




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نآلما -ایرانمدیریت پسماند بین المللی  خدمات اجالسبسته  ردیف  
 یگذار هیسرما

 )تومان(

000/250 آلمان)به ازای هر نفر( –مدیریت پسماند ایران المللی  بین اجالس حضور در  1  

2 

) انواع  پسماند های  شهری  و  خطرناک  همچون  نفت و  گاز،   پسماند  مدیریت  آموزشی کارگاه در حضور

معتبر به ازای  گواهینامه اعطای  همراه بهو پتانسیل های کار در این حوزه(  E-Wasteبیمارستانی، صنعتی، 

 روز ( 2هر نفر ) به مدت 

 پس از پایان دوره های  آلمان –مدیریت پسماند ایران  اجالس   آموزشی معتبر گواهینامه صدور(

 آموزشی به افراد ذیصالح( 

 المللی بین موسسه از آموزشی معتبر گواهینامه صدور QAL  انگلستان )پس از پایان دوره های

 آموزشی به افراد ذیصالح(   

000/400  

3 

+ حضور کارشناس  آلمان)حضور مترجم –های مشترک سرمایه گذاری ایران  همکاری B2Bحضور در نشست 

)با تخصص صدور ضمانت نامه های بین المللی از بانک جهانی یا سایر بانک های  امور بازرگانی بین الملل

( یک نفر کارشناس در حوزه تخصصی وزارتخانه مربوطه مشتمل بر  Financeمعتبر داخلی و خارجی و یا 

 (وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن و تجارت شهرداری

000/000/2  

 
 
 

4 
آلمان در محل سازمان  –در البی اجالس مدیریت پسماند ایران  (متراژ) نمایشگاهی ای غرفه فضای اختصاص

 متر مربع(10حفاظت محیط زیست ) حداقل 

000/120  

 )به ازای هر متر(

5 
همراه با هیئت های برگزیده و منتخب  آراد کوه -کهریزک  بازدید از مرکز مدیریت پسماند شهرداری تهران

 از دو کشور ایران و آلمان
000/450  

6 
در حوزه نفت و گاز همراه با هیئت های برگزیده و  منطقه ویژه اقتصادی عسلویهلند فیلد تور بازدید از 

000/200/1 منتخب از دو کشور ایران و آلمان  

7 

 اجالس سازمان حفاظت محیط زیستنمایش و پخش تیزر سازمان حامی در البی سالن 

 صفحه از کتاب نفیس اجالس به مجموعه حامی در قالب فرمت الکترونیک )بر اساس صفحه( 2اختصاص 

 درج لوگوی سازمان حامی در استند ویژه خبری در روز اجالس

 زیست محیط حفاظت قراردادن پرچم سازمان حامی در محل برگزاری اجالس در سازمان

 زیست محیط حفاظت اجالس در سازمانسن اصلی برگزاری قراردادن پرچم سازمان حامی در 

 ارائه فیلم و عکس مراسم  

 درج نام و لوگو سازمان حامی در تارنمای اجالس

000/000/6  

0 

 :المللی ممیزی و صدور یکی از استانداردهای بین

 سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001 

  سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 

 سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 
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