
 به نام خدا

 » صنعت نمایشگاهیهمایش ملی  اولین"فراخوان حضور در

با عنایت به لزوم توجه به توانمندیهاي اقتصادي داخلی و سیاست صادرات محور دولت 

،  تجارت خارجی کشور وصادرات غیر نفتی صنعت نمایشگاهی در توسعه محترم و نقش 

در جهت تسریع در روند رشد و توسعه صنعت سازمان توسعه تجارت ایران به طور تخصصی 

  افزایی هدفمندمنظور هماین صنعت مهم و ب هاي ملیبکارگیري پتاسیلنمایشگاهی و تجمیع و 

سال  ماه بهمن نهمرا در تاریخ »  صنعت نمایشگاهیهمایش ملی اولین  "برگزاري

مللی تهران) با جاري در سالن همایش هاي خلیج فارس (محل دائمی نمایشگاههاي بین ال

نماید. در این همایش  عملیاتی می حضور مدیران ارشد اقتصادي بخش هاي دولتی و خصوصی

 تمامی دستگاهها و نهادهاي دولتی و بخش خصوصیضمن بیان ظرفیتهاي بالفعل و بالقوه 

 اقدام خواهد گردید. این صنعتتوسعه تسریع در روند رشد و داخلی ، نسبت به ارائه راهکارهاي 

تمامی دستگاههاي ذیربط دولتی و همچنین تشکل ها و شرکت هاي لذا ، ضمن دعوت از 

و ارائه  انجام هماهنگی هاي الزم و جهت برنامه ریزي حضور در این همایشبخش خصوصی 

و  ادستگاهها و شرکتهبمنظور معرفی هرچه بیشتر دستاوردها و قابلیت هاي  مقاالت مربوطه

با دبیرخانه اجرایی همایش در سازمان توسعه  ،  عت نمایشگاهیصنه فعال در عرصتشکل هاي 

 .تماس حاصل نمایند ) 86037458- 22663866(تجارت ایران 

 

 



 :صنعت نمایشگاهیاهداف و محورهاي همایش 

 مدیریت )1

 نقش حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران در صنعت نمایشگاهی -

 توسعه تجارت ایران شرکت هاي نمایشگاهی بازوي اجرایی سازمان -

 جایگاه ویژه تشکل ها در رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی -

 مهندسی صنایع )2

 مکان یابی رویداد -
 توسعه الگوریتم هاو روش هاي تصمیم گیري و بهینه سازي -
 تصمیم گیري چند شاخصه پایداري سیستم -

 
 )G I S(  سیستم اطالعاتی مکانی )3
 نمایشگاههاي خارجیراهکار حضور موثر در ) 4

 ) معماري5

 معماري نمایشگاهی -
 مدیریت پروژه و ساخت –طراحی صنعتی  -
 تکنولوژي معماري -
 معماري سبز -
 

 نقش نمایشگاهها در بهره وري و توسعه پایدار) 6

 ) گردشگري نمایشگاهی7

 ) تحقیقات و بازاریابی8

 ) IT) فناوري اطالعات و رسانه ( 9

می توانند از طریق آدرس سایت و پست  وارسال مقاالت  ثبت نام اینترنتیعالقه مندان جهت  "

 "الکترونیک ذیل  اقدام نمایند.

http:ncei.tpo.ir        -      ncei@tpo.ir 



 


