
 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 

  

 آذر /رویداد همزمان /دفتر تخصصی آبان /رویداد همزمان /دفتر تخصصی مهر/رویداد همزمان /دفتر تخصصی کشور ردیف

 هند 1

     زمان با نمایشگاهاعزام هیات تجاری و بازاریابی هم

مواد غذایی بین المللی

دفتر هماهنگی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی

اعزام هیات تجاری و بازاریابی در حوزه ترانزیت 

دفتر توسعه صادرات   -و لجستیک به هند 

خدمات

CPhi India   ات دفتر توسعه صادر  -هندوستان

محصوالت  صنعتی و معدنی

 عراق 2
دفتر عربی  و آفریقایی –اعزام هیات تجاری و بازاریابی 

دفتر توسعه صادرات خدمات  -اسباب بازی عراق 

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با کمیته 

 مشترک بازرگانی

دفتر عربی و آفریقایی

دفتر  توسعه صادرات خدمات  -حوزه نفت و گاز 

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با کمیته 

به غرب افریقا ) ساحل عاج و غنا( مشترک بازرگانی  

دفتر عربی و آفریقایی –

 تانزانیا 3

    زمان با نمایشگاه اعزام هیات تجاری و بازاریابی هم

 بین المللی مواد غذایی

دفترهماهنگی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی

  

4 

 
 کنیا

    زمان با نمایشگاه اعزام هیات تجاری و بازاریابی هم

 بین المللی ساختمان 

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی  

زمان با نمایشگاه اعزام هیات تجاری و بازاریابی هم

 بین المللی مواد غذایی 

دفتر هماهنگی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی 

5 

 

 سنگال

 

 

 

  

زمان با نمایشگاه اعزام هیات تجاری و بازاریابی هم

بین المللی فیداک

دفتر عربی و آفریقایی 



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

  

 آذر /رویداد همزمان /دفتر تخصصی آبان /رویداد همزمان /دفتر تخصصی زمان /دفتر تخصصیمهر/رویداد هم کشور ردیف

 عمان 6
توسعه صادرات محصوالت   دفتر -تجهیزات پزشکی عمان

 صنعتی و معدنی

اعزام هیات تجاری به عمان همزمان با اجالس 
 کمیسیون مشترک 
دفتر عربی و آفریقایی

دفتر  توسعه   -مان خدمات و فنی مهندسی ع
صادرات خدمات

 دفتر توسعه صادرات -حما م و آشپزخانه عمان
محصوالت  صنعتی و معدنی

7 
آذربایجان 
 )باکو(

ر توسعه صادرات دفت -صنایع ساختمانی آذر بایجان
محصوالت  صنعتی ومعدنی

سفر مقام عالی وزارت به آذربایجان و هیات همراه  
و آمریکادفتر اروپا 

دفتر  -گاز و پتروشیمی به آذربایجان نفت و
 توسعه صادرات خدمات  و 

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و 
دنیمع

 بالروس 8
دفتر اروپا و   –اعزام هیات تجاری بال روس 

آمریکا

 
9 

 روسیه
 

دفتر توسعه صادرات محصوالت   -لوازم خانگی روسیه
صنعتی ومعدنی

دفتر توسعه صادرات محصوالت   -تجهیزات جوشکاری روسیه
صنعتی و معدنی

دفتر اروپا و آمریکا -اعزام هیات تجاری به روسیه 
دفتر توسعه صادرات محصوالت   -مبلمان روسیه

صنعتی ومعدنی
دفتر توسعه صادرات  -اکسپو متالوژی روسیه

محصوالت  صنعتی و معدنی

دفتر توسعه صادرات  -دارو سازی روسیه
محصوالت  صنعتی ومعدنی

 
10 

 ایتالیا

د فتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی-مبلمان ایتالیا
دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی-دنیای فلز کاری

دفتر  توسعه صادرات خدمات  -صنایع غذایی ایتالیا 
تدفتر  توسعه صادرات خدما  -معماری داخلی ایتالیا 
دفتر  توسعه صادرات خدمات  -طراحان صنعتی ایتالیا 

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی -چرم ایتالیا

 اعزام هیات تجاری به ایتالیا
دفتر اروپا و آمریکا



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

  

 آذر /رویداد همزمان /دفتر تخصصی آبان /رویداد همزمان /دفتر تخصصی مهر/رویداد همزمان /دفتر تخصصی کشور ردیف

11 
بوسنی 

 هرزگوین

 اعزام هیات تجاری به بوسنی

دفتر اروپا و آمریکا

 رومانی 12
 اعزام هیات تجاری به لهستان

دفتر اروپا و آمریکا

 صربستان 13
 اعزام هیات تجاری به صربستان

دفتر اروپا و آمریکا

 ازبکستان 14
 اعزام هیات تجاری به ازبکستان

دفتر اروپا و آمریکا

ازبکستاناعزام هیات تجاری به   

دفتر اروپا و آمریکا

 قطر 15
 اعزام هیات تجاری )عمومی(

دفتر عربی و آفریقایی

هیات تجاری به قطر همزمان با برگزاری اعزام 

دفتر توسعه صادرات  -نمایشگاه ساختمان

و دفتر توسعه صادرات محصوالت  خدمات  

دنیمعصنعتی و 

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین المللی مواد 

 غذایی

ت کشاورزی و صنابع تبدیلیالدفتر هماهنگی محصو

 آفریقا 16
ر دفت -تجهیزات پزشکی آفریقای جنوبی

دنیتوسعه صادرات محصوالت صنعتی ومع

 اعزام هیات تجاری )عمومی ( به شرق آفریقا

 دفتر عربی و آفریقایی

 ازبکستان 17

-نرژی ، ساخت و ساز ، نفت و گاز و پتروشیمی به ازبکستانا و برق  

دفتر توسعه صادرات محصوالت  ر توسعه صادرات خدمات ودفت

صنعتی و معدنی

 

19 
 اسپانیا

 اعزام هیات تجاری به اسپانیا  

دفتر اروپا و آمریکا

  -اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه دارویی

یدفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدن



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 آذر /رویداد همزمان /دفتر تخصصی آبان /رویداد همزمان /دفتر تخصصی ر تخصصیمهر/رویداد همزمان /دفت کشور ردیف

 افغانستان 20
 برگزاری اجالس کمیته مشترک تجاری

اقیانوسیه دفتر آسیا و

21 
کره 

 جنوبی
دفتر توسعه صادرات  -صنایع فوالد کره

معدنیمحصوالت  صنعتی و 

 پاکستان 22
مذاکره ایجاد بازارهای مرزی

دفتر آسیا و اقیانوسیه

 سوریه 23
هتجاری فناوری سوری نشست  

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و 
معدنی

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین المللی 
دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی  -دارویی

 
23 

 ترکیه
دفتر توسعه صادرات   -صنعت چوب ترکیه

محصوالت  صنعتی و معدنی
دفتر توسعه صادرات   -ام دی اف استانبول

محصوالت  صنعتی و معدنی

اری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین المللی اعزام هیات تج
  دارویی 

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی
اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین المللی 

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی  -الستیک
دفتر آسیا و اقیانوسیه –اعزام هیات تجاری و بازاریابی  به ترکیه 

 سوئیس 24
  

دفتر اروپا و آمریکا  -اعزام هیات تجاری به سوئیس  

 آلمان 25

دفتر توسعه   --Expopharm نمایشگاه
صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی

دفتر  توسعه صادرات   -اسباب بازی آلمان 
خدمات

دفتر توسعه صادرات   -تجهیزات پزشکی آلمان
الت  صنعتی و معدنیمحصو

26 
 

دفتر  توسعه صادرات خدمات  -امارات  IT امارات
دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی   -فناوری دارویی امارات

و معدنی

 اکراین 27
دفتر توسعه صادرات   -معدن اکراین

محصوالت  صنعتی و معدنی



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 

 

 

 آذر /رویداد همزمان /دفتر تخصصی آبان /رویداد همزمان /دفتر تخصصی مهر/رویداد همزمان /دفتر تخصصی کشور ردیف

 اندونزی 28
دفتر توسعه صادرات   -صنایع ساختمان

محصوالت  صنعتی و معدنی

 فرانسه 29
Pharm apack-   دفتر توسعه صادرات

محصوالت  صنعتی و معدنی

 ژاپن 30
دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و   -دارو سازی ژاپن  

معدنی

 هلند 31
دفتر  توسعه    -ترانزیت حمل و نقل هلند 

صادرات خدمات

 سنگاپور 32
دفتر  توسعه صادرات    -صنایع دریایی 

خدمات

خدماتدفتر  توسعه صادرات    -استرالیا   IT استرالیا 33

دفتر  توسعه صادرات خدمات   -حوزه برق و انرژی  ارمنستان 34

 سوریه 35
دفتر  توسعه صادرات    -سا ختمان سوریه 

خدمات

دفتر آسیا و اقیانوسیه - اعزام هیات تجاری به چین چین 36



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 
 

 

 دی/رویداد همزمان / دفتر تخصصی کشور ردیف
بهمن /رویداد همزمان / دفتر 

 تخصصی
 اسفند/رویداد همزمان / دفتر تخصصی

 عراق 1
دفتر عربی و –اعزام هیات تجاری و بازاریابی 

آفریقایی

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان 
 با کمیته مشترک بازرگانی 
 دفتر عربی و آفریقایی

دفتر عربی و آفریقایی  –اعزام هیات تجاری به عمان

2 
 

 ترکیه
  تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه اعزام هیات

 (HITECH tusid  istanbol)بین المللی 
دفترهماهنگی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی

 

دفتر  توسعه صادرات   -ترانزیت حمل و نقل ترکیه 
خدمات

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین 
دفتر توسعه صادرات محصوالت   -المللی لوازم خانگی 

صنعتی و معدنی
دفتر آسیا و اقیانوسیه -اعزام هیات تجاری به پاکستان 

 تاجیکستان 3

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان 
 با نمایشگاه بین المللی 

دفترهماهنگی محصوالت کشاورزی و 
 صنایع تبدیلی

 

 الجزایر 4
اعزام هیات تجاری و بازار یابی  همزمان با نمایشگاه 

دفتر صادرات خدماتدفتر  توسعه  -ساختمان 
توسعه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی

  

 تونس 5
اعزام هیات تجاری به عمان همزمان با اجالس 

 کمیسیون مشترک
دفتر عربی و آفریقایی

  

 قرقیزستان 6
 ری به قرقیزستاناعزام هیات تجا

دفتر اروپا و آمریکا
  

 قزاقستان 7
اعزام هیات تجاری به قزاقستان  همزمان با یکی از 

دفتر اروپا و آمریکانمایشگاههای بین المللی 

اعزام هیات تجاری همزمان با نمایشگاه 
دفتر   -انرژی، ساخت و ساز  و برق

توسعه صادرات خدمات

 



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 یداد همزمان / دفتر تخصصیاسفند/رو دفتر تخصصی /بهمن /رویداد همزمان  دی/رویداد همزمان / دفتر تخصصی کشور ردیف

 گرجستان 8
 اعزام هیات تجاری به گرجستان) همکاری اتاق مشترک(

دفتر اروپا و آمریکا

 ترکمنستان 9
 اعزام هیات تجاری به صربستان

دفتر اروپا و آمریکا

 صربستان 10
اعزام هیات تجاری به صربستان

دفتر اروپا و آمریکا

 بوسنی 11
 اعزام هیات تجاری به کرواسی

دفتر اروپا و آمریکا

 روسیه 12
اعزام هیات تجاری و بازار یابی  در حوزه ترانزیت و 

ت خدماتدفتر  توسعه صادرا   -لجستیک 

اعزام هیات تجاری به روسیه همزمان با 

دفتر اروپا و آمریکا( world food نمایشگاه )

صنایع دفترهماهنگی محصوالت کشاورزی و 

تبدیلی

 اکوادر 13
 اعزام هیات تجاری به اکوادر

دفتر اروپا و آمریکا

 ونزوئال 14
دفتر اروپا و اعزام هیات تجاری به ونزوئال 

آمریکا

 اسپانیا 15
اعزام هیات تجاری به اسپانیا) صنایع 

دفتر اروپا و آمریکاغذایی( 

 اعزام هیات تجاری به اسپانیا

انیا اعزام هیات تجاری به اسپدفتر اروپا و آمریکا

)صنایع پالستیک(

صادرات  ،دفتر توسعهدفتر اروپا و آمریکا

محصوالت  صنعتی و معدنی

  



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 اسفند/رویداد همزمان / دفتر تخصصی بهمن /رویداد همزمان / دفتر تخصصی دی/رویداد همزمان / دفتر تخصصی کشور ردیف

 پرتغال 16
 اعزام هیات تجاری به پرتغال

دفتر اروپا و آمریکا

 لهستان 17

اعزام هیات تجاری به لهستان) اجالس سرمایه 

 گذاری( 

دفتر اروپا و آمریکا

دفتر اروپا و آمریکااعزام هیات تجاری به برزیل  برزیل 18

 شیلی 19
 اعزام هیات تجاری به شیلی

دفتر اروپا و آمریکا

 انگلستان 20

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین 

دفترهماهنگی محصوالت کشاورزی و المللی مواد غذایی 

صنایع تبدیلی

دفتر اروپا اری به انگلستان اعزام هیات تج

و آمریکا

 ارمنستان 21
اروپا  دفتراعزام هیات تجاری به ارمنستان 

و آمریکا

اعزام هیات تجاری  در زمینه برق و انرژی، ساخت 

دفتر  توسعه صادرات خدمات -وساز و نفت و گاز

21 
 

 چین

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین 

صوالت دفترهماهنگی مح ifeّ (المللی مواد غذایی

 اعزام هیات تجاری و بازاریابیکشاورزی و صنایع تبدیلی

دفتر توسعه  -همزمان با نمایشگاه بین المللی دارویی

اعزام هیات تجاری صادرات محصوالت  صنعتی و معدنی

دفتر آسیا و اقیانوسیه    -به چین

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با 

دفتر توسعه  -نمایشگاه بین المللی مبلمان

اعزام رات محصوالت  صنعتی و معدنیصاد

مزمان با هیات تجاری و بازاریابی ه

-نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آالت

عه صادرات محصوالت  صنعتی و دفتر توس

معدنی

دفتر آسیا و  -اعزام هیات تجاری به پاکستان 

اقیانوسیه

  



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 اسفند/رویداد همزمان / دفتر تخصصی بهمن /رویداد همزمان / دفتر تخصصی دی/رویداد همزمان / دفتر تخصصی کشور ردیف

 هنگ کنگ 22

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه 

دفترهماهنگی محصوالت  –بین المللی مواد غذایی 

یکشاورزی و صنایع تبدیل

 آفریقا 23
 اعزام هیات تجاری به جنوب آفریقا )عمومی(

دفتر عربی و آفریقایی

 کویت 24
 اعزام هیات تجاری به کویت  ) عمومی(

دفتر عربی و آفریقایی

 کنیا 25

اسلوواکی  اعزام هیات تجاری به اسلوواکی 26

اعزام هیات تجاری و بازار یابی  در حوزه  ترانزیت و 

شرکت در دفتر  توسعه صادرات خدماتلجستیک

(2021نمایشگاه ترانزیت و لجستیک )

دفتر  توسعه صادرات خدمات

 سوریه 27

 اعزام هیات تجاری و بازار یابی  همزمان با نمایشگاه برق

انرژی ، ساخت و ساز ، نفت و گاز و پتروشیمی سوریه  و

دفتر توسعه صادرات دفتر  توسعه صادرات خدمات -

محصوالت  صنعتی و معدنی

 افغانستان 28

 مذاکراه موافقتنامه تجارت ترجیحی

دفتر آسیا و اقیانوسیه

 اندونزی 29
 ترجیحیمذاکراه موافقتنامه تجارت 

دفتر آسیا و اقیانوسیه

  



 اعزام هیات های تجاری -1400تقویم شش ماهه دوم 

 

 اسفند/رویداد همزمان / دفتر تخصصی بهمن /رویداد همزمان / دفتر تخصصی دی/رویداد همزمان / دفتر تخصصی کشور ردیف

 مالزی 30

ت تجاری و بازاریابی همزمان با اعزام هیا
 نمایشگاه بین المللی حالل

محصوالت کشاورزی و  دفترهماهنگی
صنایع تبدیلی

 کره شمالی 31

 سریالنکا 32
دفتر آسیا و   -اعزام هیات تجاری به سریالنکا 

اقیانوسیه

 آلمان 33

دفتر توسعه صادرات محصوالت  صنعتی  -فرش آلمان 
و معدنی

دفتر توسعه صادرات محصوالت   -نساجی المان
صنعتی و معدنی

دفتر اروپا و آمریکااری به آلمان اعزام هیات تج
دفتر  توسعه صادرات   -صنعت فیلم المان 

خدمات
دفتر توسعه صادرات محصوالت   -لوازم خانگی

دفتر    -لوازم التحریر آلمان صنعتی و معدنی
توسعه صادرات خدمات

دفتر  توسعه صادرات خدمات  -گردشگری المان 

دفتر  توسعه   -صنایع دستی آلمان 
صادرات خدمات

 امارات 34

اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با نمایشگاه بین 
دفتر توسعه صادرات محصوالت   -المللی عرب هلث

صنعتی و معدنی

دفتر توسعه صادرات  -تجهیزات پزشکی امارت
محصوالت  صنعتی و معدنی

دفتر اروپا و آمریکااعزام هیات تجاری به اتریش  اتریش 35

دفتر آسیا و اقیانوسیه    -اعزام هیات تجاری به چین هند 36
دفتر  توسعه صادرات   -ترانزیت حمل و نقل هند 

دفتر  توسعه صادرات خدماتخدمات
دفتر توسعه صادرات  -لوازم خانگی هند 

محصوالت  صنعتی و معدنی

 ایتالیا 37
  -اعزام هیات تجاری همزمان با نمایشگاه هنر ایتالیا 

ت خدماتدفتر  توسعه صادرا
دفتر  -یا تک   ) چرم(ایتال تانینگ و سیمک
ه صادرات محصوالت  صنعتی و معدنیتوسع

دفتر  توسعه صادرات خدمات  -حوزه راه و ساختمان  آذربایجان 28

 پاکستان 29
دفتر آسیا و  -اعزام هیات تجاری به پاکستان 

اقیانوسیه

 


