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 تعالیبسمه

 هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  2 صفحه

 انـاطبـگان و مخدـرکت کننـش

به صورت ساالنه توسط سازمان تنها رویداد رسمی مدیریت بحران کشور است که  6016مدیریت بحران ایران قوی ملی داد روی
در نظر دارد تا توان رویداد با برگزاری این مدیریت بحران کشور به قانون مستند سازمان . شودبرگزار میمدیریت بحران کشور 

سازی اقدامات انجام شده آنها را در شفافرا به صورت عمومی عرضه نماید و ضمن های فعال در این حوزه و شرکتهای اجرایی دستگاه

برطرف و نقاط قوت موجود از طریق تعامالت بین بخشی موجود نقایص  ،های تکمیلیارزیابیاندرکاران قرار دهد تا با معرض قضاوت دست

 .تقویت شده و مورد استفاده سایرین قرار بگیرد

از مدیران عالی کشوری و لشکری، وزراء و نمایندگان مجلس، استاندار، بخشداران،  نفرصدها اینکه اهمیت این رویداد عالوه بر  به با توجه

که به صورت ویژه های دستگاههای مربوط و غیره ادارت کل استانهای اجرایی، فرمانداران و شهرداران سراسر کشور، مدیران دستگاه

 و «یریو کاهش خطرپذ یریشگیپ»های حوزهندگان تخصصی بازدیدکناز هزاران نفر دعوت و در این نمایشگاه حضور خواهند یافت، 
به منظور عرضه توانمندیهای خود در این حوزه مدیریت بحران کشور نیز  «یو بازتوان یبازساز یهماهنگ»و  «پاسخ یکنترل و هماهنگ»

 نمایشگاه مشارکت خواهند نمود.

 رندگانیگمیسازد تا نظرات خود را با تصمیرا قادر م این حوزه تیریمتخصصان مد 6016قوی  رانیران اـبح تیریمدملی  دادیرو شگاهینما

 ریاخ یگذاشته و در مورد روندها انیدر م یو تکنولوژ دهیمخترعان و صاحبان ا، پژوهشگران ،یدولت یمهم و نهادها یسازمانهاو  یدیکل

 اقدام نمایند:توانند جهت مشارکت های زیر میلذا سازمانها و شرکت به بحث و گفتگو بپردازند. رانیصنعت در ا نیا

 صنعتگران و تولید کنندگان، بازرگانان، فعاالن اقتصادی و تمامی شرکتهای وابسته حوزه مدیریت بحران و علوم و صنایع وابسته؛ 

 های سراسر کشور؛معاونت عمرانی و ادارات کل مدیریت بحران استانداری 

 ؛حوزه مدیریت بحران و علوم و صنایع وابسته استگذار دریاجرایی و س یهاها، نهادها و ارگانسازمانهای اجرایی، ستگاهکلیه د 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا؛و  های کشورها و دهیاریسازمان شهرداری 

 ؛ادارات کل مدیریت بحران شهرداری سراسر کشور ،هاشهرداری 

 حوزه مدیریت  هایآپهای علم و فناوری، استارتفناوری، مراکز رشد، پارکبنیان، های دانشهای تحقیق توسعه، شرکتواحد

 ؛بحران و علوم و صنایع وابسته

 ؛پژوهشگران حوزه مدیریت بحران و علوم و صنایع وابستهو سایر  ران، دانشجویانیشمندان، مدیاساتید، اند 

 ؛داخلی و خارجی یو آموزش یپژوهش ه مؤسسات علمی،یو کل یها، مراکز مطالعاتها، پژوهشگاهدانشگاه 

 ؛حوزه مدیریت بحران و علوم و صنایع وابستههای جهادی و گروه نهادمردم  یها، تشکلیصنف یهاانجمن 

 ؛حوزه مدیریت بحران و علوم و صنایع وابسته یهابازرگانی و تامین کاال در پروژه ی،مشاور و مجر یهاشرکت 
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 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  3 صفحه

 برگزارکنندگان

 

 رویداد ویژه کنندگانذینفعان و مشارکتبرخی لیست 

 
 

       
 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت نفت
 جمهوری اسالمی اریان

 نیرووزارت 
 جمهوری اسالمی اریان

 دافعوزارت 
 جمهوری اسالمی اریان

 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 
 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی
 جمهوری اسالمی اریان

 راه و شهرسازیوزارت 
 جمهوری اسالمی اریان

 جهاد کشاورزیوزارت 
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 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  0 صفحه

 بحران کشور تیریمد یتعال زهیجا

 قیو تشو یابیارز ،ییشناسا هدفبا بحران کشور تیریسازمان مد، 6016 یقو رانیبحران ا تیریمدملی  دادیرو یبه برگزار تیبا عنا

و  دینخبگان، اسات ،یو پژوهش یموسسات علم دانشگاهها، کشور،ی هایبحران استاندار تیریادارات کل مد ،ییاجرا یهادستگاه نیممتاز

بحران در نظر دارد نسبت به  تیریحوزه مد نفعانیذ گرید و یصنعتی قیو حق یحقوق نیکشور، فعال یهایشهردار ،یپژوهشگران علم

 .دینما یاقدام م «بحران کشور تیریمد یتعال زهیجا» یبرگزار

 :خواهد شداعطا  بخشدر سه  زهیجا نیا

 ؛بحران تیریقانون مد 2موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه کشور و یهایبحران استاندار تیریادارات مدویژه : حوزه سازمانی (6

 ؛های دانش بنیاندانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت یو فناور یعلمدستاوردهای : ویژه حوزه علمی (2

 ؛بحران تیریحوزه مد نفعانیذ ریو ساهای اقتصادی بنگاه ،عیصنادستاوردهای : حوزه صنعتی (8

ور با بحران کش تیریمد یتعال زهیو به عنوان نشان جا دهیگرد یبحران طراح تیریبا الهام از نماد سازمان مد زهیجا ادبودیو لوح  سیتند

 دگاننیپاسخ به بحران، نما اتیعمل یو فرمانده یهماهنگ ،یریشگیپ یستاد مل ءکشور، وزرا و اعضا یعال یتهایحضور مقامات و شخص

 یکشور، دانشگاهها، موسسات علم یهایبحران استاندار تیریادارات کل مد ،ییاجرای هادستگاهعالی  ندگانینما ،یاسالم یمجلس شورا

 اهدا هر بخش دگانیبحران کشور به برگز تیریدر حوزه مد یقیو حق یحقوق نیفعال ،یو پژوهشگران علم دیاسات نخبگان، ،یو پژوهش

 .گرددیم

 زهیجا نیا یدر روند داوراجرایی رویداد  رخانهیخود به دب یاتوانند با ارسال رزومه حرفهیم طیمندان واجد شراعالقه
  .نام نمایندثبت
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 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  5 صفحه

 مشارکت در رویداد

با هدف حمایت و توسعه نظام مدیریت بجران کشور قصد دارد ضمن جلب حمایت فعاالن  6016رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی 

خدمات و دستاوردهای های فعال در این حوزه نماید تا از این طریق ضمن معرفی بهتر ها و سازمانجذب مشارکت شرکتصبخش، اقدام به 

 برداری از ظرفیتهای موجود را نیز فراهم آورد.های یاد شده زمینه مناسب جهت بهرهوکارها و دستگاهکسب

 میتقس« برنز»و « نقره»، «طال»، «الماس»به چهار دسته  تیحما زانیشده و م نیمع یهابرحسب شاخص دادیکنندگان رو مشارکت

 خواهند نمود. افتیدر دادیور یاز سو یاژهیشده و خدمات و

 دادیمشارکت در رو یایمزا

 ؛مشارکت کننده یوکارها و سازمانهاکسب ریبا سا دادیدر رو یساز شبکه 

 ؛یو فرصت ارتقاء برند سازمان عیصنا رانیبرندها و مد نیترمطرح نیدر ب حضور 

 ؛بالقوه انیبا مشتر یابیتوسعه فروش و مذاکرات بازار فرصت 

 ؛محصوالت و دستاوردها به جامعه مخاطب نیدتریو ارائه جد یسازمان یرسازیتصو 

 

و  ریز یهافرم لیتکم قیاز طر توانندیم داد،یرو یهاو برنامه طیپس از مطالعه شرا دادیمحترم مشارکت در رو انیمتقاض
 .ندینما« 1041 یبحران قو تیریمد یمل دادیرو» یمربوطه اقدام به مشارکت در برگزار یهانهیپرداخت هز
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 هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  6 صفحه

 طبقه بندی سطح حامیان مالی رویداد

 سطح حمایت
 ردیف خدمات قابل ارائه به حامیان

 الماس طال نقره برنز

    1 افتتاحیه / اختتامیه  مراسم در حامی به برگزار کننده نشان اختصاصی و لوح اعطای 

    2 اختتامیه مراسم در حامی به برگزار کننده توسط رویداد تندیس اعطای 

  683 سخنرانی متن تأیید با مالی حامی سازمان مدیرعامل سخنرانی اختصاص دقیقه افتتاحیه 68 اختتامیه قهیدق 

    0 اختتامیه  و افتتاحیه مراسم در حامی از تجلیل 

 5 و جانمایی مناسب تخصصی نمایشگاه در غرفه اختصاص متر ممتاز 01 ممتاز متر 81 ویژه متر 21 ویژه متر 68

 6 برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار معرفی برند و نشست راهبردی عنوان 8 عنوان 2 عنوان 6 عنوان 6

 7 های جانبی رویداد کنفرانس علمی، جشنواره، استارت آپ، مانورحضور و مشارکت در بخش بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

 6 8 هابرنامه میان در حامی تبلیغاتی تیزر پخش دقیقه 2 دقیقه 6 دقیقه 

 9 حضور نماینده حامی در میزگردهای راهبردی رویداد  نفر 8 نفر 0 نفر 8 نفر 2

 2x 81 عدد ایستاده 2x 81 2 عدد ایستاده 6
 2x 81 عدد ایستاده 2

 ایسازه 2x  8عدد  6
 2x81 عدد ایستاده 8

 ایسازه 8x  0عدد  6
 14 رویداد و سالن نمایشگاه  مکان برگزاری فضای در استند تخصیص

    11 مستندات و مدارک تمامی اصلی و سایر سالن ییخوشامدگو استند در حامی آرم درج 

 12 رویداد  برتر حامیان عنوانبه برنامه، مجری توسط حامی سازمان نام اعالم نوبت 8 نوبت 2 نوبت 6 نوبت 6

     13 دگانکننرکتش به تقدیمی پکیج در حامی هدایای و بروشورقرار دادن توزیع هدایا تبلیغاتی و 

     10 به مدت یک سال سایت به لینک و رویداد یتساوب در حامی نام و لوگوقرار دادن 

 عدد رو میزی 6
 عدد تشریفات اصلی و جانبی 6

 عدد رو میزی 6

 عدد تشریفات اصلی و جانبی 2

 عدد رو میزی 2

 عدد تشریفات اصلی و جانبی 8

 عدد رو میزی 2
 15 و سالن های جانبی اصلی سالن در جایگاه سخنران حامی پرچم گرفتن قرار

 16  حضور برای مالی حامی سازمان انتخاب به ویژه مهمان و VIP در اتاق افتخاری دعوت نفر 8 نفر 0 نفر 8 نفر 2

 17 و رادیو رویداد در طول روزهای برگزاری کنندگانشرکت به تبلیغاتی SMS ارسال مرتبه 8 مرتبه 2 مرتبه 6 مرتبه 6

 18 گزارشات خبری و مستند سازی بعد برگزاری )تیزر، مصاحبه، تصویری، مکتوب و غیره( اختصاصی اختصاصی ویژه ویژه

 19 رویداد و سازمان برگزار کننده به مدت یک سالجایگاه اختصاصی در نمایشگاه دائمی  اختصاصی اختصاصی اختصاصی اختصاصی

 برداری از خدمات و امتیازات فوق و دریافت تعرفه با دبیرخانه اجرایی تماس حاصل فرماییدجهت بهره

خواهشمند است دستورات مقتضی را جهت حمایت  رویدادو ایفای نقش مؤثر در ارتقای کیفی  رویدادضمن ابراز قدردانی از جنابعالی و سازمان متبوع در خصوص مشارکت در برگزاری 

 الذکر و تکمیل موارد ذیل صادر فرمایید:و مشارکت در قالب موارد فوق

 .........................................................................................................................................................................................................................................خانوادگی مدیرعامل:  نام و نام ...................................................................................................................................................................................................................................زمینه فعالیت:  .......................................................................................................................................................................................نام تجاری:  .........................................................................................................................................................................................................................مان: زنام کامل شرکت/سا

 ................................................................................................................................................................................................ ست الکترونیک:پ ..............................................................................................................................................................................................................ایت: س ...................................................................................................................................................................... لفن همراه:ت  ..................................................................................................................................................لفن: ت ................................................................................................................................................................................................................................: مسئولخانوادگی  نام و نام

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

 مهر و امضا 

 تأییدیه مدیریت
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 تعالیبسمه

 هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  7 صفحه

 یـگاهـشینما یاـههـغرفمالحظات تعرفه و 

 باشد:کننده و جانمایی مربوطه به شرح زیر میبسته به نوع مشارکتتعرفه هر مترمربع فضای نمایشگاهی 

 ممتاز ویژه معمولی کنندهنوع مشارکت ردیف

 444,444,18 444,444,15 444,444,12 استانی هایغرفه دستاوردها و ظرفیت 6

 444,444,20 444,444,18 444,444,15 اجرایی و سازمانهای دولتیهای غرفه دستگاه 2

 444,444,9 444,544,7 444,444,6 بنیان و مراکز علمی و تحقیقاتیهای دانششرکت غرفه 8

 444,444,28 444,444,18 444,444,15 گانانبازر، کنندگاندیصنعتگران و تولغرفه شرکتهای مشاور، مجری، صنفی و  0

 444,444,35 444,444,27 444,444,21 شرکتهای حامی )اسپانسرینگ(عرفه  8

 ؛باشدمیریال برحسب  هاتعرفه تمام 

 ؛باشدیمترمربع م 68ها غرفه ریمترمربع و سا 08 یاستان یهامترمربع، غرفه 81 نگیاسپانسر یهاداقل متراژ غرفهح 

  بوده و حداقل متراژ غرفه فضای میلیون ریال سه تعرفه هر مترمربع غرفه فضای باز است. باز نیازمند اجاره غرفه داخلی غرفه فضـای  اجاره

 ؛مترمربع است 81باز 

 هزینه حضور و فعالیت در نمایشگاه مجازی دائمی مدیریت بحران کشور، ساالنه پنج میلیون ریال است؛ 

  درصدی محاسبه گردید 21تخفیف ویژه اعمال های استانی با های تابعه سازمان و حمایت وزارت کشور غرفهنظر به ارج نهادن به سـازمان .

 ؛ویژه ادارات کل مدیریت بحران کشور مستقر در استانداری های سراسر کشور می باشدصرفاً استانی  یهاغرفه

  های فناور در نام شرکتثبتدرصدی برای  11تخفیف خاص ی و نگاه ویژه سازمان، جمهور اسـت یر یو فناور یمعاونت علمنظر به حمایت

 شرکتها فناور و دانش بنیان نیاز به معرفی نامه رسمی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گواهی دانششـد.  و اعمال نظر گرفته 

 ؛شدخواهد عرفه شرکتهای دانش بنیان محاسبه علمی و دانشگاهی مطابق ت غرفه مراکزبنیان معتبر دارند. 

 ؛گرددمطابق تعرفه در مبلغی که حامی محاسبه نموده محاسبه می نگیاسپانسرهای خدمات نمایشگاهی به غرفه 

 افت؛یخواهد  صیبرق تخص زیعدد پر کی ز،یعدد م کی ،یبه هر غرفه دو عدد صندل 

  درج خواهد شد؛ شگاهیو کتابچه نما تیغرفه، بروشور، سا بهیکت یشرکت بررو ایاطالعات سازمان 

 نفر انجام خواهد شد؛ 2حداکثر  یاهار بران نیصبح و بعدازظهر و همچن یهاوعده انیم ییرایپذ 

 به  نمایشــگاه یهانهینســبت به پرداخت هز 6016 یقو رانیبحران ا تیریمد دادیرونمایشــگاه  ییاجرا یزیرو برنامه یهماهنگ یدر راســتا

 شینام فناور )مرکز هما کین یتوسعه ک یر متعلق شرکت مهندسیشعبه مشاه تهران، –نزد بانک سپه  8611123100883حساب شماره 

 د؛ییارسال نما ییاجرا رخانهیدب یآن برا ریاقدام نموده و تصو IR750150000003100028044538توسعه( با شماره شبا  یمهندس

 نشــانی  قیاز طر شــگاهینما یهاغرفه یکیثبت نام الکترونhttp://idmevent.ir/expo روزباشــد و پرداخت آنالین جهت رقابل انجام می 

 ؛نام کاغذی الزامی استبعد از ثبتنام الکترونیکی ثبتانجام . فعال استرویداد غرفه در سایت 

 هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد؛کنندگان است و رویداد ها برعهده شرکتسازی غرفهدکوراسیون و آماده ،سازیغرفه 

 های فضای باز به صورت جداکننده و یا اسپیس خواهد بود؛های داخلی پارتیشن و غرفهسازه غرفه 

 داران تحویل خواهد شد؛به غرفه 2/61/6016روز  62سازی و دکوراسیون در ساعت ها جهت آمادهغرفه 



 

 1041وی ـران قـایران ـمدیریت بحملی رویداد 

 مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران ـ 1041دیماه  5الی  3

 

 

 

  بحران کشورسازمان مدیریت ، : تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان لطیفی، نبش خیابان پارسادبیرخانه مرکزی

  خط مستقیم( 61) 33361888 :تلفن تماس 61: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه سام، پالک دبیرخانه اجرایی

  idmevent.ir@ :های اجتماعیشبکه info@idmevent.ir :رایانامه www.idmevent.ir: پایگاه اینترنتی

 تعالیبسمه

 هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 11از مجموع  8 صفحه

 یـگاهـشینما یاـههـواست غرفـرم درخـف

 اطالعات درخواستی زیر را به دقت و به طور کامل تکمیل نمایید: لطفاً

 ت:ینه فعالیزم ا سازمان:ینام شرکت 

 :شگاه عرضه خواهد شدیکه در نما ییا کاالهایخدمات 

 

 متراژ درخواستی: 

 : رایانامه )ایمیل( نام مسئول غرفه: 

 تارنما )سایت(:  تلفن همراه مسئول غرفه: 

 فکس:  تلفن: 

 نشانی:

 

 

جه به شرایط مندرج در این ا توب ........................................................................................................................................................................................................................................................................سئول/ مدیرعامل م ........................................................................................................................................................................................................................................................................اینجانب 

 را دارم.مترمربع  .....................................................................فضای باز به متراژ  غرفهو مترمربع  .....................................................................متراژ  بهداخلی  خواست اجاره غرفهدرفرم 

 ندارم. دارم    /         ئمی مدیریت بحران کشور راتقاضای حضور در نمایشگاه مجازی دا

 نوع جانمایی غرفه کنندهمشارکتنوع 

 ادارات کل مدیریت بحران کشور 

 یدولت یو سازمانها ییاجرا یهادستگاه 

 یقاتیو تحق یو مراکز علم انیبندانش یهاشرکت 

 بازرگانان دکنندگان،یو صنعتگران و تول یصنف ،یمشاور، مجر یهاشرکت 

 (نگی)اسپانسر یحام یشرکتها 

 معمولی 

 ویژه 

 ممتاز 

 

 .............................................................................................................................................................در تاریخ  .....................................................................................................................................................................طی فیش شماره میلیون ریال  ..........................................................................................................................کل اجاره بهای غرفه فوق به مبلغ 

 واریز شده است.دبیرخانه اجرایی رویداد به حساب 

نام شما ثبتدرغیراین صـورت  اطالعات الزم را ثبت نمایید  http://idmevent.ir/expoبا مراجعه به نشـانی   بایدتکمیل فرم باال پس از 

  نخواهد شد.درنظر گرفته ای برای شما ی شده و غرفهفاقد اعتبار تلق

 غرفهمسئول 

 تاریخ و امضاء
 ینده متقاضینما

 تاریخ و امضاء



 

ران ـران ایـمدیریت بحملی رویداد  1041وی ـق
 مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران ـ 1041دیماه  5الی  3
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 تعالیبسمه

 چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، 

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 



 

 1041وی ـران قـران ایـمدیریت بحملی رویداد 

 مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران ـ 1041دیماه  5الی  3
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 تعالیبسمه

 چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، 

 (23)سوره مبارکه مائده آیه 

 12از مجموع  14 صفحه

 یصـتخصـ  یـآموزش یهااهـارگکـ

 با تمرکز بر یتخصصـ  یدهها کارگاه آموزش یبرگزار ،یکنندگان گرام دانش شرکت یروزرسانو به شتریارائه خدمات ب یراستا در

 یادر حوزه ه یداخل نفعانیو تبادل تجربه ذ یالملل نیبا هدف آموزش، انتقال دانش ب ران،یو به روز مخاطرات کشور ا یدیموضوعات کل

 تیریمد یمل دادیرو»برجسته  یاز جمله بخش ها یکیخواهد بود که  یکاربرد یاز جمله روندها حران،و ب یاضطرار طیشرا تیریمد
 شود.یمحسوب م «1041 یبحران قو

 :موارد زیر را مد نظر داشته باشیدهای آموزشی جهت ثبت نام در کارگاه

 سایت به  دیجد یهاخواهد شد، جهت کسب اطالع در خصوص کارگاه یبروزرسان وستهیخواهد کرد و پ رییکارگاهها تغ ستیل

 د؛ییمراجعه نمارویداد 

 ند؛یکارگاه از هر پنل ثبت نام نما کیصرفاً در  ستیبا یم انیهر پنل، متقاض یکارگاهها یهمزمان لیدل به 

 و  یشرکت در کارگاه به دو صورت فارس نامهیباشند، گواه نامهیگواه یکه متقاض یآموزش یهاکنندگان در کارگاهشرکت یبرا

مرجع صادرکننده، شناسه  خ،یسربرگ، شماره، تار ،یرسم یمهر و امضا یصادره دارا یهانامهیصادر خواهد شد. گواه یسیانگل

خواهند  صادر یدر سطح مل نیو آنال یکیزیباشند که به دو صورت فیم «کشور رانبح تیریسازمان مد»از  یاستعالم اختصاص

 شد؛

 از مراجع معتبر  یرسم نامهیگواه»بحران کشور،  تیریسازمان مد نامهیکنندگان عالوه بر گواهصورت درخواست شرکت در
 صادر خواهد شد؛ زین «با مهر و هولگرام یالمللنیب

 تنها  دیوانتیم د،یندار نامهیگواه افتیدر یبرا یو قصد دیکنیبا مطالب کارگاه در آن شرکت م ییصرفاً با هدف آشنا کهیصورت در

هزار تومان است که در صورت عدم تقاضا از  81 نامهیصدور گواه نهی. هزدیینفرما افتیدر نامهیو گواه دییها شرکت نمادر کالس

 دوره کسر خواهد شد؛ نهیهز

 دییها شرکت نمادوره نیدر ا یبه صورت مجاز ناریوب قیاز طر دیتوانیم د،یدر کارگاهها را ندار یکیزیامکان حضور ف کهیصورت در .

 دوره کسر خواهد شد؛ نهیاز هز یهزار تومان است که در صورت حضور مجاز ۰1ها در کارگاه یکیزیحضور ف نهیهز

 ینشان قیها از طرکارگاه یکینام الکترون ثبت http://idmevent.ir/kargah جهت ثبت نام  نیباشد و پرداخت آنال یقابل انجام م

 است؛ یالزام یبعد از ثبت نام کاغذ یکیفعال است. انجام ثبت نام الکترون ییهان

 ها کارگاه یهانهینسبت به پرداخت هز 6016 یقو رانیبحران ا تیریمد یمل دادیرو ییاجرا یزیرو برنامه یهماهنگ یراستا در

ر نام فناو کین یتوسعه ک یمتعلق شرکت مهندس رمشاهی شعبه تهران، –نزد بانک سپه  8611123100883به حساب شماره 

 رخانهیدب یآن برا ریاقدام نموده و تصو  ۰81681111118611123100883IRتوسعه( با شماره شبا  یمهندس شی)مرکز هما

 د؛ییارسال نما ییاجرا
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 1041وی مدیـریـت بحران ایران قنام کارگاههای آموزشی تخصصی رویداد ملی فرم ثبت

 ـ مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران 1041دیماه  5الی  3

  

 پنل
 نوع ثبت نام

 های تخصصیعنوان کارگاه 
 تعرفه )هزار تومان(

 مجازی حضوری مجازی حضوری

ره 
ما

 ش
ل

پن
1

 

ت 
اع

س
ال 13

 ی
15 

  681 211 آشنایی با قوانین و ساختارشناسی مدیریت بحران کشور 

  6۰1 201 آوریمدیریت ریسک و ارتقای تاب 

   آشنایی با سامانه فرماندهی حادثهICS 281 611 

  681 211 استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانها 

  631 281 گرد و غبار و بحران آلودگی هوا 

ره 
ما

 ش
ل

پن
2

 

ت 
اع

س
ال 15

 ی
17 

  681 211 های ارزیابی خسارت بخش کشاورزیآشنایی با روش 

  681 211 بینی و هشدارهای پیشآشنایی با سامانه 

  681 221 های دولتیها و حمایتای، مشوقنظام بیمه 

  6۰1 201 مدیریت شرایط اضطراری حوزه آب 

  601 261 های نوین در بازسازیفناوری 

 

 نلپ
 نوع ثبت نام

 عنوان کارگاه های تخصصی
 تعرفه )هزار تومان(

 مجازی حضوری مجازی حضوری

ره 
ما

 ش
ل

پن
3

 

ت 
اع

س
ال 9

 ی
12 

  611 281 یافروشست و حرکات پوسته 
  6۰1 201 های مردمی، نیروهای جهادی و داوطلبمدیریت تشکل 
  631 281 طراحی مانورهای شرایط اضطراری 
  6۰1 201 برنامه پاسخ به زلزله 
  681 221 اسکان اضطراری 

ره 
ما

 ش
ل

پن
0

 

ت 
اع

س
ال 13

 ی
15 

   آشنایی با سامانه فرماندهی حادثهEOP-EOC 281 631 
  6۰1 201 مدیریت رسانه و افکار عمومی 
  631 281 یابی حادثه و مستندسازیعلت 
  681 221 برنامه پاسخ به سیل 
  6۰1 281 ارزیابی مانورهای شرایط اضطراری 

ره 
ما

 ش
ل

پن
5

 

ت 
اع

س
ال 15

 ی
17 

  601 261 مالحضات امنیتی در بحران 
  681 211 گیری در شرایط اضطراریتصمیم 
  681 221 بازتوانی )جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی( پس از مخاطرات 
  6۰1 201 مدیریت شرایط اضطراری حوزه برق 
  631 281 های حریق و انفجارشاخص 

 

 پنل
 نوع ثبت نام

 عنوان کارگاه های تخصصی
 تعرفه )هزار تومان(

 مجازی حضوری مجازی حضوری

ره 
ما

 ش
ل

پن
6

 

ت 
اع

س
ال 9

 ی
12 

  681 211 آشنایی با قوانین و ساختارشناسی مدیریت بحران کشور 
  )631 281 بازسازی توسعه محور )مدیریت آواربرداری، ارزیابی خسارت و بازسازی 
  611 281 شناسی(بندی ارزیابی، خطر و آسیبمخاطره شناسی )آشنایی مخاطرت، اولویت 
  601 261 های نوین در امداد نجاتفناوری 
  611 281 های ارزیابی خسارتآشنایی با روش 

 
 نام سازمان: سمت: نام و نام خانوادگی:

 ایمیل: تلفن ثابت مستقیم: تلفن همراه:

ــرایط برگزاری کارگاه ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اینجانب  ــای ثبت نام در کارگاهبا توجه به شـ های فوق به را دارم. هزینه کارگاه های انتخابیها تقاضـ

ــماره  ..............................................................................................................مبلغ  ــاب دب .......................................................................................................................................................در تاریخ  .....................................................................................................................................................................میلیون ریال طی فیش شـ ــد. به حسـ پس از تکمیل فرم یرخانه اجرایی رویداد واریز شـ

 نام شما فاقد اعتبار بوده و کان لم یکن تلقی خواهد شد.اطالعات الزم را ثبت نمایید درغیراین صورت ثبت http://idmevent.ir/kargahبا مراجعه به نشانی  بایدباال 

 

 (1041دیماه  3کارگاههای روز اول )

 (1041دیماه  0) دومکارگاههای روز 

 (1041دیماه  5) سومکارگاههای روز 

 مشخصات متقاضی ثبت نام

 امضاء متقاضی

 تاریخ


