
    
  

 " نقش آموزش در ارتقای کیفیت نمایشگاه ها "

هَفمیت آهیس باضذ یاا باِ    ضروت در یه ًوایطگاُ بیي الوللی یا تخصصی با حضَر در یه ًوایطگاُ اختصاصی در صَرتی هی تَاًذ

اّذاف هَرد ًظر دست یابذ وِ هطاروت وٌٌذگاى، هجریاى ٍ افرادی وِ هذیریت غرفِ ّا بِ آًاى ٍاگااار ضاذُ اسات باِ خاَبی باا       

 ٍظایف خَد آضٌایی داضتِ باضٌذ.

ه هی وٌذ ٍ دٍرُ ّای ای برًاهِ ّای آهَزضی ووِ بِ وطَرّای در حال تَسؼِ در اجراتحادیِ جْاًی صٌؼت ًوایطگاّی ّوِ سال

برای ارتمای سغح آگاّی داًطجَیاى ٍ هاذیراى صاٌؼت    "Exhibition Managementهذیریت ًوایطگاُ ّا  "خاصی تحت ػٌَاى 

 برگسار هی وٌذ. "آهَزش هجازی"یا  "وارگاُ "ًوایطگاّی بِ صَرت 

لِ هٌذ بِ حضَر در ًوایطگاُ ّا ّساتٌذ هاذیر یاا    صادی یا ضروتْا ٍ هَسساتی وِ ػالاى دادُ است وِ اگر بٌگاُ ّای التتجربِ ًط

واروٌاى ٍاحذ صادرات، فرٍش یا بازاریابی خَد را در دٍرُ ّای آهَزضی ضروت دٌّذ ًتایج بْتری از هطاروت در ًوایطاگاُ ّاا باِ    

 دست خَاٌّذ آٍرد.

 بِ عَر ولی افرادی وِ بِ آهَزش در ایي زهیٌِ ًیاز دارًذ ػبارتٌذ از:

ُ ّا، هٌظَر افراد یا ضروت ّایی ّستٌذ وِ از عریك هااورُ با هَسسات، ضروتْا یا ًْادّایی واِ ػاللاِ   هجریاى ًوایطگا -1

یا ًوایطگاُ ّای هَرد ًظر فاراّن های وٌٌاذ. باِ      اُ هٌذ بِ حضَر در ًوایطگاُ ّا ّستٌذ اهىاى حضَر آًْا را در ًوایطگ

ضذُ را باِ ػْاذُ   افراد ٍ هَسسات گرد آٍری  یت ًوایطگاّاجارُ سالي ّای ًوایطگاّی هبادرت ًوَدُ ٍ ساهاًذّی فؼالی

 هی گیرًذ.

 ًوایطگاُ تحت ًظارت ٍ ّذایت هجری پایرا ضذُ اًذ. در َریا وساًی وِ توایل خَد را بِ حض غرفِ داراى -2

 واروٌاى یا وارضٌاساى ضروت ّای سْاهی ًوایطگاُ ّای بیي الوللی در هراوس استاى ّا یا ضْرّا. -3

در اغلب هاَارد جٌباِ آوادهیاه     UFIگرٍُ هسبَر ػوذتا هتفاٍت است. هَاد آهَزضی دٍرُ ّای تخصصی ًَع آهَزش سِ 

ضٌاسی ارضذ لرار گیارد  دارد ٍ هی تَاًذ هَرد استفادُ داًطجَیاى رضتِ ّای بازرگاًی، التصاد ٍ هذیریت در دٍرُ ّای وار

 تجاری ًیست.ن بِ ول ػاللِ هٌذاى بِ هطاروت در ًوایطگاُ ّای ٍ لابل تؼوی

بِ ٍیژُ افرادی وِ ػاللِ هٌاذ   -هَاردی وِ آهَزش آًْا هی تَاًذ هٌاسب بٌگاُ ّای التصادی، بازرگاًی ٍ تَلیذی وطَر ها

 هی ضَد: بِ ضرح زیر پیطٌْاد -ایٌذضروت ًودر ًوایطگاُ ّای بیي الوللی بازرگاًی فؼاالًِ ّستٌذ 



    
  

 ُ ّا )فرآیٌذ هطاروت در ًوایطگاُ ّای بیي الوللی(برًاهِ ریسی برای ضروت در ًوایطگا -1

 تحَالت صٌؼت ًوایطگاّی در جْاى هؼاصر -2

 استاًذاردّا ٍ ضَابظ الزم الرػایِ در ًوایطگاُ ّای تجاری -3

 تجربیات بِ دست آهذُ از ًوایطگاُ ّای جْاًی )اوسپَّا( -4

 هطتری هذاری در ًوایطگاّْا -5

ّ  ٍیژگی ّای هَاد تبلیغی لابل ارائِ در ًوا -6 ٍ جاا   وت وٌٌاذگاى  ویات تبلیغاات در پیطابرد اّاذاف ضار     یطاگاُ ّاا ٍ ا

 بازدیذوٌٌذگاى

 ػَاهل هَثر در هَفمیت یا ضىست ًوایطگاُ ّای بازرگاًی -7

 همررات ػوَهی ضروت در ًوایطگاُ ّای ػوَهی ٍ تخصصی ایراى ٍ چٌذ وطَر هٌتخب -8

 بایذّا ٍ ًبایذّای ًوایطگاُ ّا -9

 در تسئیٌات داخل ٍ چیذهاى واالّا عراحی غرفِ ٍ اصَل الزم الرػایِ -11

 رٍضْای ارزضیابی ػولىرد ًوایطگاُ ّا -11

 راّىارّای بررسی فؼالیتْای رلبای تجاری در خالل برپایی ًوایطگاُ ّا -12

 ساهاًذّی ّیاتْای بازرگاًی برای اػسام بِ ًوایطگاُ ّای بیي الوللی )بر هبٌای تجربیات بِ دست آهذُ در دٍ دِّ اخیر( -13

در  -ی ٍ سازهاى ّای بازرگاًی بِ برگساری دٍرُ ّای آهَزضیی از داًطگاُ ّا، هراوس آهَزش ػالسالْای اخیر، برخظرف اگرچِ 

الذام واردُ اًاذ اهاا از آًجاا واِ       برای هْارت افسایی ضروت وٌٌذگاى در ًوایطگاُ ّای داخلی ٍ برٍى هرزی -هماعغ گًَاگَى

با دارای هؼلَهات ًظری بَدُ اًذ ٍ ووتار تجربیاات ػولای در ادارُ ٍ برگاساری ًوایطاگاُ ّاا       تذریس وٌٌذگاى ایي دٍرُ ّا غال

داضتِ اًذ ًتابج آهَزش ّای ارائِ ضذُ در سغحی ًبَدُ است وِ بِ ًیازّای رٍزافسٍى جاهؼِ تجاری وطَر برای حضَر آگاّاًِ 

 در ًوایطگاُ ّا در سغح ٍسیؼی پاسخ دٌّذ.

رآزهَدُ ٍ هجر  در هسائل ًوایطگاّی وِ تَاًاایی اًتماال تجربیاات ٍ هْارتْاای خاَد را در برگاساری       تؼذاد زیادی از افراد وا

ًوایطگاُ ّا ٍ هذیریت آًْا دارا ّستٌذ بِ ػلت ًذاضتي هذرن دوتاری یاا وارضٌاسای ارضاذ ًوای تَاًٌاذ در داًطاىذُ ّاای         

داًطاگاُ ّاا    درٍس هرتبظ با ًوایطاگاُ ّاا را در   تخصصی بِ ػضَیت ّیات ّای ػلوی پایرفتِ ضًَذ لاا اهىاى تذریس ػولی

 ًذارًذ ٍ جاهؼِ تجاری از تخصص آًْا هحرٍم هی هاًذ.



    
  

هَزضی برای دست اًذرواراى فؼالیت ّای ًوایطاگاّی، تَساظ ضاروت ّاای ساْاهی      چٌیي ضرایغی برگساری دٍرُ ّای آ در

دارای وارضٌاساى هجر  در اهَر ًوایطگاّی  -ایراى وِ  ًوایطگاُ ّای بیي الوللی، اتاق ّای بازرگاًی ٍ سازهاى تَسؼِ تجارت

اّویت بیطتری هی یابذ. ٌّگاهی وِ هَاد درسی یا جسٍُ ّای راٌّوا باِ حاذ واافی     -یا هذیراى با سابمِ در ایي زهیٌِ ّستٌذ

( بِ افسایص سغح آگاّی ػاللاِ هٌاذاى   VIRTUAL EDUCATION) تذارن دیذُ ضَد، هی تَاى از عریك آهَزش هجازی

 در همیاس ٍسیغ تری الذام ًوَد.

از آًجا وِ هوىي است تؼذادی از هذیراى ضروتْا یا هجریاى ًوایطگاُ ّا بِ ػلت هطغلِ ّای واری توایلی باِ حضاَر در دٍرُ   

هجَز بِ هجریاى یا تذٍیي ضرایظ ػواَهی  ّای آهَزضی ًطاى ًذٌّذ هی تَاى در سال ّای آیٌذُ، ٌّگام تؼییي ضَابظ اػغای 

 حضَر در ًوایطگاُ ّا، دارا بَدى هذرن ضروت در دٍرُ ّای آهَزضی هرتبظ با ًوایطگاُ ّا الساهی تلمی ورد.

بِ ّر حال، هطاروت در یه ًوایطگاُ بیي الوللی، صرفا یه فؼالیت تجاری ًیست ٍ در هَاردی ػذم رػایت برخی از ضاَابظ ٍ  

ون تَجْی بِ اصَل اخالق حرفاِ   تبلیغات غیرتجاری در ًوایطگاُ ّای بازرگاًی یا ػذم رػایت همررات ایوٌی یا هؼیارّا )هثال

 ای ( هوىي است پیاهذّای ًاهغلَبی بِ بار آٍرد یا بِ ػذم هَفمیت ًوایطگاُ ّا در بازار ّذف هٌجر گردد. 

تجااری وطاَر،    -ر ٍ ػاللِ ضذیذ ٍ رٍزافاسٍى ّاساراى ٍاحاذ تَلیاذی    گسترش فؼالیت ّای ًوایطگاّی بِ ّوِ استاًْای وطَ

ًوایطگاُ ّای بیي الوللی بایص از  ٍ داًص تخصصی ضروت وٌٌذگاى ٍ برگساروٌٌذگاى  یجا  هی وٌذ وِ ارتمای سغح آگاّیا

 پیص هَرد تَجِ لرار گیرد.

بِ جذیذتریي اعالػات هربَط بِ ًوایطگاُ ّاا ٍ   خَضبختاًِ تَسؼِ فٌاٍری اعالػات ٍ ارتباعات در ػصر حاضر اهىاى دستیابی

 پژٍّص ّای گستردُ ای را وِ در ایي زهیٌِ در سغح بیي الوللی اًجام گرفتِ است فراّن ًوَدُ است.

 

 

 

 

  


