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 خوانا تکمیل فرمایید. متقاضی محترم، لطفا تقاضانامه را  تایپ و یا به صورت

                    :عاملنام مدیر  نام سازمان:
                    نمابر:       :تلفن                     همراه مدیرعامل:

         همراه رابط:   نام و سمت سازمانی رابط:
 آدرس:

 

 فهرست خدمات مصوب دبیرخانه جهت ارائه به واحدهاي متقاضی

 

 

 

 

هاي علمی و اجرایی، انتشارات جشنواره نظیر فرآیندهاي ارزیابی و داوري، تشکیل کمیتههاي نام قطعی و به منظور تامین هزینهمتقاضی جهت ثبتهاي سازمان •

پس از تکمیل و ارسال بایست میدر صورت تمایل رسانی و همچنین دریافت خدمات جنبی مراسم، اي، خبري و اطالعمندي از امکانات رسانهدبیرخانه و بهره

واریز و سند واریزي  به حساب اعالم شده از جانب دبیرخانهجشنواره ملی حاتم و یا به صورت نقد ریال را به صورت چک در وجه  000/000/68مبلغ نام، فرم ثبت

 ل نمایند. ارسا 89774842نام به شماره نمابر را به همراه فرم ثبت

بسته مشارکت این رویداد هیچ  ، هاي برتر اقتصاد ایرانگردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران بنگاه هفتمینهاي متقاضی حضور در زم به توضیح است در راستاي حمایت از بنگاهال *

 دوره برگزاري نداشته است. ششمینگونه افزایش قیمتی نسبت به 

   اطالعات تکمیلی درخواست                                                                    رزرو فضاي ویژه نمایشگاهی با هماهنگی دبیرخانه اجرایی میسر خواهد بود ،سازمان* در صورت تقاضاي 

 اندهایی که تاکنون با این موسسه همکاري داشتهفهرست برخی از سازمان

گزارش نتایج به شوراي عالی وتایید ارزیابیارائه  تکمیل فرآیند نهایی ارزیابی توسط کمیته ارزیابی

بندي نتایج نهایی ارزیابیجمع ها در مراسم اختتامیهتجلیل از سازمان مصاحبه و بازدید از محل سازمان و تکمیل مستندات

مستندات کافی است

 آفرینی ملیقاضی با الگوهاي ارزشمستندات واحد مت و تطبیق بررسی .1
 تجلیل از مجموعه برگزیده در آیین رسمی اختتامیه  .2
 عدد کارت افتخاري حضور جهت دعوت از میهمانان ویژه متقاضی 5اعطاي  .3
 (VIP)حضور مدیر ارشد مجموعه در جایگاه ویژه  .4
 ضی اعطاي گواهینامه رسمی حضور به تمامی میهمانان مجموعه متقا .5
 و جایگاه اختصاصی خبري جشنوارهاستند ویژه تبلیغات محیطی روز مراسم، درج لوگوي برند واحد متقاضی در  .6
 و مدون ارائه تصاویر و ویدئوهاي مراسم پس از رویداد به صورت بسته کامل .7
  به صورت رپرتاژ هاي رسمی کشورپوشش کامل افتخارآفرینی سازمان متقاضی در خبرگزاري .8
 نامه رسمی اجالس (انتشار الکترونیک و مکتوب)اطالعات مجموعه در ویژهدرج  .9
 وزارت صمت از حضور رایگان مدیران ارشد و میانی سازمان در یک کارگاه  آموزشی حوزه کسب و کار و اعطاي گواهینامه رسمی  .10

نامهزینه ثبت و واریز تکمیل فرم  بررسی اولیه مستندات ارزیابی توسط کمیته ارزیابی ارسال مدارك و مستندات مرتبط با فرآیندهاي ارزیابی

بدینوسیله صحت اطالعات این درخواست و تمامی مدارك و مستندات ارسالی را . ............................................... سمت در .......................................................................... اینجانب

 نمایم.نمایم و آقا/ خانم ......................... به عنوان نمانده رابط بین این مجموعه و دبیرخانه جشنواره معرفی میتایید می

 مهر و امضا:                    تاریخ:

 89774842نمابر:   88227851تماس:   1512تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع نور تهران، واحد  دبیرخانه دائمی:

 .لطفا در این قسمت چیزي ننویسید

سریال 98117


