگ علمی و تخصصی است و از همین جا، از همه 

والن برگزاري کنفرانس را یاري ئدست اندرکاران و مس ،برگزاري با شکوه و با افتخار این کنفرانس

  نمایند. 

  



  اهداف 

والن، مدیران، ئدانش مس يو ارتقا عمومیروابطتوسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به  -

ن و دست اندرکاران امتخصصبین ایجاد فضاي هم اندیشی و تعامل  ودانشجویان کارشناسان و 

  و انتقال تجربیات  عمومیطرواب

   عمومیروابطمشارکت در جنبش و روند جهانی شدن   -

   عمومیروابطاي در زمینه واحد و حرفه المللیبینمشارکت براي دستیابی به یک استاندارد   -

  سنتی  عمومیروابطبراي ایجاد تغییر گسترده در  بهره گیري هوشمندانه از ابزارهاي مدرن  -

   عمومیروابطنشر و گسترش دانش  -

  ایران  جهانی در عمومیروابطسازي و گسترش کاربرد بررسی و تبیین راهبردهاي بستر  -

و ارایه آخرین تجربیات و دستاوردهاي این  عمومیروابطها و متدهاي نوین آشنایی با سیستم  -

  موضوع 

  

  تخصصی کنفرانسهاي زمینه

   عمومیروابطهاي اهداف و استراتژي .1

   لمللیابین عمومیروابط  .2

  الکترونیک  عمومیروابط .3

   عمومیروابطهاي مبارزات و چالش  .4

  ارتباطات و تبلیغات   .5

( مطالعه  عمومیروابط المللیبینانجمن  و جوایز المللیبینآموزش نحوه شرکت در رقابت هاي   .6

  کند؟ ) از برنامه هاي بازاریابی حمایت می عمومیروابط موردي: چگونه

  

  هاي کنفرانس امتیازات و ویژگی

  در جهان  عمومیروابطحضور متخصصان تراز اول  -

   عمومیروابط المللیبینشرکت و سخنرانی رییس انجمن   -

  هاي آموزشی برگزاري کارگاه  -

  به شرکت کنندگان  المللیبینارایه مدرك معتبر   -

  هاي کنفرانس و کتابچه CDت لیست شرکت کنندگان با مشخصات کامل در ثب  -

  ترجمه همزمان مطالب ارایه شده فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی   -

   یهاي آموزشبرگزاري کارگاه -

  نمایشگاه تخصصی عالیم تجاري برگزاري   -

  



  مخاطبین کنفرانس 

فناوري اطالعات،  ،، ارتباطات، تبلیغاتعمومیروابطن اوالن، مدیران و متخصصئکارشناسان، مس 

  هاي مرتبط. اعم از دولتی یا خصوصی و اساتید و دانشجویان رشته …مدیریت، صنایع، و 

  

  زبان کنفرانس 

ولیت ترجمه همزمان ئن خبره مسا. گروهی از مترجماستی فارسی و انگلیس ،زبان رسمی گرهمایی 

  فارسی و فارسی به انگلیسی را به عهده خواهند داشت.  مطالب ارایه شده از انگلیسی به

  

و جایگاه این کنفرانس به شرکت کنندگانی که در  با توجه به اعتبار گواهینامه شرکت درکنفرانس: 

مطالب  همهتا زمان برگزاري کنفرانس دوم  گردد وکنفرانس حضور کامل دارند گواهینامه اعطاء می

  براي شرکت کنندگان از طریق دبیرخانه ارسال خواهد شد.  عمومیروابطعلمی جدید مرتبط با 

  

  بانی کنفرانس:  

  عمومیروابطموسسه کارگزار 

  

  برگزار کنندگان:  

  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی  -

  اداره کل تبلیغات معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -

  ن ایرا عمومیروابطانجمن   -

   عمومیروابطانجمن متخصصان   -

  استان اصفهان  عمومیروابطانجمن   -

  استان یزد  عمومیروابطانجمن   -

   عمومیروابطموسسه کارگزار   -

  



  فرم ثبت نام

  در ایران مومیعروابطالمللی اولین کنفرانس بین

  )تهران -1383بهمن ماه  8لغایت  6(

  

   :نام خانوادگی   نام: 

  دانشگاه:   قطع:م  رشته تحصیلی:

  سمت:   محل کار: 

  ام و سمت معرف ( براي سازمان ها):ن  �دانشجو�نوع ثبت نام: عضو هیات علمی  

  تلفن همراه:  تلفن منزل:   :تلفن محل کار

  پست الکترونیکی:  فکس:

  نشانی کامل  و دقیق پستی ( منزل / محل کار): 

  براي تهران ده رقمی): کدپستی (  

  ها): براي سازمانامضاء و مهر(   بانکی:شماره رسید 

  

نامه رسمی از سوي سازمان مبنی بر معرفی مدیران و کارشناسان براي شرکت در کنفرانس  .1

  . عمومیروابط المللیبین

ارسال اصل و ) ... ( کد ...نزد بانک تجارت شعبه  ...واریز وجه ثبت نام به حساب جاري شماره   .2

ثبت نام فوق یا مندرج در وب سایت کنفرانس براي هر شرکت فرم  به همراهبه دبیرخانه  رسید

  کننده. 

هیات علمی، ارایه کپی مدارك مرتبط الزامی است.  و اعضاي یبراي استفاده از سهمیه دانشجوی  .3

  درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.  30براي این گروه، 

 www.iranpr.org بسایتو، رانسها و اخبار مربوط به کنفرسانی مناسب برنامهبه منظور اطالع  .4

  راه اندازي شده است. 

، پذیرایی و سته کنفرانس، بازدید از نمایشگاههزینه شرکت در کنفرانس، شامل سه روز حضور، ب .5

 ناهار است. 

 
 
 
 
 
   

  



  مهلت ثبت نام:  ریال 000/580/1  شرکت کنندگان آزاد

30/10/1383  

    ریال 000/400  

دانشجویان و اعضاي هیئت 

  علمی

    ریال 000/150

در  صورت ثبت نام با تاخیر (

  وجود ظرفیت)

  پس از  ریال 000/700/1

30/10/1383  

 
  اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.  به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت شرکت درکارگاه آموزشی بر .6

  

  هاي تخصصی عالیم تجارينمایشگاه

و ها، ها، موسسات، وزارتخانهاسب براي شرکتفرصتی من ،نمایشگاه جانبی در کنار کنفرانس برگزاري

آورد. به همین منظور ها و تبادل اطالعات فراهم میجهت معرفی دستاوردها و توانمندي هاسازمان

  نمایشگاهی از ششم بهمن ماه سال جاري به مدت سه روز در محل برگزاري کنفرانس دایرخواهد شد. 

  

  رسالت نمایشگاه:  -1

گیري متقابل از به منظور بهره عمومیروابطها و واحدهاي شایسته و برتر سازمانارایه عملکرد  -

  ها عمومیروابطتجارب 

  فراهم آوردن فرصت دسترسی به اطالعات مورد نیاز براي شرکت کنندگان کنفرانس  -

  کشور  عمومیروابطایجاد ارتباط بین جامعه   -

  خدمات قابل ارایه به غرفه داران:  -2

  یت اینترنتی معرفی در سا -

  لوح یادبود اعطاي  -

   CD یک صفحه معرفی در   -

  عکس از غرفه   -

  درصد تخفیف در درج آگهی در ویژه نامه کنفرانس  15گیري از بهره  -

  پردازي طبق تعرفه دبیرخانه غرفه بندي عمومی: پیشخوان، میز و صندلی و نور  -

 دار هارایه کارت رایگان براي دو نفر غرف -

  تعرفه نمایشگاه:   -3

غرفه ( 120غرفه خاص) و ( 90، غرفه معمولی)(70مت هر متر مربع با توجه به موقعیت غرفه، قی -

  باشد. طالیی) هزار تومان می

  درصد تخفیف براي حامیان کنفرانس  30  -



  ارایه سایر امکانات بنابر درخواست متقاضی با تعیین هزینه مربوطه   -

  ثبت نام نمایند.  30/10/83هایی که تا تاریخ راي سازمان ها  و شرکتدرصد تخفیف ب 5  -

  درصد تخفیف براي غرفه منتخب بازدید کنندگان  10  -

  

  فرم درخواست غرفه در نمایشگاه جانبی کنفرانس

  کد:   نام سازمان: 

  نام باالترین مقام:    باالترین سمت سازمانی:

  ار(ها): دورنگ  (هاي) سازمان:تلفن

  تلفن مستقیم:  سمت:  نام نماینده متقاضی غرفه:

www. 
  وب سایت:

e-mail:  

  نشانی کامل پستی:

  صندوق پستی:   کد پستی ( براي تهران ده رقمی):

  زمینه (هاي) فعالیت مرتبط با موضوع کنفرانس:

  نام نماینده براي صدور کارت شناسایی و حضور در غرفه 

  2.  

  )      به عدد       (به حروف:      متراژ مورد نظر:

  متر مربع

  مهر سازمان و امضاي متقاضی: 

  مبلغ پرداختی ( به ریال) : 

  تاریخ تکمیل فرم: 

  

  شرایط و اطالعات عمومی 

متر مربع، مجهز به وسایل پیش ساخته، شامل پانل اطراف،  3هزینه واگذاري غرفه، با متراژ پایه  .1

انشعاب برق، روشنایی کافی و کتیبه نویسی، از قرار هر متر مربع میز اطالعات، صندلی، 

چهار صد و پنجاه هزار تومان) است. متراژ غرفه (ها) ریال ( 000/500/4ریال معادل  000/500

  بنا به درخواست متقاضی و تایید دبیرخانه، قابل افزایش خواهد بود. 

شگاه نیست و تنها در صورت پرداخت هزینه اعالم آمادگی مشارکت به منزله پذیرفته شن در نمای .2

  شود.به طور کامل ثبت نام قطعی تلقی می

در صورت مغایرت درخواست متقاضیان با امکانات غرفه بندي نمایشگاه متقاضی می بایست برابر   .3

التفاوت اقدام نماید و یا نمایشگاه نسبت به استرداد اضافه بهت مار نمایشگاه نسبت به پرداخنظ

  تی اقدام خواهد نمود. پرداخ

  اعالم انصراف بعد از مهلت ثبت نام و واریز وجه پذیرفته نبوده و وجه واریزي مسترد نخواهد شد.   .4



با  …در صورت تمایل به انجام هر گونه تبلیغات محیطی درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و   .5

  کنفرانس تماس حاصل فرمایید.  عمومیروابط

نزد بانک    واریز هزینه اجاره غرفه به حساب جاري شماره اصل سند مالی/ فیش   .6

را به همراه فرم پر شده  عمومیروابط المللیبین) به نام کنفرانس   ه اسکان ( کد شعب  

  حاضر به دبیرخانه ارسال فرمایید. 

وصول آن، با دبیرخانه کنفرانس  پس از ارسال مدارك درخواست غرفه، لطفا به منظور اطالع از .7

  نمایند.) تماس حاصل 8315270فن تل(

  شوند. پرداخت هزینه غرفه) واگذار میوصول درخواست و قطعی شدن توافق (غرفه ها، به ترتیب   .8

  ها، براي برگزاري هر چه بهتر کنفرانس، هزینه خواهند شد. وجوه دریافتی بابت غرفه  .9

سازي در اختیار به منظور آماده درخواستی، یک روز پیش از برگزاري نمایشگاه، غرفه هاي  .10

  متقاضی قرار خواهد گرفت. 

درصورت تمایل سازمان متقاضی، تبلیغات مربوط به سازمان و غرفه، در وب سایت کنفرانس نیز   .11

 منعکس خواهد شد. 

12.   

  / سازمان  نماینده تام االختیار شرکت /عمومیروابط اینجانب                     مدیر

اخل غرفه د رمربعل مقررات جاري نمایشگاه بدینوسیله تقاضاي                متبا آگاهی کامل و قبو

یال طی چک ر       الذکر را دارم و مبلغ                             سالن / فضاي باز در نمایشگاه فوق

حساب جاري          ه ب     بین بانکی/ حواله/ فیش نقدي شماره                      مورخ                  

 ه همراهبربوط بانک تجارت (قابل پرداخت درکلیه شعب سراسر کشور) واریز و تصویر اعالمیه بانکی م

  باشد.سایر مدارك ضمیمه می

  امضاء:             نام و نام خانوادگی: 

  

  هايغرفه  شرح

  ( هرمترمربع)

  غرفه خاص

  (هرمترمربع)

  غرفه معمولی

  (هر مترمربع)

متر  9رفه حداقل غ

  مربع

  ریال 000/300  ریال 000/400  000/600

  

بایست فیش هایی که تمایل به شرکت درنمایشگاه جنبی کنفرانس را دارند میها و شرکتسازمان

اصل آن را  رداخت نموده وکه پ ...شعبه  ...بانک     بانکی واریز وجوه را به شماره حساب 

  ارسال فرمایند.  8315270نمابر  او ی      صندوق پستی  ،: تهرانبه نشانی

  



  تقدیر ویژه 

   عمومیروابطبهترین طراحی وب سایت در زمینه  -

  بهترین وب سایت در زمینه بروز رسانی   -

  بهترین وب سایت در زمینه برنامه نویسی  -

  به انتخاب بازدید کنندگان  عمومیروابطبهترین اثر و کتاب در زمینه   -

  د کنندگان بهترین غرفه به انتخاب بازدی  -

  

  در ایران عمومیروابطالمللی اولین کنفرانس بین

  )1384اردیبهشت ماه  29الی  27(

  فرم درخواست کارت شناسایی

  شرایط صدورکارت شناسایی براي غرفه داران محترم: 

صورتی صادر خواهد شد که ثبت نام قطعی غرفه داران انجام  کارت شناسایی غرفه داران فقط در .1

  ینه غرفه از سوي غرفه دار به طور کامل پرداخت شده باشد. گرفته و هز

  گردد. متر غرفه فقط دو عدد کارت شناسایی صادر می 9ازاي هر ه ب .2

کارت شناسایی صادرشده فقط براي مدت نمایشگاه داراي اعتبار است و غرفه داران گرامی موظف   .3

  وي سینه نصب کنند. هستند از بدو ورود به نمایشگاه تا پایان نمایشگاه آنرا بر ر

را به  نام کارمندان غرفه را جهت صدور کارت شناسایی در ذیل ذکر فرمایید و در اسرع وقت آن .4

 ارسال نمایید.  8315270شماره فاکس 

  

  نام کارمندان غرفه 

1-  3-  

2-  4-  

  

  نام و سمت و امضاي تکمیل کننده فرم:        تاریخ تکمیل و ارسال: 

  

  در ایران عمومیروابطالمللی اولین کنفرانس بین

  )1384اردیبهشت ماه  29الی  27(

  فرم درخواست خدمات تکمیلی

  شامل: ( آب، برق، تلفن و تجهیزات نمایشگاهی)

  نماید. تقاضاي در اختیار داشتن اقالم ذیل را می       بدینوسیله شرکت / سازمان 

  آن فاکس خواهد شد.  هاي مربوطه پیش از آغاز نمایشگاه پرداخت و فیش پرداختیهزینه



  خدمات تکمیلی: ( ذکر نمایید) 

  

  هاي مربوطه اعالم خواهد شد. پس از ارسال فرم خدمامت تکمیلی و مشخص کردن نیازها، هزینه

  

  سمت:                     امضاء و تاریخ تکمیل:            نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:          

  

  در ایران عمومیروابطالمللی بین اولین کنفرانس

  30/10/1383آخرین مهلت ثبت نام  – 1384اردیبهشت ماه  29لغایت  27

  شماره: 

  تاریخ:

  فرم ثبت نام در کتابچه نمایشگاهی

لطفا جهت ثبت نام در کتابچه نمایشگاهی فرم ذیل را تکمیل و به نمابر  شرکت کننده محترم: 

  ید. ) ارسال فرمای8315270شماره (

  :Company Name  سازمان: /نام دقیق شرکت

  :Name of Managing Director  نام مدیر روابط:

  :Tel : (max . 2 lines)  ( حداکثر دو مورد): تلفن

  :Fax  دورنگار:

 :Address  آدرس:

 :Type of Business  زمینه فعالیت:

 :E- mail  پست الکترونیک:

  

  یادآوري: 

  این فرم در کتاب راهنماي نمایشگاه استفاده خواهد شد. از اطالعات مندرج در  .1

  بنابراین نمایشگاه مسئولیتی در قبال اشتباهات مندرج در فرم نخواهد داشت.  

  خیر  آیا مایلید در کتابچه نمایشگاه تبلیغی انجام دهید؟    بلی     .2

  خیر  د؟  بلی   . آیا مایل به تبلیغ در نشریه به صورت آگهی یا پیام بازرگانی هستی3

) 8315270جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد امکانات تبلیغاتی نمایشگاه لطفا با شماره تلفن ( .4

  و کنفرانس تماس حاصل فرمایید.  عمومیروابط

  و امضاء مهر                                                                           

  با ما  تماس

 25، واحد 5، طبقه 130بعد از میدان شعاع، پالك  ،میدان هفت تیر، خیابان قائم مقامران، نشانی: ته



  عمومیروابطموسسه کارگزار 

  صندوق پستی: تهران

  09121938419 – 8315271تلفن: 

  8315270دورنگار: 

 www.iranpr.orgوب سایت: 

 iranpr@iranpr.org: پست الکترونیک

  

  



  فرم دعوت از سخنرانان کنفرانس 

  در ایران  عمومیروابط المللیبیناولین کنفرانس 

  ) 1384اردیبهشت ماه  29الی  27(

  فرم دعوت از سخنرانان کنفرانس 

  مشخصات میزبان 

  

    نام موسسه / شرکت 

    نام

    نام خانوادگی

    تاریخ تولد:

    محل تولد:

    نام پدر:

    شماره شناسنامه:

    شغل:

    سمت:

    آدرس محل کار

    تلفن محل کار 

    آدرس محل سکونت

    تلفن محل سکونت

    پست الکترونیک

    تلفن همراه

    علت دعوت

  

  اشخاص و سازمانهایی که قصد مالقات با آنها را دارد



  تاریخ  علت مالقات  ازمانموسسه/س  تابعیت  نام خانوادگی  نام

            

            

            

            

  سخنرانان کنفرانس

 ها کوي زادك  

   عمومیروابطرییس انجمن جهانی 

  هاي اقتصادي هموضوع سخنرانی: عالیم تجاري و نقش آن در تحقق اهداف بنگا

  بیوگرافی 

  جیدا آیدده  

   عمومیروابطالمللی عضو هیات مدیره انجمن بین

   عمومیروابطهاي خنرانی: مبارزات و چالشموضوع س

 بیوگرافی 

 ریچارد لینینگ  

 FIPRالملل امور دولت مشاور اروپا و بخش بین

  الملل بین عمومیروابطموضوع سخنرانی: 

  بیوگرافی 

 دیو رابینسون  

 Civitas S.Aمعاون اجرایی شرکت 

  عمومیروابطهاي موضوع سخنرانی: اهداف و استراتژي

  بیوگرافی 

  گیراي ولی اوغلو  

   عمومیروابطبرنده جایزه سازمان ملل و جوایز طالیی 

  کند؟ از بازاریابی حمایت می عمومیروابطموضوع سخنرانی: چگونه 

  بیوگرافی 

  



  هزینه ثبت نام 

   ریال 000/500/1                                15/8/83هزینه ثبت نام تا تاریخ 

  ریال  000/800/1                           15/8/83یخ هزینه ثبت نام بعد از تار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   15/8/83هزینه ثبت دانشجویان و اعضائ هیئت علمی تا تاریخ 

   15/8/83هزینه ثبت دانشجویان و اعضائ هیئت علمی بعداز تاریخ 

  

هاي مختلف کنفرانس شامل ها شامل هزینه در فعالیتحق ثبت نام براي شرکت کننده جه:تو

  باشد. پذیرایی و نهار، گواهی نامه پایان دوره و هدایاي کنفرانس می

  

به نام کارگزار  33بانک تجارت شعبه اسکان کد  0115690752مبلغ ثبت نام به حساب جاري 

یه شعب بانک تجارت) واریزو اصل فیش مربوطه همراه با فرم ثبت ( قابل پرداخت در کل یعمومروابط

  ارسال فرمایید.  15/8/83به دبیرخانه کنفرانس حداکثر تا تاریخ  3*4نام و دو قطعه عکس 

  

  هیات رییسه کنفرانس

  دکتر کاظم معتمد نژاد  .1

  استاد علی میر سعید قاضی   .2

  استاد کاظم متولی   .3

  شوراي عالی سیاستگذاري

   9( ایپرا عمومیروابطالمللی جمن بینرییس ان .1

  مدیر عامل کمپانی گلوبال تانتییم  .2

  هیات رییسه کنفرانس   .3

  رئیس شوراي عالی سیاست گذاري  .4

  دبیر کنفرانس   .5

  رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی   .6

  رئیس گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی   .7

  کل اداره تبلیغات معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی مدیر  .8

  ایران  عمومیروابطرئیس انجمن   .9

   عمومیروابطرئیس انجمن متخصصان   .10

   عمومیروابطمدیر عامل موسسه کارگزار  .11

  هاي کشور  عمومیروابطرئیس اداره هماهنگی   .12

  استان اصفهان  عمومیروابطرئیس انجمن   .13



  استان یزد  عمومیروابطس انجمن رئی  .14

  رئیس کمیته علمی کنفانس   .15

  رئیس کمیته برنامه ریزي   .16

  و بین الملل عمومیروابطرئیس کمیته  .17

  رئیس کمیته مالی و پشتیبانی   .18

  

  دبیرکنفرانس 

  مهدي باقریان 

  بیوگرافی 

  دانشگاه  عمومیروابطسایت 

  

  کمیته ها 

  رئیس کمیته برنامه ریزي 

  لمی رئیس کمیته ع

  و بین الملل  عمومیروابطرئیس کمیته 

  سعید معادي 

  تشریفات: قربانعلی تنگ شیر .1

  تبلیغات و انتشارات: محمد خجسته نیا  .2

  اطالع رسانی: امیر عباس تقی پور   .3

  برگزاري:   .4

  روابط بین الملل:  .5

  شعبان آزادي کناري  -

  امیر علی خلج   -

  نمایشگاه و جذب اسپانسر   -

  خیرخواه   -

  علی پور   -

  مالی و پشتیبانی رئیس کمیته

  

  در ایران)  عمومیروابط المللیبین( چارت اولین کنفرانس 

  

  



  

  

  

  

  

  

ه سخنرانی هاي کارگاه کتاب مجموع  - مقاالت  کتاب مجموعه - درج آگهی در کتاب رسمی کنفرانس 

  عالمت برتر تجاري  001کتاب  - هاي آموزشی

  ایراندر  عمومیروابط المللیبیناولین کنفرانس 

  )      1383همن ماهب 6- 8تهران (        

  :تعرفه و برگه سفارش

  (ریال)  مشخصات  نوع  ردیف

  000/000/4  تمام رنگی  صفحات داخلی  1

  000/000/50  تمام رنگی  صفحه روي جلد   2

  000/000/20  تمام رنگی  صفحه پشت جلد  3

  000/000/5  تمام رنگی   2و1صفحات   4

  000/000/2  نگیتمام ر  مارکر (نشانه)  5

  

  توجه:

  فرم معتبر و قابل اجرا در خصوص کتاب هاي کنفرانس تنها همین فرم می باشد.

  اطالعات شرکت خود را تکمیل نمایید و پس از مطالعه آن را با امضاي خود تایید کنید.  - 

 در نظر بگیرید. dpi 300) را با دقت 15*21براي تهیه طرح صفحات داخلی حتما سایز ( - 

کنفرانس تماس حاصل  عمومیروابطصورت هر گونه سوال در مورد طراحی آگهی ها با کمیته  لطفا در - 

 نمایید.

 اعتبار این تعرفه تا یک ماه قبل از برگزاري کنفرانس می باشد. - 

 033بانک تجارت شعبه اسکان کد  0115690752خواهشمند است مبلغ ثبت نام به حساب جاري 

تجارت) واریز و اصل فیش  مربوطه همراه با فرم ثبت نام و دو (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 

  ارسال فرمایید.  15/10/83به دبیرخانه کنفرانس حداکثر تاتاریخ  3*4قطعه عکس 

 انجام طراحی به عهده متقاضی می باشد. -

 
  فرم سفارش



  )فاکس فرمایید.021( 8315270لطفا فرم را کامل کرده و به شماره 

  یر است لطفا عالمت بزنید:سفارش شما به شرح ز

  (بر اساس جدول باال)

  

  

  خانوادگی:                                               سمت:و  نام

  آدرس:

  یک::                                                         پست الکتروندورنگار

  ه ریال:بمبلغ کل سفارش            تاریخ:                                             

  

لذا با عنایت به مشخصات و ویژگی هاي منحصر به فرد این کنفرانس و کارگاه هاي آموزشی آن، بدین 

وسیله ستاد برگزاري کنفرانس پیشنهاد مشارکت و همکاري با دیگر سازمان ها و شرکت ها و 

  .نمایدسر و حمایت کننده اعالم میها در برگزاري کنفرانس را به صورت اسپان عمومیروابط

نسبت به بررسی و اعالم نقطه  15/10/83خواهشمند است با توجه به مطالب فوق حداکثر تا تاریخ 

  نظرات مربوطه دستور مساعد صادر فرمایید.

  8315270 - 09121938419شماره هاي تماس دبیرخانه کنفرانس: 

 طبقه -130 پالك -شعاع میدان از بعد –م فراهانی خیابان قائم مقا -تهران -کمیته هماهنگی: ایران

  دبیر خانه کنفرانس -5

  8315270: دورنگار

   19395 -6986صندوق پستی: 

     www.icpr.irنشانی وب: 

  iranPR@iranPR. orgپست الکترونیک: 

  


