
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رویدادی برای تحول: 

رویداد هم افزایی برای مدیریت ایران در اولنی دوره برگزاری خود قصد دارد تا حلقه وصلی میان 

های مردمی باشد که دارای الگو، ایده و محصولی  برای ها،موسسات و گروه مدیران کشور و شرکت

ایران عزیزمان هستند.این رویداد مبدا تحولی بزرگ در روند حکمرانی و های اسایس حل چالش

توانید های کشور خواهد بود. شما بواسطه خدمت،محصول یا الگویی که دارید میحل نظام چالش

 در بهبود مناسبات حکمرانی نقش آفرین باشید. 

 هم   افزایی   مدیریت    ایران: د   اهداف  ما   در   رویدا 

جاد شبکه  و شبکه سازی: گفتگو  -1 ها،موسسات و مجموعه  ای گسرتده و با ارزش از شرکتای

 لنی و یکدیگرؤ های مردمی کارآمد و ارتباط آنها با مس

ها، موسسات و مجموعه های مردمی  مشارکت مدیران با شرکت مشارکت و همکاری: -2

ها با گروههای اسایس حوزه تحت مدیریتشان به انضمام همکاری جهت رفع چالش

جریه خدماتشان.   یکدیگر جهت تکمیل زن

ها،موسسات و  ورود ظرفیت باالی جوانان، شرکت مردمی کردن ساختار مدیریت کشور: -3

های خرد و کالن کشور ضرورت امروز های برخواسته از مردم به عرصه حل چالشمجموعه 

 م. ما است که قصد داریم در بسرت این رویداد به این هدف مهم دست یابی

ها و خدمات گریی مدیران کشور از مشاورهبهره ها: افزایش سرعت و دقت در حل چالش -4

تواند هم سرعت های مختلف میهای برتر ایران در حوزهها، موسسات و مجموعه  شرکت

 عمل و هم دقت نتایج را باال بربد. 

 

 

 



 

 

 

کشور ما سرشار از منابع خدادادی های واقعی کشور در حوزه کالن و خرد: شناسایی چالش -5

های کالن در پیش روی ما موجود است. مدیران و سرمایه است. از طرفی نزی عمده چالش

ها این فرصت را دارند تا های میانی با توجه به این چالشهای کالن و چه در ردهچه در رده

 های برتر کشور پیدا کنند. دمات و الگوهای شرکتهای معتربی را از میان خ پاسخ

ها،موسسات و مجموعه های مردمی  سامانه هم افزا به شرکت ایجاد سامانه دائمی رویداد: -6

، ای و تبلیغاتیدهد تا با ایجاد مزی مجازی برای خود و تکمیل اطالعات رسانه این امکان را می

دها مدیر،مس ل و سرمایه گذار قرار دهند. شما با مراجعه به سایت ؤخود را در معرض دید ص

 توانید اقدام به ثبت نام در سامانه کنید. می www.hamafzaevent.ir هم افزا به نشانی 

 یک رویداد خاص: 

 شرکت دانش بنیان، موسسه و مجموعه مردمی 1000حضور  .1

 ای،استانی و محلی حضور هزاران مدیر در سطح ملی،منطقه  .2

 اولنی رویداد با محوریت ارتباط مدیران و مردم در ابعاد کالن .3

 اتصال مدیران با شرکتها، موسسات و مجموعه های مردمی در بسرت سامانه هم افزا  .4

 آشنایی و روابط همکاری در بسرت های مجازی و حضوری بسرتسازی مناسب برای ایجاد  .5

 مخاطبان  و کنندگانرشد و توانمندسازی شرکت .6

جاد امکان برای  در مند دغدغه  مدیران و مدیرییت هایشناسایی ظرفیت .7 مناطق محروم و ای

 حل مسئله ها 

ابالغ فرمان گام ارائه الگوهای حکمرانی در بسرت رویداد بعنوان اقدامی جدی و عملی پس از  .8

 دوم رهرب انقالب اسالمی 
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 چرا در این رویداد شرکت کنیم؟

 فرصت عرضه خدمات به مدیران کشور  .1

 و مدیران ،موسسات،مجموعه های مردمی   ها  ارتباط موثر با شرکت .2

 جذب سرمایه گذار  .3

 خلق بازار  .4

 ها،مدیران و سرمایه گذاران کانون توجه رسانه  .5

 بهره مندی از فرصت رویدادهای جانیب  .6

 استفاده از مشاوره متخصصنی حوزه مدیریت و توسعه کسب و کار،بازاریابی و...  .7

استفاده از مزی خدمت جهت آشنایی با روند مجوزهای اداری و تسهیل در دریافت این  .8

 ها مجوزها با بهره گریی از مشاورین وزارت خانه 

 که گفتگو رکن اصلی آن است مواجهه با نوع خایص از نمایشگاه .9

 شناخنت مسائل و چالشهای مدیرییت کشور  .10

جریه خدمات  ایجاد ارتباط با شرکت .11  ها و موسسات دیگر و ارتقا زن

 و ریدادها  عرضه خدمات با کمرتین هزینه به نسبت دیگر نمایشگاه .12

 فرصیت بزرگ برای مدیران 

کارآمد برای حل  یمردمهای شناسایی شرکتهای دانش بنیان، موسسات و مجموعه  .1

 های حوزه مدیریت خود  چالش

 استفاده از ظرفیت جوانان متخصص برای رفع نیازها .2

 



 

 

 

 گریی از نخبگان و جوانان تحول در مدیریت کشور و حرکت به سمت بهره .3

 ها سرعت عمل بخشیدن به روند حل چالش .4

 وری در مشارکت با شرکتها و موسسات کارآمدافزایش بهره .5

 بلندمدت ما: هدف 

 های ما در حال ایجاد بزرگرتین بسرت ارتباط نخبگان و جوانان با مدیران کشور هستیم تا چالش

 .گردد  رفع همکاری و ارتباط این در  کشور کلان و خرد

 : پاویون های   رویداد

توانید به ها می  لنی و سایر شرکتؤدر این بخش از رویداد شما با همکاران خود، مس پاویون گفتگو:

ه،اخذ پروژه و همکاری  گفتگو برپدازید. در اینجا شما فرصت بسیار خوبی دارید تا به جذب سرمای

 ها برپدازید. پس فرصت را از دست ندهید. مشرتک با سایر شرکت

تجربه: امور  هکارشناس خرب ها در پاویون تجربه شما تجربیات و دانش دهپاویون 

کره و... را به رایگان دریافت میبازاریابی،دیجیتال مارکتینگ،مذ   پاویونکنید. همچننی در این  ا

های صاحب ایده یا محصول خاص فرصت آنرا دارند تا با معرفی خدمات خود به جذب  شرکت

 سرمایه گذاران خصویص و دولیت برپدازند. 

کره تجاری موفق،یک قرارداد خوب و شناخت بازارهای ک پاویون رشد و توانمند سازی: نونی یک مذا

های الزم است. ما در پاویون رشد و توانمندسازی از برترین اساتید  نیازمند داشنت دانش و مهارت

کره،رسانه و چندین بخش کاربردی دیگر  کشور در حوزه های مختلف بازرگانی،تجارت،گفتگو و مذا

های مردمی  ها و مجموعه  ایم تا با حضور در رویداد، مشاوره های کاربردی را به شرکتدعوت نموده

 ارائه دهند. 

 

 



 

 

 

گذاری: سرمایه  های  های سرمایه گذاری و مدیران ارشد سازمانبواسطه حضور صندوق پاویون 

های مردمی و مجموعه  ، موسساتها کشور در رویداد هم افزا فرصت بسیار مناسیب برای شرکت

ها و خدمات خود را توسعه دهند و یا به ایده،فراهم شده است تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت 

دهیم تا با فروش برسانند. ما با فراهم نمودن پاویون سرمایه گذاری به شما این امکان را می

ذاری و مدیران جلسات گفتگو برگزار نمایید و شانس خودصندوق را برای طرح  های سرمایه گ

 همکاری با آنها محک بزنید. 

مشاوره: روند اخذ    یا   های مردمی در پیچ و خم ادارات و بسیاری از شرکتها و مجموعه  پاویون 

ها  مجوزها قرار دارند. ما سعی داریم تا در پاویون مشاوره با دعوت از کارشناسان مختلف سازمان

 مجوزها و طی نمودن روندهای اداری به شما ارائه دهیم. ها را برای اخذ بهرتین مشاوره

رسانه: های مختلف رسانه ها،روزنامه ها و بخشرسانه های پرمخاطب مجازی، خربگزاری پاویون 

ملی این امکان ویژه را دارند تا در بخش اختصایص خود در رویداد استقرار یابند. ما در پاویون رسانه 

مجزایی برای رسانه ها آماده کنیم و هم شرکتها و مجموعه های مردمی را سعی نموده ایم هم بسرت 

 برای همکاری و گفتگو به آنها متصل نماییم.

جوانان:  و  ورزش  وزارت  جوانان  معاونت  معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان بعنوان  پاویون 

ی مدیریت ایران پای حرف های جوانان کشور سعی دارد تا با حضور در رویداد هم افزایمتولی دغدغه 

و دغدغه جوانان بنشیند و مسائل و مشکالت آنها را تا حد امکان رفع نماید. همچننی با طرح 

 همکاری و حمایت از آنها در مسری رفع مشکالت کشور گامی اسایس به سوی جوانگرایی بردارد.

جمهوری: ریاست  علمی  معاونت  در رویداد هم معاونت علمی ریاست جمهوری با حضور  پاویون 

افزایی مدیریت ایران سعی دارد تا در طول برگزاری رویداد مسائل و مشکالت شرکتهای دانش 

گون مشاور آنها باشد. بنیان و خالق را حل نماید و در زمینه   های گونا

 

 



 

 

 

 مدیران دعوت شده: 

 های ریاست جمهوری معاونت

 وزارت خانه ها 

 استانداری ها 

 بنیادها

 شهرداری ها 

 سازمان ها 

کمییت   دستگاه های حا

 شرکتهای بزرگ صنعیت و تولیدی کشور 

 نهادهای مشارکت کننده در رویداد: 

 نهاد ریاست جمهوری 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا

 استانداری تهران 

 شهرداری تهران

 ورزش و جوانان معاونت جوانان وزارت 

 

 



 

 

 

 سوالات متداول: 

 رویداد در چه روزهایی و در کجا برگزار می گردد؟ .1

در شبستان مصالی تهران برگزار خواهد شد. با توجه به  1401خرداد 19تا 17رویداد هم افزایی مدیریت ایران در تاریخ 

 پیگریی با توانندعمومی در این رویداد وجود ندارد. عالقه مندان می  بازدید امکان کرونا ویروس گرییهمه 

 . نمایند کسب اطالع آن مختلف هایبخش  از رویداد و  سایت     مجازی صفحات

 رویداد در چه ساعاتی دایر است؟ .2

 برقرار است.  1401خرداد 19تا 17روز  18صبح لغایت 9رویداد از ساعت 

 سامانه چگونه است؟تداوم رویداد در بسرت  .3

یک  و مجموعه های مردمی،  موسسات،  ها ما در سامانه رویداد هم افزایی مدیریت ایران به هرکدام از شرکت

فضای مجازی اختصاص خواهیم داد تا به طور پیوسته خدمات خود را به روز نمایند و مدیران در روند ارائه خدمات 

رویداد با تمام کم و کیف خود ادامه خواهد داشت و فرصیت مغتنم است      ، و توسعه آنها قرار بگریند. در این سامانه

 استانی و محلی را رفع نمایید.  ای،تا بتوانید بواسطه الگو، محصول یا خدمت خود چالش هزاران مدیر ملی، منطقه 

 آیا امکان اختصاص غرفه های بزرگ و دکور سازی وجود دارد؟ .4

 ماهیت . گریدرا دارید اما چهاردیواری به نام غرفه دراختیار شما قرار نمی شما در رویداد فضای اختصایص خود 

کره خود رقبای و همکاران و مختلف مدیران با پیوسته باید شما که است اینگونه رویداد  پس  نمایید گفتگو و مذا

 سازنده  وجه  این  اثر  کاهش سبب غرفه اختصاص. بخورد رقم اتفاق  این  که باشد  ایگونه  به  فضا طراحی  بایستمی 

کره، گفتگو، نحوه پرزنت و بنابرای. شودمی  رویداد ن توصیه ما این است که بجای توجه به غرفه بر روی توانایی مذا

 محتوای تبلیغاتی خود تمرکز نمایید تا بهره هرچه بیشرت را از این رویداد کسب کنید. 

 فراهم است؟آیا امکان شرکت برای عموم در رویدادهای جانیب  .5

 کرونا  گریی همه از پیشگریی برای بهداشیت هایبدلیل ماهیت تخصیص نمایشگاه و همچننی دستورالعمل

 در  و کنید دنبال را  ما رویداد مجازی مختلف  هایشبکه  از توانیدمی  شما اما. نیست فراهم عمومی  بازدید امکان

 . بگریید قرار  ما زنده هایپخش  و  اخبار جریان

 

 



 

 

 

 فضای اختصایص داشته باشند؟ رویداد در  توانندافرادی می چه  .6

محصول یا خدمت خایص باشند  ایده، صاحب شده معرفی حوزه ده در که هاییتمامی شرکت ها، موسسات و گروه 

 به  اقدام  توانیدمی توانند در این رویداد فضای اختصای داشته باشند. شما با توجه به شرایط و ضوابط رویداد می 

 تماس حاصل فرمایید  02188334053و 02188334054 هایشماره  با یا نمایید سامانه در نام ثبت

کره و گفتگو با شرکتها و  .7  داد؟ انجام توانمدیران را چگونه می جلسات مذا

 گفتگو  مدیران یا  و  مختلف شرکتهای با بتوانید  شما  تا ایمآورده  فراهم امکانی گفتگو پاویون ما با در نظر گرفنت 

 توانید اقدام به گفتگو و برگزاری جلسات نمایید. . همچننی در فضای اختصایص خود نزی می نمایید

 کرد؟ مشاهده تواناز چه طریقی می   اخبار رویداد را  .8

 صفحات  و هاخربگزاری  بر عالوه شما همچننی. شودمی  داده پوشش جمعی مختلف هایرویداد توسط رسانه 

ع حاصل اطال ما اخبار جدیدترین  از زیر آدرس به مجازی صفحات و رویداد سایت به مراجعه با توانیدمی  خربی

 نمایید. 

 کنم؟ طراحی  را  خود  اختصایص فضای توانمچگونه می  .9

مرت فضای اختصایص در اختیار دارید که متناسب با بهرتین متدهای طراحی یعین افزایش مزیان  15شما حدود 

 با شما بلکه ندارد وجود نمایشگاهی مرسوم شکل به ارتباط با مخاطب طراحی شده است. در این نوع طراحی غرفه 

 همچننی. دهید  قرار  مخاطب با ارتباط  روی بر  را خود  تمرکز بیشرتین  توانیددر اختیار داشنت فضای اختصایص می 

 . شد خواهد ارائه  شما به رویداد تم چارچوب در دکور و تزینی جهت  نزی خایص فضای

 یابم؟سوال خود را در میان این سواالت نمی  .10

 های پاسخ پرسش 16 لغایت صبح9 ساعت از توانیدمی  02188334053و 02188334054همه روزه با شماره گریی 

 . نمایید  دریافت  را خود

 شود؟ رعایت باید هاییباتوجه به شرایط کرونا چه پروتکل .11

رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده در تمام مدت رویداد الزم است. شما 

 ی توزیع کننده ماسک و مواد ضدعفونی کننده در هر بخش از رویداد آنها را تهیه کنید.  هاباجه  از توانیدمی 

 

 



 

 

 

 کنیم؟ تبلیغ خود  برای رویداد در  توانیمما چگونه می  .12

ید. نمای تبلیغ به اقدام خود اختصایص محدوده در توانیدشما با چاپ بروشور،کاتالوگ و محتوای گرافیکی می 

 استانداردهای  چارچوب در بایستمی  شما و باشد پوسرت خارج از ابعاد اعالم شده ممنوع می  نصب هرگونه برن و 

 . نمایید عمل خود  فضای تزینی  جهت شده  اعالم

 امکان حضور در فضای اختصایص خود را دارند؟و مجموعه های  مردمیی     موسسات ،  ها  چند نفر از شرکت  .13

به دبریخانه نفر را 3برای استقرار در فضای اختصایص خود مجازند  و مجموعه های مردمی   موسسات ،   ها  شرکت 

 معرفی نمایند.  رویداد

 


