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ساالنه هزاران فارغ التحصیل عراقی از مقاطع مختلف تحصیلی در تالش برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف ،در دانشگاه ها و نهادهای خصوصی
و دولتی داخل و خارج از کشور عراق هستند .نمایشگاه بین المللی آموزش عراق فرصتی است برای دانشگاه های مختلف که با معرفی خدمات ،امکانات
و توانمندی های علمی و رفاهی خود نسبت به شناسایی استعدادهای برتر و چگونگی اخذ پذیرش سعی در جذب دانشجویان واساتید عراقی و
گسترش تعامالت علمی نمایند .تحصیالت عالی در دوره های بلند مدت و تخصصی ،برگزاری دوره های دانش افزایی ،تبادل استاد و دانشجو ،فرصت
های مطالعاتی وانجام پروژه های مشترک علمی و پژوهشی ،نمونه ایی از این همکاری ها خواهد بود .دراین نمایشگاه شاهد حضور دانشگاه های بزرگ
کشورهای ترکیه ،آذربایجان ،لبنان ،اردن و غیره خواهید بود .بنابراین فرصت مناسبی است که شرکت های تولیدکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
نیز ،آخرین دستاوردها و توانمندی های خود را عرضه نمایند..

پیشنهاد ما :حضور پررنگ دانشگاه های دولتی وغیردولتی ،موسسات آموزشی و پژوهشی ،شرکتهای دانش بنیان و تولید کننده تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی درپاویون جمهوری اسالمی ایران است تا بدین وسیله گوشه ایی ازتوانمندیهای علمی و آموزشی جمهوری اسالمی ایران را
به نمایش بگذاریم.
جزئیات نمایشگاه:
بیش از  2500نفر از نخستین نمایشگاه بین المللی آموزش عراق ( )IRAQEDU 2017که در سپتامبر  2017در هتل المنصور برگزار شده بود،
بازدید کرده و انتظار می رود امسال بیش از  5000نفر از نمایشگاه بین المللی آموزش عراق ( )IRAQEDU 2018بازدید کنند.
همچنین انتظار می رود دانشگاه ها ،کالج ها و سایر موسسات آموزشی عراق ،ترکیه ،آذربایجان ،لبنان ،اردن ،ایران و سایر کشورها در این نمایشگاه
حضور به هم رسانند.
محل برگزاری :نمایشگاه بین المللی بغداد

تاریخ شروع :جمعه 10 ،فروردین ماه  ،1397مصادف با 30th March 2018
rd

تاریخ پایان :سه شنبه 14 ،فروردین ماه  ،1397مصادف با 3 April 2018.
ساعتهای کاری :نوبت صبح :از ساعت  10:00الی 13:00

نوبت عصر :از ساعت  15:00الی21:00

سازمان حمایت کننده :وزارت آموزش عراق
شرکت کنندگان :دانشگاه ها ،کالج ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی ،شرکت های تولیدی و صادراتی تجهیزات و مواد آموزشی و آزمایشگاهی،
مدارس ،شرکت های استخدامی و منابع انسانی ،مراکز آموزشی و مراکز فنی و حرفه ای.
سیمای مخاطبین :دانش آموزان و فارغ التحصیالن مدارس و دانشگاه ها ،موسسات و کالج ها .شخصیت های علمی و فنی (اساتید و دانشمندان)

کیلـومتر  12بزرگــراه آسیایی (جــاده مشــهد _ قوچــان) ،پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی
ساختمان موسسات فناور و شرکت های دانش بنیان – طبقه همکف – اتاق 301
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Mashad (Khorasan Province), Iran. P.O.Box 91735-139 Cell: 0098 9101401067

تلفن009851 35003207 :
موبایل0098 9101401067 :
ایمیلExportparsian@gmail.com :
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فضای نمایشگاهی و ثبت نام:
ردیف

شرح

تعداد

(قیمت) دالر

توضیحات

فضای داخلی با تجهیزات

1

شامل :فضا ،سردرغرفه با نام ،یک میز و دو صندلی هر متر مربع

 389دالر

متراژ  9متر مربع

پالستیکی ،موکت ،سه عدد المپ ،دیواره و نظافت

2

فضای داخلی با تجهیزات
شامل :فضا ،سردرغرفه با نام ،یک میز و دو صندلی هر متر مربع

 542دالر

متراژ  12متر مربع

پالستیکی ،موکت ،سه عدد المپ ،دیواره و نظافت

3

کانتر اختصاصی در غرفه مشترک
شامل :یک عدد کانتر استاندارد با ابعاد هر کانتر

 1200دالر

حضور یک نفر برای هر کانتر

( )50*110*90یک عدد صندلی

با توافق صورت گرفته ،تمامی شرکت کنندگان ایرانی می توانند از خدمات و تسهیالت نمایشگاهی زیر استفاده کنند:





تابلو غرفه به زبان انگلیسی و عربی
چاپ کاتالوگ در یک صفحه رنگی در کتابچه نمایشگاه
تخفیف  ٪50برای یک اتاق یک نفره برای  5شب در هتل پنج ستاره المنصور
رفت و برگشت فرودگاه و حمل و نقل محلی (هتل  -محل برگزاری – هتل)

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
کارشناس شما در امور ثبت نام :خانم مهندس رضایی
تلفن ثابت05135003207 :
تلفن همراه09101401067 :
اجرا و برگزاری نمایشگاه :شرکت نمایشگاه های بین المللی عراق
نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های بین المللی عراق در ایران:
شرکت پرهیب پارس
توسعه تجارت و صادرات پارسیان
کیلـومتر  12بزرگــراه آسیایی (جــاده مشــهد _ قوچــان) ،پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی
ساختمان موسسات فناور و شرکت های دانش بنیان – طبقه همکف – اتاق 301
Address: Khorasan Science and Technology Park - Mashad Km 12, Ghoochan Highway,
Mashad (Khorasan Province), Iran. P.O.Box 91735-139 Cell: 0098 9101401067

تلفن009851 35003207 :
موبایل0098 9101401067 :
ایمیلExportparsian@gmail.com :
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Space Application Contract
Company Name:
Contact Name:

Position:

Address:

City:

Postal Code:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Stand Contract (Person responsible for the logistic of the exhibition stand)
Contact Name:
E-Mail:
Tel:

Mobile:

NB: if invoice address is different from above, please provide invoice address separately.
Stand Number

M2

Cost

INDOOR-EQUIPPED SPACE
Per m2 542 $ (Size: 12)
INDOOR-EQUIPPED SPACE
Per m2 389 $ (Size: 9)
Standard Desk
90*50*110 Per desk 1200$
.جانمایی براساس اولویت واریز وجه و پس از مشخص شدن گروه هدف در شورای راهبردی نمایشگاه صورت خواهد گرفت
. مهر و امضای این فرم به معنای ثبت نام قطعی می باشد و مشارکت کنندگان باید هزینه غرفه ثبت نامی را طبق تاریخ های اعالم شده پرداخت نمایند، طبق قوانین
. امکان کنسل کردن غرفه به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود،با توجه به اهمیت برگزاری نمایشگاه و پیش بینی های الزم در این راستا
.تمامی قوانین مندرج در صفحه قوانین را مطالعه کرده ام و با آگاهی کامل از این قوانین این فرم را تکمیل نموده ام
I/We the undersigned confirm that we have read and understood the Exhibition terms and conditions on the Exhibition Space Contract. We accept and agree to observe
the terms and conditions without reservations. The signature of this Application contract and its receipt by ORGANISER is deemed conclusive evidence of the
Applicant's agreement to pay the full fees due. The payment will be made according to the above payment plan.

Space confirmed on behalf of Organizer

Full Name:.................................................
Agency Letter Number:.............................
Date:...........................................................

009851 35003207 :تلفن
0098 9101401067 :موبایل
Exportparsian@gmail.com :ایمیل

Signature:

 پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی،) بزرگــراه آسیایی (جــاده مشــهد _ قوچــان12 کیلـومتر
301 ساختمان موسسات فناور و شرکت های دانش بنیان – طبقه همکف – اتاق
Address: Khorasan Science and Technology Park - Mashad Km 12, Ghoochan Highway,
Mashad (Khorasan Province), Iran. P.O.Box 91735-139 Cell: 0098 9101401067

