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 (CACCI)اقیانوسیه  –های بازرگانی و صنعت آسیا های رقابت کنفدراسیون اتاقبرنامه

 2020در سال 

 

 -های بازرگانی و صنعت آسیا سومین برنامه جوایز بانوان کارآفرین برتر کنفدراسیون اتاق (1

 (CACCI)اقیانوسیه 

 

 :شرایط ثبت نام در رقابت (2

 

 بانوان کارآفرین -

 تجاری )مدیریت(سال سابقه فعالیت  5 -

 تسلط به زبان انگلیسی -

 معرفی از طرف اتاق ایران -

 

 معیارهای انتخاب بانوان کارآفرین برتر: (3

 

 %15 –اعتبار و حسن شهرت تجاری در جامعه  -

 %25 –های مدنی مشارکت در فعالیت سوابق -

 %20 –ها های شرکت در کسب و کار شامل جوایز و تصویرهای شرکت در برنامهسوابق موفقیت -

 %40 –های شرکت های مدیریتی نامزد در تحقق اهداف و استراتژیظرفیت -

 

 فرآیند انتخاب نامزدها: (4

 

 بررسی اولیه شرایط نامزدها در کمیته مربوطه در اتاق ایران -

 تکمیل اسناد و مدارک -

 CACCIمعرفی نامزدها به دبیرخانه  -

و ارائه کمک هزینه سفر به نامزدهای تائید شده )مرحله اول( جهت شرکت در برنامه  CACCIبررسی اولیه در دبیرخانه  -

 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هیئت داوران  -
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های بازرگانی و صنعت کنفدراسیون اتاق برتر  نهمین برنامه جوایز جوانان کارآفرین( 2

 (CACCI)اقیانوسیه  –آسیا 

 
 شرایط ثبت نام در رقابت: (1

 

 مرد یا زن  -

 سال 45زیر  -

 سال سابقه فعالیت تجاری )مدیریت( 5 -

 تسلط به زبان انگلیسی -

 معرفی از طرف اتاق ایران -

 

 معیارهای انتخاب بانوان کارآفرین برتر: (2

 

 %15 –اعتبار و حسن شهرت تجاری در جامعه  -

 %25 –های مدنی مشارکت در فعالیت سوابق -

 %20 –ها شامل جوایز و تصویرهای شرکت در برنامههای شرکت در کسب و کار سوابق موفقیت -

 %40 –های شرکت های مدیریتی نامزد در تحقق اهداف و استراتژیظرفیت -

 

 فرآیند انتخاب نامزدها: (3

 

 بررسی اولیه شرایط نامزدها در کمیته مربوطه در اتاق ایران -

 تکمیل اسناد و مدارک -

 CACCIمعرفی نامزدها به دبیرخانه  -

و ارائه کمک هزینه سفر به نامزدهای تائید شده )مرحله اول( جهت شرکت در برنامه  CACCIبررسی اولیه در دبیرخانه  -

 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هیئت داوران  -
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 –های بازرگانی و صنعت آسیا چهارمین برنامه انرژی آب و انرژی پاک کنفدراسیون اتاق (4

 (CACCI)اقیانوسیه 
 نام در رقابت:شرایط ثبت  (1

 

 شخص حقیقی یا حقوقی -

 Hydropowerدر حوزه سال سابقه فعالیت  5 -

 تسلط به زبان انگلیسی -

 معرفی از طرف اتاق ایران -

 

 معیارهای انتخاب  (2

 

 انرژیآب و  قابل اثبات در صنعت هایدستاورد -
 تعهد به صنعت انرژی و آینده آن باشد.م -
 دارای دستاوردهای برتر در رهبری  -

 

 انتخاب نامزدها:فرآیند  (3

 

 بررسی اولیه شرایط نامزدها در کمیته مربوطه در اتاق ایران -

 تکمیل اسناد و مدارک -

 CACCIمعرفی نامزدها به دبیرخانه  -

و ارائه کمک هزینه سفر به نامزدهای تائید شده )مرحله اول( جهت شرکت در برنامه  CACCIبررسی اولیه در دبیرخانه  -

 رقابت

 CACCIانتخاب نامزد توسط هیئت داوران  -

 
 


