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بنام خدا
مقدمه

ايجاد بت ر های الزم جهت توسعه فعالي های تجاری ،برقن مرزی ذيدفعان داخلي ،ايجادتصنوير مبتنت از فينای
اق صادی كشور ق كمك به سايركشورها در برقراری تعامالت تجاری ق بازرگاني با جمهوری اسالمي اينران ازجملنه
قظايف اساسي سازمان توسعه تجارت ايران ميتاشد كه بر عهده رايزنان بازرگاني اسنت .انجننام ايننن مامورينت
خطير ق حتاس سازمان مذكور را ملزم ميكدد تا در ان خاب ق مديريت سنفيران تجناری كشنور نهاينت دقنت ق
حتاسيت الزم را بكار برد .طراحي نظامي شفاف كه در بر گيرنده فرآيدد ان خاب ،اعننزام ،سشنن يتاني قارزينابي
رايزنان به نحوی كه افراد شايت ه ق توانمدد در اين جايگاه حينور داشن ه باشنندد رقيكننرد اصننلي سنازمان
توسعه تجارت ايران است .نزديك به دق دهه تجربه اعزام رايزن بازرگاني توسنط سنازمان توسنعه تجارت ايران ق
اسالف آن كه با صرف هزيده های اق صادی مخ لف ق بكاری گيری افراد م عدد در كشنورهای هدف حاصنل آمنده
است ،نشان ميدهد كه رايزنان بازرگاني سرمايه های انتاني مجموعه تجارت كشنور مني باشندد .در چدند سنا
اخير تالش شده در فرآيدد شداسايي ،جذب ق سذيرش افراد مداسنب ق ارتقنای آنهنا دقنت كافي صنورت سنذيرد
لذا بر اساس ماده (  )1دس ورالعمل اجرايي ان خاب ق اعنزام رايزننان بازرگناني ،ان خناب افراد قاجد شنرايط بننه
عدنوان راينزن بازرگناني ،از طرينق فراخنوان عمنومي در سنطح قزارتخانه ،شرك ها ق سازمانهای تابعه ق صنرفا
از ميان كاركدان رسمي ق سيماني قزارتخانه صدعت ،معدن ق تجارت (مركز ق اس انها) صنورت مني سنذيرد .مطنابق
تتصره (  )1ماده ( )3دس ور العمل مذكور حداقل شنرايط افراد به مدظنور شنركت در فراخنوان ان خناب رايزننان
بازرگاني به شرح زير ميتاشد:
 -1تتلط به زبان انگليتي (مكالمه ،خواندن ق نوش ن) ق آشدايي با زبان محلي كشور هدف
 -2كارمدد رسمي يا سيماني قزارت صدعت ،معدن ق تجارت ،شرك ها ق سازمانهای تابعه
 -3مدرك تحصيلي كارشداسي ق باالتر در رش ه های بازرگناني ،اق صناد ،ق رش ه های تحصيلي مورد تاييد
سازمان اداری ق اس خدامي كشور
 -4سابقه كارمفيد ق مرتتط با بازرگاني خارجي ق مديريت
مدت ماموريت دقره رايزني بازرگاني دق سا بوده ق در صورت موفق ق منورر بنودن عملكنرد ق بنا در نظرگنرف ن
شرايط سازمان قابل تمديد مي باشد .محل خدمت در نمايددگي جمهوری اسالمي ايران در كشور منوردنظر ق زينر
نظر سفير بوده ق حقو ق فو العاده اش غا خارج از كشور رايزن از محل مدابع سازمان به صنورت ارزی ق رينالي
سرداخت خواهد شد .همراهي همتر در ماموريت خارج از كشور الزامي بوده ق در صورتي كه ايشان شاغل باشندد
مي بايتت برابر مدت ماموريت از مرخصي بدقن حقو اس فاده نمايدد.
با توجه به موارد فو چدانچه عالقمدد به همكاری با سازمان در اين بخش مي باشيد ،الزم است نتتت به مطالعه ق
تكميل فرم به طور كامل ق تايپ شده اقدام ،ق به معاقنت توسنعه بازارهنای صنادراتي ،اداره رايزننان بازرگناني ق
امورنمايددگي های سازمان توسعه تجارت ايران ارسا فرماييد.
بديهي است اطالعات مددرج در فرم محرمانه تلقي مي گردد ق جاهای خالي درجداق به صورت سيش فرض اسنت
ق داقطلتان مي تواندد مطابق با مدارك ق دقره های خود رديف ها را افزايش دهدد.
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نام و نام خانوادگی
نام پدر

محل اصداق عکس

شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل تولد
کد ملی
وضعیت تاهل
تعداد فرزند
وضعیت اشتغال همسر
ملیت همسر
آدرس و تلفن محل سکونت

آدرس و تلفن محل اشتغال
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
آپلود عکس پرسنلی
تحصیالت
آخرین مدرک تحصیلی
نام رشته
دانشگاه
سال اخذ مدرک
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی که دیده اید را در این قسمت وارد کنید
عنوان دوره
مدت به روز

دوره های آموزشی ضمن خدمت و دوره های مدیریت و بازرگانی
ساعت ،

بیش از

محل
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روز

سال

تا

از سال

مهارت زبان انگلیسی
مکالمه
خواندن
نوشتن
اگر در مورد سایر زبان ها اطالعاتی دارید در این بخش وارد کنید
در صورت تمایل وارد کنید...
سوابق کار
(احکام کارگزینی و ابالغ های اداری ضمیمه شود)
آخرین محل خدمت
سمت
سال شروع
سال پایان
پیوست احکام در صورت تمایل
دیگر موارد
در صورت تمایل وارد کنید...
عضویت در هیات های تجاری و بازاریابی
دیگر موارد
در صورت تمایل وارد کنید
برپایی نمایشگاه
موارد دیگر
...در صورت تمایل وارد کنید
ماموریت ثابت
دیگر ماموریت ها
در صورت تمایل وارد کنید...
سوابق علمی
تالیف ،ترجمه ،مقاله و پژوهش که در نشریات معتبر و همایش های علمی و تخصصی به چاپ رسیده است
توضیحات تکمیلی در مورد سوابق عملی ،پژوهشی و مهارت ها ...
تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی و گزارش های کارشناسی متعدد از جمله در زمینه:
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میزان و دالیل تخلفات اقتصادی در کشور و راهکارهای کاهش آن.
بررسی اصالحات در نظام تجاری ایران طی برنامه های توسعه.
شفاف سازی و انضباط بخشی بازار کشور.
سند فرابخشی مبارزه با قاچاق و تجارت غیر رسمی
بررسی نظام بازار ایران و پیشنهاد نظام بهینه بازار.
بررسی سیاست های بانکداری و پولی واعتباری کشور .
موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای واردات.
نظام توزیع و فروش کاال در ایران.
کدینگ و رهگیری کاالهای وارداتی.
ساماندهی بازار و مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه (کاالهای از قبیل فرآورده های نفتی ،لوازم خانگی و تلفن
همراه ،محصوالت ارایشی و بهداشتی ،محصوالت دخانی و ....
مبانی برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه راهبری فرهنگ سازمانی.
تدوین برنامه راهبردی مبارزه با قاچاق.
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و الزامات اجرای آن در سطح عرضه.
تجارت الکترونیک و فروشگاه های مجازی.
اشراف کافی بر قوانین و مقررات کشور در حوزه های :تجاری ،صنفی ،قاچاق کاالو ارز ،قیمت گذاری و توزیع و
فروش کاال.
آشنایی با دستگاه ها و مراکز تصمیم گیری دولتی و بنگاه های خصوصی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های فوق
الذکر.
آشنایی با حوزه تجارت الکترونیک و فروش مجازی
معرف
نام سه نفر معرف در مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت بهمراه مسئولیت فعلی و شماره تماس را ذکر کنید
معرف یک
معرف دو
معرف سه
سایر توضیحات ضروری
در صورت تمایل وارد کنید...
 اینجانب گواهی می کنم که کلیهه مطالهب منهدرر در ایهن فهرمصحیح بوده و هیچ گونه خطایی عمدی یا سهوی بکار نرفته است و
در صورت قبولی در فرآیند انتخاب تها اعهزام در خهدمت سهازمان
توسعه تجارت ایران بوده و در محل خهدمت تعیهین شهده انجهام
وظیفه نمایم .همچنین مطلع هستم تکمیل فهرم و ورود بهه مراحهل
گزینش رایزنی بازرگانی ،هیچ تعهدی برای سازمان توسعه تجارت
ایران برای اعزام اینجانب ایجاد نخواهد کرد
محل امضا


پیوست آخرین حکم کارگزینی الزامی می باشد
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