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کارگاه آموزشی

SEBASTIAN FRISCH

CEO of BlackForest

شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی و صنایع
محیط زیست و مدیریت پسماند در آلمان 

TRAINING 

WORKSHOPS
شرکت در کارگاه های آموزشی  با اعطای گواهینامه های معتبر



 بازدید از دانشگاه                        و بحث و بررسی پتانسیل های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و دانشگاهی آلمان به همراه دریافت گواهی شرکت در دوره به صورت مشترک
 از این دانشگاه و شرکت

ROSTOCK    
BLACKFOREST
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 دوره آموزش مدیریت در آکادمی شهرتاریخی و بسیار زیبای Celle در

استان نیدرزاکسن از دیگر برنامه های سفر میباشد.
از از سال 1981 مدیران و متخصصان   Celle آکادمی علوم مدیریت 
 چهار گوشه دنیا را برای فراگرفتن علم نوین مدیریت و روش مدیریت

آلمانی آموزش داده است.
 در این آکادمی شرکت کنندگان رموز موفقیت در بازارهای جهانی را
 با در نظر داشتن سه عامل کلیدی توانایی مدیریت، ارتباطات تجاری

بین المللی و تبادل اطالعات آموزش می بینند.

  بازدید از دانشگاه  ROSTOCK و شرکت در دوره آموزشی دانشگاه شرکت در دوره آموزشی آکادمی ملی مدیریت آلمان در شهر Celle  و بازدید از شهر

Celle نمـایی از شــهر

 بازدید از دانشگاه روستوک و شرکت در کارگاه آموزشی به همراه دریافت گواهی شرکت در دوره از این دانشگاه، برنامه دیگر
سفر می باشد.

 دانشگاه روستوک آلمان نه تنها قدیمی ترین دانشگاه در حوزه دریای بالتیک است، بلکه غنی ترین دانشگاه به لحاظ سنت نیز
 می باشد. این دانشگاه در سال 1419 ساخته شد و قدمت 600 ساله آن نشان دهنده سابقه آن در تحصیل دانش می باشد.
 دانشمندان این دانشگاه در محیطی خاص که توسط DFG از سال 2015 حمایت می شود، به امر پژوهش مشغول هستند.
 دانشگاه روستوک دانشگاهی دولتی است که در حال حاضر نه دانشکده، با 2933 استاد و حدود 15300 دانشجو دارد که تقریباً

3100 نفر از آن ها دانشجویان بین المللی هستند.

درباره دانشگاه روستوک آلمان

       Celle دوره آموزش مدیریت در آکادمی مدیریت                 



 شما تمایل به انجام مذاکرات B2B و همکاری مشترک با کدام شرکت معتبر آلمانی را دارید؟
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 شرکت آلبا در سال 1968 در آلمان افتتاح شد و از آن سال یکی از مطرح ترین شرکت های اروپا در در زمینه
حفاظت محیط زیست و فناوری ها مرتبط با آن به شمار می رود.

ALBA بازدید از شرکت
کمپانی بزرگ محیط زیست آلمان 

 شاید هیچ شرکت دیگری را در جهان نتوان نام برد که فعالیت های آن چنین طیف وسیعی از فناوری ها و خدمات
 مرتبط با محیط زیست را در بر بگیرد. حوزه ی فعالیت های این شرکت از بازیافت مواد پسماند و جلوگیری از تولید

زباله، تا تجارت مواد خام را شامل می شود.
  با توجه به همکاری و ارتباط این شرکت با دیگر صنایع آلمانی، گروه آلبا به طور مداوم در حال توسعه نوآوری ها
برای کمک به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده و یاری رساندن به حفاظت از آب و هوا و سیاره ما است.

  آقاي Eric Schweitzer مدیر عامل شرکت آلبا و ریاست
)DIHK( کل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان 

شرکت در نشست های B2B  و مذاکرات تجاری

در برنامه این تور تخصصی بازدید از تجهیزات و سایت این شرکت نیز در نظر گرفته شده است.

www.alba.info



RETech با شرکت های عضو انجمن B2B امکان مذاکرات و جلسات   
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www.adelphi.de www.vonschoenberg.info www.avgkoeln.de www.awa-gmbh.de www.bsr.de www.blackforest-solutions.com www.biodegma.de www.biologic.de

www.bn-umwelt.de www.bipro.de www.conoscope.org www.convis.com www.cyclos.de www.cutec.de www.dbfz.de www.gruener-punkt.de

www.meiller.com www.FAUN.com www.umsicht-suro.fraunhofer.de www.germanbiogas.comwww.eclareon.com www.eew-energyfromwaste.com www.eggersmann-recyclingtechnology.com www.ese.com 

www.goduni.de www.henrichgruppe.com www.hs-fahrzeugbau.com www.htp.eu

www.kroll-fahrzeugbau.com www.messefrankfurt.com www.ifat.de www.n-hoch-drei.de

www.ressource-abfall.de www.iar.rwth-aachen.de www.ssi-schaefer.de www.stadtreinigung.hamburg 

www.tuhh.de www.uni-rostock.de www.iswa.uni-stuttgart.de www.uve.de www.vonkories.de www.wastecon.net www.doppstadt.de www.mp-bbg.eu

www.indus-media.com www.icu-berlin.de www.sutco.de www.tietjen-original.com 

www.nehlsen.com www.p-s-c.info www.reclay-group.com www.remondis.de 

www.infa.de www.ipp-kiel.de www.intecus.de www.joma-umwelt.de



Various Professional Groups

 گروه G: گروه مسکن و ساختمان

گروه شهری، آب و فاضالب :E گروه 

 گروه شناسایی فرصت ها

:F گروه خودرو سازی و فلزات گروه

:H گروه Various Professional Groups

گروه صنعت، معدن و نیرو :B گروه 

گروه بیمارستانی، پزشکی و درمانی :C گروه 

گروه صنایع غذایی و کشاورزی :D گروه 

گروه نفت، گاز و پتروشیمی :A گروه 

Various Professional Groups Various Professional Groups
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     تخصصی و جلسات  B2B  اعزام هیئت های تجاری - فنی در گروه های مختلف برای شرکت در مذاکرات
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مراکز توریستی، طبیعت و خرید برلین یکی از جاذبه های گردشگری اروپا می باشد.
گشت شهر

و
طبیعت برلین
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ايمن پترو  مهندسي  فني   شرکت 

شد. تاسيس   1389 سال  در   شريف، 

برخورداري پشتوانه  با  شرکت   اين 

و دانشگاه  ممتاز  اساتيد  همکاري   از 

خصوصا مختلف  هاي  رشته   خبرگان 

 در حوزه هاي نفت، گاز،  پتروشيمي

 و محيط زيست موفق به تهيه و انجام

اجراي مطالعاتي، مشاوره،   طرح هاي 

همچنين و  عملياتي  هاي   پروژه 

 برگزاري سمينار و دوره هاي آموزشي

مختلف تخصصي گرديده است.

 بخش روابط بين الملل شرکت پترو ايمن شريف با هدف جذب و انتقال دانش فنی و تبادالت علمی با کشورمان و
 همچنين ترغيب صاحبان صنعت و سرمايه از کشورهای پيشرفته برای ورود به پروژه های مورد نياز کشور برنامه

های مناسبی را با همکاری سازمانها و مراکز مرتبط پيش بينی و اجرايی مينمايند.

خدمات پترو ایمن شریف

IGWMI Services

HSE AWARDS Risk Assessment HSE, Quality & inspection Services

ISO & Certificateknowledge base facilities Consulate Services

Business Plan Marketing Plan HSE Plan

Training Conferences & SeminarsEnvironmental Solutions & Energy & Economic

Petro Imen Sharif Services



IRAN-GERMANY WASTE MANAGEMENT INITIATIVE

Iran-Germany Waste Management Initiative

4th floor. No15. Fatemi St. Tehran. Iran.

E-mail: info@igwmc.com
Tell:  +982188981832 (30 Line)
Fax:  +982188981832(102)

www.igwmi.com


