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:از مهمترین این رویدادها 
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
 کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی جلسات
 های تخصصی و آموزشی اتاق بازرگانی  دوره
 برندیگ انجمن مدیران صنایعرویداد
 تداکس با موضوعات کشاورزی و برندُویداد
 روز ملی صادراتهمایش
 کارگروه جمعیت سازندگان مشهد همایش
مجمع نمایندگان شهر مشهد
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
اتاق تعاون
اتاق اصناف
خانه کشاورز
کانون کارفرمایی استان خراسان
  انجمن مدیران خراسان
ستاد اقتصاد مقاومتی
سایر



WWW.AFMMA.IR:سایتوب

AFMMAKHABAR@:تلگرامکانال

AFMMA.IR:اینستاگرامصفحه





کمیته دانشجویی
کمیته آموزش
کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه
کمیته حقوقی
کمیته پشتیبانی





کارآفرینی و درآمد زایی در حوزه انرژی. 1

آئین نگارش مکاتبات اداری. 2

روش های حضور موثر در نمایشگاه های تخصصی  . 3

آشنایی با مفاهیم قوانین پول شویی. 4

مدیرعامل حرفه ای. 5

آینده اینترنت ایران. 6



  دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده مهندسی

دانشکده علوم

 اقتصادیعلوم اداری و دانشکده

دانشگاه خیام

دانشگاه سجاد



(شهرداری ) اطلس افروز شرق -1

(سازمان امور مالیاتی ) صنایع غذایی پامچال-2

(  سازمان برنامه و بودجه ) پایا سیستم مرو -3

(سازمان بازرسی ) صنایع نیان الکترونیک -4

(مرکز آموزش ) خدمات علمی صنعتی خراسان -5

(بانک ملی ) سفید گل نیشابور -6

(طرح صیانت ) شاکر توس -7

(سازمان صمت ) میالن افزار -8

(  بانک صادرات ) دوچرخه سازی قوچان -9

(بانک ملی ) الیاف کار نیشابور –10

(وزارت امور خارجه ) پرسپولیس مهاجر ویستا -11

(وزارت امور خارجه ) آذین مهاجر -12



خدمات بیمه تکمیلی-1
خدمات بیمه عمر و پس انداز-2
یارانه حامل های انرژی -3



 ادامه دارد: لغایت 1397ریاست کمیسیون از
 نفر از اعضاء هیات مدیره انجمن در هیات 3عضویت

رئیسه کمیسیون





















چرا شکست می خورید-2شهرهای داده محور-1

خالقیت-4معمای چین-3

فرصت های پیش رو کشور سوریه-7فرصت های پیش رو کشور چین-5

فرصت های پیش رو کشور ترکمنستان -9فرصت های پیش رو کشور عراق-8

فرصت های پیش رو کشور افغانستان -11فرصت های پیش رو کشور تاجیکستان-10



(صامد ) شرکت چسب مشهد -1
شرکت الکترو استیل-2
شرکت نیان الکترونیک -3
شرکت حباب کف توس-4
شرکت افق پامچال پاژ-5
خیریه همدم -6



شرکت فرش مشهد -1
(صامد ) شرکت چسب مشهد -2
شرکت الکترو استیل-3
شرکت نیان الکترونیک -4
شرکت حباب کف توس-5
شرکت افق پامچال پاژ-6
شرکت تجارت روشن -7
شرکت حسنانو-8





کسب رتبه اول استان خراسان رضوی
کسب رتبه سوم کشور



منطقه ویژه اقتصادی سنگان خواف -1
شرکت تعاونی ایران خودرو-2
شرکت آسفالت توس-3
پاژ آبادگران توس-4
باتیس راد پارت فردا-5
گسترش فن آوری اطالعات و ارتباطات سپهر-6
شیمایی فجر پارسیان-7
خانه مدرن پاسارگاد-8






