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توسعه دانش محور تجارت ، ایجاد بسترهاي انتقال با هدف1389آرمان پژوهان داناك پس از تاسیس در سال مجتمع 

تجارب و به روز رسانی معلومات و آگاهی فعاالن اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در حوزه هاي منطقه اي و بین الملل 

:درباره مولفه هاي متنوع تجاري خدمات خود را در زمینه هاي زیر ارائه می دارد 

ارجیبرگزاري نمایشگاه هاي داخلی و خ.1

برگزاري همایش هاي تخصصی ملی و بین المللی .2

اعزام و پذیرش هیئت هاي تجاري .3

ارائه خدمات سفارشی آموزشی در حوزه هاي تخصصی تجاري .4

تعدادي از قراردادهاي هم کاري داناك:

 نمایندگی انحصاري مرکز تجارت بین الملل سازمان هم کاري هاي اسالمی در ایران ، امارات ، عراق و

ترکیه 

در راستاي اعزام و پذیرش ) آیتو ( رسیوم با شرکت ایرانگردي و جهانگردي آزادي ستشکیل کن

هیئت هاي تجاري 

کنندگان فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشیمی مشاور و مجري برگزاري رویدادهاي تجاري اتحادیه صادر

ایران 

 مشارکت با شرکتP world International در راستاي برگزاري همایش هاي بین المللی در حوزه

روابط عمومی و مدیریت منابع انسانی 

مجري برگزاري دوره هاي تخصصی آموزشی و همایش هاي سازمان فن آوري اطالعات کشور

نفت بیستم و نمایشگاه کت ملی نفت ایران در راستاي برگزاري همایش رسمی هم کاري با شر

و بیست و دومبیست و یکم

حضور در لیست مجریان نمایشگاهی و اعزام و پذیرش هیئت هاي تجاري سازمان توسعه تجارت کشور
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 پاره اي از سوابق اجرایی داناك در بخش هاي فعالیتی مذکور:

 نمایشگاه هاي داخلی و خارجی برگزاري:

 88بجز 90تا سال 83مدیریت برگزاري نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداري از سال
مدیریت برگزاري نمایشگاهICT از طرف صنف رایانه88تا 84اصفهان از سال
 سال هاي مدیریت برگزاري نمایشگاه ساالنه مخابرات ،اطالع رسانی و تجهیزات وابسته اصفهان در

94و91و90
 اتحادیه رایانه91مدیریت برگزاري نمایشگاه تجهیزات دیجیتال اصفهان،اردیبهشت،
90مدیریت برگزاري نمایشگاه روز ملی مهندسی باشگاه بانک ملی اصفهان اسفند
90اصفهان مرداد- مدیریت برگزاري نمایشگاه تخصصی مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته
92مرداد- مایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق اصفهانمدیریت برگزاري ن
اتحادیه رایانه اصفهان- مدیریت برگزاري نمایشگاه و جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال و رایانه -

92مرداد
مدیریت رویداد نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم(OIC-IBC)

92مهر - کواالالمپور مالزي
 مدیریت رویداد هجدهمین نمایشگاه نفت و گاز عرب(Arab Oil & Gas)امارات متحده - دبی

92عربی 
مدیریت رویداد نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم(OIC-IBC)

93آبان - کواالالمپور مالزي
 94و 93سال –مدیریت رویداد نمایشگاه جتکس
نفرانس تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالممدیریت رویداد نمایشگاه و ک(OIC-IBC)

94آبان - کواالالمپور مالزي
مدیریت رویداد نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم(OIC-IBC)

95آبان-کواالالمپور مالزي
مدیریت رویداد نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم(OIC-IBC)

96شهریور- کواالالمپور مالزي

 برگزاري همایش هاي تخصصی ملی و بین المللی:

89اجرا در سال 1390سالدرفرابورسوبورساندازچشم
89المللی بینقراردادهايحقوقیچهارچوبوتنظیموتهیهاصول
شده تمامقیمتکاهشراهکارهايبررسیسمینار
رقابتیبازاردرپایدارتوسعهاصولسمینار
 اتاق بازرگانی و باشگاه بانک ملی 90اسفند 15همایش بزرگ روز ملی مهندسی
سمینار کشوريNetwork Auditingاستاد 87آذر -در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

مدعو از انگلستان
سمینار کشوريNetwork Auditingاستاد 87دي - در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

مدعو از انگلستان
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سمینار کشوريNetwork Auditingاستاد 88آبان -در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
مدعو از انگلستان

 سمینار کشوريNetwork Management88آبان - در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
استاد مدعو از فرانسه

سمینار کشوريNetwork Security استاد 88آذر -تهران دانشکده مدیریتدر دانشگاه
مدعو از انگلستان

 سمینار کشوريNetwork Securityاستاد مدعو 89تیر - در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
از انگلستان

 سمینار کشوريVirtualizationاستاد مدعو از 87بهمن -در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
انگلستان

 سمینار کشوريVirtualizationاستاد مدعو از 88مرداد - در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
انگلستان

 سمینار کشوريData Centerاستاد 88خردادو مرداد-در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
مدعو از فرانسه 

سمینارکشوريServer Performance Tuningمرداد - در دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
استاد مدعو از انگلستان88ند واسف88

سمینارکشوريServer Performance Tuning در مرکز تحقیقات ایمیدرو تهران -
استاد مدعو از انگلستان89اردیبهشت 

 سمینار کشوريQos in practice استاد مدعو 89در مرکز تحقیقات ایمیدرو تهران اردیبهشت
از انگلستان

 سمینار کشوريBICSI002:2010 استاندارد دیتا سنتر در مرکز مطالعات ایمیدرو تهران مهر و
89آذر 

 سمینار کشوريCloud Computing89در مرکز مطالعات ایمیدرو تهران اسفند
 سمینار کشوريCobit 89در مرکز مطالعات ایمیدرو تهران بهمن
 سمینار کشوريservice oriented arcitectureاستاد مدعو –ات ایمیدرو تهران مرکز مطالع

89از آمریکا ، دي 
 سمینار اختصاصیIPV6 ، ویژه متخصصان سازمان فناوري اطالعات کشور ، استاد از انگلیس

89شهریور 
 سمینار اختصاصیITIL ویژه متخصصان سازمان فناوري اطالعات کشور ، استاد از انگلیس ، آبان

89
 سمینار اختصاصیinternet measurement ویژه متخصصان سازمان فناوري اطالعات

89کشور،استاد از انگلیس ، اسفند 
 وریهاي نوین ارتباطی با همکاري دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه امیر آکنفرانس تخصصی فن

کبیر و مرکزتحقیقات مخابرات کشور 
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وریهاي نوین ارتباطی با همکاري دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شریف آکنفرانس تخصصی فن
و مرکزتحقیقات مخابرات کشور 

8و9- سالن اجالس سران-همایش و نمایشگاه هفته فن آوري اطالعات و ارتباطات پارسی زبانان
93شهریور ماه 

همایش بین المللیData Center_Dubi ابوظبی با 88ستاره قصراالمارات بهمن 8در هتل
نمایشگاه جانبی

 امنیت و اعتماد در فضاي تجارت الکترونیک،تهران وزارت ) نفر700(همایش بزرگICT- 90آبان
با حضور وزیر و معاونان

 برگزاري نخستین همایش راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهاي بین المللی انرژي–
94نمایشگاه بین المللی تهران اردي بهشت 

مرکز - برگزاري دهمین همایش ملی صادرکنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشیمی کشور
94دي ماه –همایش هاي بین المللی صدا و سیما 

94اسفند ماه - کنفرانس جهانی روابط عمومی استانبول
95خرداد-نبولجهانی بازاریابی استانفرانس ک
همایش راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهاي بین المللی انرژي برگزاري دومین–

95نمایشگاه بین المللی تهران اردي بهشت
 برگزاري دومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادي در حوزه سالمت با محوریت کشورهاي

95اسالمی اسفند 
همایش راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهاي بین المللی انرژي برگزاري سومین–

96نمایشگاه بین المللی تهران اردي بهشت
96مردادنمایشگاه بین المللی-برگزاري نخستین همایش آینده اقتصاد فناوري اطالعات
 96مهر- جهانی منابع انسانی استانبولکنفرانس

اعزام و پذیرش هیئت هاي تجاري:

براي بازدید از نمایشگاهاعزام هیئت تجاريCebit 201189اسفند ماه –آلمان
90مهر ماه–نمایشگاه جهانی الکترونیک هنگ کنگ تجاري براي بازدید ازاعزام هیئت
نمایشگاه تجاري براي بازدید ازاعزام هیئتWind Energy Asia2013اسفند ماه - کره جنوبی

91
 مهر ماه –مالزينمایشگاه تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم براي بازدید از اعزام هیئت تجاري

92
92خرداد- پذیرش هیئت تجاري از امارات
 آبان ماه –مالزيتجارت و سرمایه گذاري جهان اسالمنمایشگاهبراي بازدید از اعزام هیئت تجاري

93
93اردي بهشت - پذیرش هیئت تجاري از مالزي
94آذر - پذیرش هیئت تجاري از مالزي
 پذیرش هیئت تجاري از آلمان براي بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و

94اردي بهشت –پتروشیمی ایران 
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 94آبان–مالزينمایشگاه تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالمبراي بازدید از اعزام هیئت تجاري
 اعزام هیئت تجاري از شهرداران منتخب کشور براي بازدید از نمایشگاه شهرداري ها و خدمات

94مهر ماه –ازمیر ( Kent Expo )شهري 
 95آبان –اعزام هیئت تجاري براي بازدید از نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم مالزي
95آذر- پذیرش هیئت تجاري از مالزي
 اعزام هیئت تجاري براي بازدید از نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم مالزي–

96شهریور
 96مهرماه- کمیسیون مشترك دو کشوراعزام هیئت تجاري به گرجستان هم زمان با نشست

 ارائه خدمات سفارش آموزشی در حوزه هاي تخصصی تجاري:

88)اولگروه(عینکفروشندگانوسازندگانویژهفروشگاهمدیریتکاربرديعلمجامعدوره
بازرگانیاتاق 

88)دومگروه(عینفروشندگانوسازندگانویژهفروشگاهمدیریتکاربردي-علمیجامعدوره
اتاق بازرگانی 

88)کارورزيطرح(دانشگاهالتحصیلفارغدانشجویانویژهشغلیآمادگیآموزشیدوره
88بازرگانانرويپیشچالشهايوگمركسمینار
88رقابتیبازاربهورودراهکارهايباسمینارآشنایی
88بازرگانیدرمذاکرهوفنون،اصولباآشناییسمینار
88المللبینبازاریابیفنونواصولباآشنایی
88رقابتیفضايدرفروشمدیریتسمینار
سازمان بازرگانی89وريبهرهمدیریتباآشنایی
سازمان بازرگانی89اثربخشزمانمدیریتباآشنایی
سازمان بازرگانی89هایارانههدفمندکردننظامباآشنایی
سازمان بازرگانی89-گمرکی وبازرگانیاسنادواصطالحاتباآشنایی
همکاريبا(سازمان بازرگانی89- اجتماعی تامینسازمانمقرراتوقوانینآخرینبررسی

)سازماناجتماعاتسالندرواجتماعیتامینسازمان

سازمان 89-آنها موفقیتشرایطوهامزیتصادراتیهايکنسرسیومباآشنائیسمینار
بازرگانی

اتاق بازرگانی89مذاکره هنروفنون،اصول
اتاق بازرگانی89مشتریان باارتباطمدیریتدرآننقشوکالمیغیرارتباطاتوبدنزبان
اتاق بازرگانی89شاکی مشتریانمدیریت
ویژه(89آنها موفقیتشرایطوهامزیتصادراتیهايکنسرسیومباآشنائیسمینار

اصفهاناستاندستیصنایعصادرکنندگانوتولیدکنندگان
هتل عباسی89همایش بزرگ غله
سازمان 90)تابع هايشهرستانهايادارهکارکنانویژه(کشوريخدماتمدیریتقانون

بازرگانی
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سازمان بازرگانی90شده تمامبهايمحاسبهنحوهباآشنایی
90سرمایه بازاردرمالیتامیننوینابزارهايسمینار
هتل آسمان90تشریفات مدیریتسمینار
 سمینار کشوريservice oriented arcitecture استاد مدعو –مرکز مطالعات ایمیدرو تهران

89از آمریکا ، دي 
 سمینار اختصاصیIPV6 ، ویژه متخصصان سازمان فناوري اطالعات کشور ، استاد از انگلیس

89شهریور 
 سمینار اختصاصیITILان فناوري اطالعات کشور ، استاد از انگلیس ، آبان ویژه متخصصان سازم

89
 اطالعاتسازمان فناوري(کارگاه هاي آموزشی آشنایی با خدمات الکترونیکی و امنیت (

ICTوزارت 90اردیبهشت 

 91سمینار تخصصی سیستمهاي هوشمند اتوماسیون ساختمان اداره برق اصفهان مرداد
91اصفهان تیر سمینار تخصصی فیبر نوري اداره برق
 92اصفهان مرداد 0همایش تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق


