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 ها                                                            هاي صنعتي استان عامل محترم شركت شهرك مديران 

 ( GIZ 2021موضوع: برگزاري دوازدهمين و سيزدهمين دوره آمادگي براي مشاركت با شركت هاي آلماني  )

 با سالم و احترام 

كسب  "هاي قبلي و توافق به عمل آمده با وزارت امور اقتصادي و انرژي آلمان، برگزاري  دوازدهمين و سيزدهمين دوره آموزشيپيرو برگزاري دوره  

  عكار قرار دارد. در حال حاضر به دليل شيو( در دستورGIZهاي بين المللي آلمان )توسط انجمن همكاري   "هاي آلمانيآمادگي الزم براي مشاركت با شركت 
هاي متناظر ساعت و همچنين مذاكره با شركت   5هاي مذكور به شكل مجازي و به مدت دو ماه و دو يا سه روز در هفته و هر جلسه به مدت  كرونا دوره  بيماري

ري مذاكرات با پس از اتمام دوره، شركت كنندگان دوره هاي مجازي به مدت يك هفته جهت پيگي  ويديو كنفرانسي برگزار خواهد شد.   صورتبه    آلماني نيز
مطابق  ا  شركت هاي آلماني در آن كشور حضور خواهند يافت. بر اين اساس مقتضي است دستور فرماييد فهرست مديران واحدهاي صنعتي و توليدي متقاضي ر

افرادي است كه تا تاريخ مذكور به اين معاونت آبان ماه سال جاري، به اين معاونت ارسال فرمايند. بديهي است اولويت پذيرش با    14حداكثر تا  جدول پيوست،  
 معرفي شده و داراي شرايط زير باشند: 

 متقاضي بايستي مديرعامل، يكي از اعضاي هيأت مديره و يا يكي از سهامدارن اصلي شركت باشد.   -1

 به زبان انگليسي تسلط كامل داشته باشد.  -2

 واحد صنعتي و يا توليدي كوچك و متوسط باشد.  -3

 و ...( BPترجيحا داراي برنامه توسعه فعاليت و كسب و كار باشد.)سند برنامه ريزي، طرح تجاري  -4

توليد مشترك، مشاركت با شركت هاي آلماني را در برنامه توسعه خود مد نظر قرارداده باشد. )انتقال تكنولوژي، تأمين ماشين آالت، توليد تحت ليسانس،   -5
 سرمايه گذاري مشترك، و ...( 

 توانايي مالي براي اجراي طرح توسعه برخوردار باشد.  از  -6

 با مسايل فني و تكنيكي حوزه فعاليت شركت آشنايي كامل داشته باشد.   -7

  ريزي و اتخاذ تصميم در مذاكرات برخوردار باشداز اختيارات الزم براي برنامه  -8

 

  

 

 

 

 

اطالع رساني به واحدهاي صنعتي . جهت ثبت نام با شماره  
 تماس حاصل نمايند 35424430

 99-08-01مورخ  19673یادداشت اداری  --سعاد تي، عليرضا
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