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هيات هاي تجاري و بازاریابی
 -1سفر وزير بازرگاني (وقت) جمهوري اسالمي ايران در شهريور ماه  1831به ايروان
 -2سفر وزير بازرگاني و توسعه اقتصادي جمهوي ارمنستان در آذرماه  1831به تهران
-8سفر معاون وزير بازرگاني و توسعه اقتصادي ارمنستان در تيرماه  1831به تهران
 -4سفرهيات كارشناسي ارمنستان درخصوص ترجيحات تعرفه اي در مهرماه  1831به تهران
 -5سفر آقاي خاتمي رئيس جمهور(وقت) درشهريورماه  1838به ارمنستان
 -6سفر هيات تجاري جمهوري اسالمي ايران در آبان ماه  1835به ارمنستان (ايروان)
 -7سفر هيات كارشناسي ارمنستان به منظور انجام مذاكرات مربوط به سند تجارت آزاد در مهرماه  1836به تهران
 -3سفر آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ايران و هيات همراه در مهرماه  1836به ارمنستان
 -9سفر هيات تجاري هم زمان با سفر رئيس جمهور ايران به ارمنستان در مهرماه 1836
 -11سفر آقاي موسسيان وزير انرژي ارمنستان و هيات همراه به تهران در مردادماه  1837و مالقات با وزير نيرو .
 -11سفر مشاور اقتصادي رئيس جمهور ارمنستان به تهران در آبان ماه 1837
 -12سفر رئيس جمهور ارمنستان و هيات همراه به تهران  24لغايت  25فروردين ماه  1833و سفر وزير اقتصاد ارمنستان و هيات
كارشناسي جهت مذاكرات تجارت آزاد در معيت ايشان.
 -18اعزام هيات تجاري توسط اتاق مشترک بازرگاني ايران و ارمنستان در تيرماه  1839به ايروان
 -14سفر آقاي الريجاني ،رئيس مجلس شوراي اسالمي و هيات همراه به ارمنستان در مهرماه 1839
 -15سفر آقاي نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به همراه هياتي از اتاق بازرگاني مشترک ايران و ارمنستان به
ايروان در مهرماه .1839
 -16سفر آقاي نرسس يريتسيان وزير اقتصاد ارمنستان و هيات همراه به تهران در آبان ماه ( 1839هيات مقدماتي سفر نخست وزير
ارمنستان به تهران)
 -17سفر نخست وزير ارمنستان و هيات همراه به تهران در آبان ماه 1839
 -13سفر آقاي محمدي رئيس كل گمرک ايران و هيات همراه به ايروان در آذرماه 1839
 -19سفر معاون وزير اقتصاد ارمنستان به همراه هيأت به تهران در زمان برگزاري دهمين اجالس كميسيون مشترک بين دو كشور در
خردادماه 1891
 -21سفر آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ايران و هيأت همراه به ارمنستان در تاريخ  2دي ماه  1891و سفر جناب آقاي صافدل ،معاون
وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در معيت ايشان
 -21سفر وزير نيروي ايران به ارمنستان براي شركت در يازدهمين اجالس كميسيون مشترک دو كشور در سال 1891
 -21سفر وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان و هيات همراه براي شركت در دوازدهمين اجالس كميسيون مشترک در تهران 1898
 -22اعزام هيات تجاري توسط اتاق تعاون استان اردبيل به ارمنستان 1898
 - 22سفر نخست وزير ارمنستان و هيات همراه به تهران و مالقات با آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ايران سال .1898
 -28نشست كميته پيگيري دوازدهمين اجالس كميسيون مشترک در ايروان با حضور قائم مقام وزير نيرو ايران و معاون وزير انرژي
و منابع طبيعي ارمنستان مرداد ماه 1894

