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مدیریت محترم عامل شرکت
با سالم و احترام  -به استحضار می رساند انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در نظر دارد یازدهمین جشنواره علوم و صنایع
غذایی ( جایزه علمی دکتر هدایت ) و همزمان دهمین جشنواره شهاب (  R&Dهای برترصنعت غذا ) روز شنبه مورخ  4اسفند
ماه  79از ساعت  7الی  79برگزار نماید .این مراسم با حضور مقامات و مسئوالن ،دانشگاهیان  ،اصحاب رسانه و جمع کثیری
از مدیران و صاحبان واحد های صنعتی با هدف بررسی مسائل و مشکالت صنعت غذا و تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه علم و
صنعت  ،دانشگاهیان  ،بازنشستگان وزارتخانه ها  ،معرفی پیشگامان و همچنین واحدهای برتر صنعت غذایی که دارای نقطه قوت
در حوزه تحقیق و توسعه ( )R&Dسال  79هستند برگزار می گردد  .از آنجایی که برگزاری چنین مراسمی نیازمند مشارکت و
همدلی کلیه مسئوالن و دست اندرکاران صنعت می باشد لذا بدینوسیله از حضرتعالی و اعضای هیئت مدیره دعوت
میگرددتا با حضور خود بر غنای مجلس افزوده و موجبات دلگرمی خانواده صنعت غذا را فراهم سازید.
با تقدیم احترام
دکتر محمدحسین عزیزی -رئیس ستاد

ضمناً خواهشمنداست به منظور ثبت نام و دریافت کارت دعوت ( به صورت رایگان )  ،اسامی افراد شرکت کننده را کتباً به
دبیرخانه همایش ( فکس ) 44479444 :حداکثر تا روز یکشنبه  79/44/44اعالم فرمایید.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  44479444و  44479447و  44479444دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری  :شنبه  4اسفند  ، 79از ساعت  7الی 79
محل برگزاری :شهرک غرب – بلوار شهید فرحزادی – خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی) – کوچه باران -پالک -9
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور – سالن آمفی تئاتر
نام شرکت :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

موبایل

7
4
9

دبیر خانه  :تهران – مرزداران – خیابان ابراهیمی – مجتمع اداری تجاری الوند – طبقه  4شمالی – واحد 444
تلفن 447-44479447 ، 447-44479444 ،447-44479444 :
سایت  www.ifsta.ir :و www.ifstafestival.ir

فکس 447-44479474 :

