
 

 0.0 

 اطالػات  

 ًوایطگاُ

غاًَیِ تطگعاض هی گطزز. ایي ًوایطگاُ  16الی  14ًوایطگاُ ضیرتِ گطی ًَضًثطگ زض ضْط ّاهثَضگ ، زض تاضید 

یکی اظ تعضگتطیي ًوایطگاُ تجاضی اظ ًَع اضٍپاست کِ زض ظهیٌِ ضاّکاضّای ًَیي فطآیٌسّای ضیرتِ گطی 

 اض هی گطزز. تحت فطاض اظ جولِ ضیرتِ گطی تحت فطاض آلَهیٌیَم، هٌیعین ٍ ضٍی تطگع

 www.euroguss.de :ًوایطگاُ ضسوی  ٍب سایت 

 حصَالته

 ًوایطگاُ

فٌاٍضی ، تست هَاز، لَاظم ٍ سیستن ّای جاًثی، ًوًَِ ساظی سطیغ، کاضذاًِ ّای ضیرتِ گطی تحت فطاض

ػولیات پس اظ ضیرتِ گطی ضٍ قطؼات/ هاضیي ، هحیط ظیست، هسیطیت پسواًس ٍ حوایت اظ کاضگط، هحطکِ

، قالة ّا ٍ تجْیعات جاًثی، هٌْسسی، حول ٍ ًقل ٍ جاتجایی، فٌاٍضی سرت کاضی ٍ سطح، CNC تا کاضی

هَاز ، ػاهل ّای جساکٌٌسُ، فلعاتٍ ألیاغّا، کَضُ ّا ٍ تجْیعات جاًثی، ضٍش ّای ضثیِ ساظی ٍ هحاسثات

، کٌتطل کیفیتٍ  تضویي، هاضیي آالت ٍ تجْیعات ضیرتِ گطی تحت فطاض، هجالت فٌی ٍ اًجوي ّا، هصطفی

تحقیق، تَسؼِ ٍ ، ضاّکاضّای جاهغ تطای هجتوغ ّای ضیرتِ گطی، فٌاٍضی کٌتطل ٍ ًظاضت ٍ اًساظُ گیطی

 ,CAD, CAM, DNC, CAE سیستن ّای کٌتطل تطای ضیرتِ گطی ّای تحت فطاضسیستن ّایٍ  ذسهات

PPS, CAQ, CASE 
 

 

 

 هواپیما نیز میسز می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط ئارا
  09194141438 : (، تلگطام حثیة ًٍس) ذاًن  09123994097  -88992004کسة اطالػات :  

   www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 ذسهات

 تَض

 تطاًسفط فطٍزگاّی ٍ ًوایطگاّی                                          ♥   ٍیعای ضٌگي               ♥                تلیط ضفت ٍ تطگطت ) ًطخ ضٍظ( ♥

 ضاٌّوای فاضسی ظتاى  ♥              کاضت ًوایطگاُ  ♥      ستاضُ هطکع ضْط تا صثحاًِ   4ٍ 5ّتل   ♥

  تاظزیس اظ جاشتِ ّای تَضیستی ♥                تیوِ هسافطتی  ♥                   تاظزیس اظ ًوایطگاُ                  ♥

 هساضک
 ضٌاسٌاهِ هتقاضی ٍ ّوسط  ♥               هاُ اػتثاض 6گصض ًاهِ هتقاضی تا  ♥

 هساضک ضغلی ، هالی ٍ هلکی ♥قطؼِ ػکس                                          3  ♥

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1398 زی 26 الی 24 *** ثطگًَضً–آلواى  

14 – 16 JAN  2020*** GERMANY – NUREMBERG 

 1431654513، کسپستی  گطٍُ تَضّای ًوایطگاّی - 4، ٍاحس  1، طثقِ  3تْطاى ، هیساى زکتط فاطوی ، ًثص ذیاتاى ضْیس گوٌام ، پالک 

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفي
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