






مــا قصــد داریــم به شــما کمــک کنیم تا در مســیر پیشــرفتتان ســریع تــر گام بردارید. 
از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه در پیرامــون ما رخ می دهــد، برگزاری رویدادهــای گوناگون 
ــی شــود. ــزار م ــش، ســمینار، جشــنواره و نمایشــگاه برگ ــب همای ــه در قال اســت ک

بـــرگزاری یــک رویــداد مــــــوفق بــرای یــک سازمــــــان یــا شرکـــــت 
دستاوردهــــــای زیــادی را بــه ارمغــان مــی آورد دســتاوردهایی کــه بــرای 
کــرد. صــرف  را  زیــادی  زمــان  بایــد  عــادی  حالــت  در  آن  بــه  رســیدن 

یــک رویــداد موفــق بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا یــک صرفــه جویــی 
بــزرگ و هـــــوشمندانه را در مســیر پیشرفــــــت کــــــاریتان رقــم بزنیــد
 امــا برگــزاری یــک رویــداد موفــق الزمــه داشــتن تخصــص در ایــن حــوزه اســت .
مــا مــی خواهیــم شــما را با یــک برگزارکننــده رویــداد متخصــص و موفق آشــنا کنیم.





شــرکت فــرا روش یســنا بــا نــام تجــاری یســنا همایــش 
ــت  ــامی فعالی ــاد اس ــگ و ارش ــوز وزارت فرهن ــا مج ب
ــزاری  ــه برگ ــه ای در زمین ــورت حرف ــه ص ــود را ب خ
همایــش هــا و نمایشــگاه هــا از ســال1391 آغــاز 
ــش از  ــق بی ــزاری موف ــا برگ ــون ب ــوده اســت و تاکن نم
ده هــا رویــداد ملــی و بیــن المللــی در زمــره ی یکــی 
از موفــق تریــن برگزارکننــدگان  ایــن صنعــت مشــغول 

ــی باشــد.  ــه فعالیــت م ب
از ایــن رو بــه منظــور کمــک بــه رشــد و تقویــت انگیــزه 
و توانمنــد ســازی بخــش خصوصــی کشــور و نیــز همــوار 
ــش  ــازی بخ ــد س ــی و برن ــش افزای ــیر دان ــاختن مس س
مزبــور، ســازماندهی همایــش هــا و نمایشــگاه های کشــور 
ــای  ــر نیروه ــه ب ــا تکی ــی و ب ــرش جهان ــد و نگ ــا دی را ب
جــوان، خــاق و تحصیــل کــرده، بــر عهــده گرفتــه ایــم، 
تــا ضمــن بهبــود فضــای کســب و کار، رونــق اقتصــادی را 

بــرای بخــش خصوصــی پررنــگ تــر نماییــم.
امیــد اســت بــا ایجــاد همــکاری و اعتمــاد ســازی بتوانیــم 
ــا  مســئولیت اجــرا را از ســطوح آن مجموعــه برداشــته ت
ــداد اعــم از همایــش، کنفرانــس،  ــه واقــع محتــوای روی ب
ــروژه،  ــه پ ــازمانی، افتتاحی ــای س ــن ه ــگاه، جش نمایش
ــایر  ــع و س ــزاری مجام ــی، برگـ ــای آموزش ــاه ه کارگـــ

ــه نظــاره بنشــینید. ــه ب ــا را هنرمندان ــه ه برنام
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یک روزه دو روزه سه روزه

CV YASNA HAMAYESH



Working Projects

صاحب امتیاز و مجری صفر تا صد 
برگزاری نخستین رویداد چگونگی 

برگزاری همایش و سمینار
بهمن 1391 

مجری صفر تا صد برگزاری سمینار 
بین المللی مواد پلیمری گرید پایپ

بهمن 1395 

مجری صفر تا صد برگزاری اولین 
کنگره بین المللی زبان اسپرانتو 

فروردین 1393 

مجری صفر تا صد برگزاری دومین 
کنگره بین المللی زبان اسپرانتو 

شهریور 1394

صاحب امتیاز و مجری صفر تا صد 
برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه 
ملی کاربرند )کارآفرینان برندآفرین(

دی 1395 

مجری صفر تا صد برگزاری دومین 
کنفرانس و نمایشگاه بین المللی
 مستربچ و کامپاندهای پلیمری

بهمن 1395 

همکاری آموزشی با مرکز 
آموزش مدیریت دولتی

1397

صاحب امتیاز و مجری صفر تا صد 
برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه 

پدر و دختر
اردیبهشت 1396

همکاری آموزشی با انجمن صنفی 
کارفرمایی خدمات آموزشی

1397

همکاری با گروه توسعه 
سازمانی کاربرند



GOOD CILENT NEEDS GOOD
SERVICE, WE DO OUR BEST.

صفر تا صد رویدادتان را به ما بســپارید.

همایش یسنا 










