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 (CACCI)اقيانوسيه  –هاي بازرگاني و صنعت آسيا هاي رقابت كنفدراسيون اتاقبرنامه
  2020در سال 
 

 -يا هاي بازرگاني و صنعت آسسومين برنامه جوايز بانوان كارآفرين برتر كنفدراسيون اتاق )1
 (CACCI)اقيانوسيه 

 

 :شرايط ثبت نام در رقابت )2
 

 بانوان كارآفرين -

 تجاري (مديريت)سال سابقه فعاليت  5 -

 تسلط به زبان انگليسي -

 معرفي از طرف اتاق ايران -

  

 معيارهاي انتخاب بانوان كارآفرين برتر: )3

 
 %15 –اعتبار و حسن شهرت تجاري در جامعه  -

 %25 –هاي مدني مشاركت در فعاليت سوابق -

 %20 –ها هاي شركت در كسب و كار شامل جوايز و تصويرهاي شركت در برنامهسوابق موفقيت -

 %40 –هاي شركت هاي مديريتي نامزد در تحقق اهداف و استراتژيظرفيت -

  

 فرآيند انتخاب نامزدها: )4

 
 بررسي اوليه شرايط نامزدها در كميته مربوطه در اتاق ايران -

 تكميل اسناد و مدارك -

 CACCIمعرفي نامزدها به دبيرخانه  -

و ارائه كمك هزينه سفر به نامزدهاي تائيد شده (مرحله اول) جهت شركت در برنامه  CACCIبررسي اوليه در دبيرخانه  -
 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هيئت داوران  -
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هاي بازرگاني و صنعت كنفدراسيون اتاق برتر  نهمين برنامه جوايز جوانان كارآفرين) 2
  )CACCI(اقيانوسيه  –آسيا 

  
 شرايط ثبت نام در رقابت: )1

 
 مرد يا زن  -

 سال 45زير  -

 سال سابقه فعاليت تجاري (مديريت) 5 -

 تسلط به زبان انگليسي -

 معرفي از طرف اتاق ايران -

 

 معيارهاي انتخاب بانوان كارآفرين برتر: )2

 
 %15 –اعتبار و حسن شهرت تجاري در جامعه  -

 %25 –هاي مدني مشاركت در فعاليت سوابق -

 %20 –ها شامل جوايز و تصويرهاي شركت در برنامههاي شركت در كسب و كار سوابق موفقيت -

 %40 –هاي شركت هاي مديريتي نامزد در تحقق اهداف و استراتژيظرفيت -

 

 فرآيند انتخاب نامزدها: )3

 
 بررسي اوليه شرايط نامزدها در كميته مربوطه در اتاق ايران -

 تكميل اسناد و مدارك -

 CACCIمعرفي نامزدها به دبيرخانه  -

و ارائه كمك هزينه سفر به نامزدهاي تائيد شده (مرحله اول) جهت شركت در برنامه  CACCIبررسي اوليه در دبيرخانه  -
 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هيئت داوران  -
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 –هاي بازرگاني و صنعت آسيا چهارمين برنامه انرژي آب و انرژي پاك كنفدراسيون اتاق )4
  (CACCI)اقيانوسيه 

 نام در رقابت:شرايط ثبت  )1

 
 شخص حقيقي يا حقوقي -

 Hydropowerدر حوزه سال سابقه فعاليت  5 -

 تسلط به زبان انگليسي -

 معرفي از طرف اتاق ايران -

  
 معيارهاي انتخاب  )2

 
  انرژيآب و  قابل اثبات در صنعت هايدستاورد -
  تعهد به صنعت انرژي و آينده آن باشد.م -
  داراي دستاوردهاي برتر در رهبري  -

  
 انتخاب نامزدها:فرآيند  )3

 
 بررسي اوليه شرايط نامزدها در كميته مربوطه در اتاق ايران -

 تكميل اسناد و مدارك -

 CACCIمعرفي نامزدها به دبيرخانه  -

و ارائه كمك هزينه سفر به نامزدهاي تائيد شده (مرحله اول) جهت شركت در برنامه  CACCIبررسي اوليه در دبيرخانه  -
 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هيئت داوران  -

 
  


