
 

 
 W05-F01کد فرم:  فرم مشخصات متقاضی برگزاری نمایشگاه

 

 نام شرکت -1
  فارسی :

  التین : 

      

 نشانی -2
  فارسی :

  التین : 
 

 تلفن :  -3
 

 نمابر : – 4
  کُد پستی - 5 

  صندوق پستی  - 6  
 

 WWW آدرس اینترنتی : – 7
 

 : EMAIL پست الکترونیکی :  -8

 سایر        تحت پوشش       تعاونی       دولتی   خصوصی   مالکیت شرکت : -9

  سایر   تعاونی   تضامنی     مسئولیت محدود   سهامی عام      سهامی خاص   نوع شرکت : – 10

 محل ثبت:  -13                              :  تاریخ ثبت  -12     ثبت :                               شماره  – 11

  :  یمل شناسه -15       :  یکداقتصاد -14

 میزان سرمایه -16

 میلیون ریال  سرمایه کل:

     میلیون ریال  تعهد شده : 

 میلیون ریال  پرداخت شده : 

 میلیون ریال  در گردش : 
 

  خیر            بلی کارت بازرگانی : -17

 کارت بازرگانی -18

   شماره : 

  تاریخ صدور :

  نام دارنده کارت : 
 

 ملکی                                                       

                                                 متراژ                                     شرکت : فضای اداری -19

  اجاره ای                        

 
 

  نشانی و مشخصات را ذکر فرمائید. دارا بودن دفاتر نمایندگی در خارج از کشور در صورت -20
 
 



 

 
 W05-F01کد فرم:  فرم مشخصات متقاضی برگزاری نمایشگاه

خارجی مشخصات را ذکر  و مستندات عضویت در تشکل های مرتبط نمایشگاهی داخلی و  در صورت  -21

 آن را ارائه نمائید.

 

 

 

 خیر       سایت تخصصی نمایشگاه حداقل دو زبانه: بله  وب شامل اریاز امکانات نرم افز اریبرخورد  -22

                                             خیر         نمایشگاه مجازی :    بله  
 

      از سال  :      بله              نمایشگاه اریسابقه برگز  -23

 خیر                                                                         

 نمایشگاههایی را که در سال گذشته و سال جاری برگزار نموده اید ذکر فرمائید:  -24
 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -1

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -2

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -3

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -4

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -5

 نمایشگاههایی را که در سال گذشته و سال جاری در آن مشارکت نموده اید ذکر فرمائید:  -25
 متراژ:            اریخ: ت                                 :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -1

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -2

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -3

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -4

 متراژ:            تاریخ:                                  :برگزاری محل                               :           عنوان نمایشگاه  -5

 گزارش و مستندات  از هر یک از نمایشگاههای فوق ضمیمه گردد.

را ارائه همایش های تخصصی یا کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوعات نمایشگاه  اریسابقه برگز -26

   فرمائید.
 تعداد شرکت کنندگان                     تاریخ برگزاری              محل برگزاری                عنوان همایش  -1

 تعداد شرکت کنندگان                    تاریخ برگزاری               محل برگزاری                عنوان همایش  -2

 کنندگانتعداد شرکت                     تاریخ برگزاری               محل برگزاری                عنوان همایش  -3
 

 * توجه : تصویر روزنامه رسمی و کارت ملی مدیر عامل ضمیمه گردد.
 

 

 



 

 
 W05-F01کد فرم:  فرم مشخصات متقاضی برگزاری نمایشگاه

 

 مشخصات مدیر عامل : 

 

 . نام خانوادگی:2                      نام:   .1

 .محل صدور :4     . شماره شناسنامه : 3

    :  کد ملی . 5

 مجرد متأهل  .وضعیت تأهل :  7                                              .تاریخ تولد :6

 .  تلفن همراه : 8

 مدیر عامل و اعضای هیات مدیره :  سوابق. 9

ف
دی

ر
 

 سابقه کار نمایشگاهی دوره های آموزشی مرتبط رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

1 
      

2 
      

3 
      

 تسلط به زبانهای خارجی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره  میزان . 10

 سطح تسلط زبان نام و نام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

 ) در خصوص تحصیالت و سابقه کار ( . سایر توضیحات :11
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 شاغل در شرکت ویا تیم اجرائی نمایشگاه کارکنان کل مشخصات 

ف
دی

ر
 

 سطح نام و نام خانوادگی
 تحصیالت

مدت سابقه کاری 
در زمینه برگزاری 

 هانمایشگاه

 نوع مهارت و دانش تجربی
 )دوره های آموزشی(

 و مدرک مرتبط نمایشگاهی

 نوع استخدام سمت و نوع همکاری 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
 :توضیحات 

 استخدام شامل نیروهای دائم  و پاره وقت می باشد.* نوع 
* سمت و نوع همکاری شامل تیم اجرائی و پشتیبانی ، گروه تبلیغات ، گروه بازاریابی ،گروه  طراحی و گرافیک،           

 تیم علمی،  گروه اداری و مالی و سایر گروههای تعریف شده توسط شرکت متقاضی
 ه های آموزشی و یا مدارک تحصیلی در حوزه نمایشگاه و بازرگانی* نوع مهارت : گواهینامه دور

 

ت اینجانب .................................  مدیر عامل شرکت ..........................................    ضمن الحاق کلیه مندرجا

 .موجود ، صحت اطالعات ارائه شده را تائید می نمایمهای مورد نیاز در فرم 

 )ممهور به مهر شرکت(نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر عامل شرکت : 

 تاریخ تکمیل فرم : 


