
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد مقدس

 بولونياي ايتاليا ٠٢٠٢ -بين المللی كوزموفارما  نمايشگاهموضوع: 

 با سالم

لغايت  92( در تاريخ Cosmofarma) فارما كوزمو المللي بين نمايشگاه رساند مي آگاهي به احتراما    

 اين اهميت به عنايت با. شد خواهد برگزار ايتاليا بولونياي در( 9292 آوريل 32 - 31) 3122 فروردين 13

 مشاركت و توجه مورد تواند مي كه اروپا دارويي هاي مناسبت معتبرترين از يكي عنوان به رويداد

يهي پيوست، خواهشمند است دستور فرمايند توج برگه ايفاد ضمن گيرد، قرار كشورمان دارويي متخصصان

 مراتب را به شركت ها و مراجع ذيربط منعكس و اين نمايندگي را از نتيجه مطلع نمايند.

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 ميالن  -جناب آقاي  صولت سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  بيات سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در رم  - 

 اداره امور جنوب اروپا  - 

 

 

 

  ٥٥٧٢ / ٠٤٢ / ٨٧٣٠٥٣ :شماره 
 ٠2/٠٠/٠٨٥٣ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



ایتالیا کوزموفارما نمایشگاه  
 

 بسمه تعالی

 

 دارو، حوزه رویدادهای ترینمهم از یکی (Cosmofarma) فارما کوزمو نمایشگاهبیست و چهارمین 

 محل در( 1399فروردین  31لغایت 29) 2020 آوریل 19 تا 17 تاریخ ازرویداد  این است. زیبایی و سالمت

 این دوره از نمایشگاه کوزمو فارما اصلی موضوعگردد و  می برگزار ی ایتالیابولونیا شهر بین المللی یها نمایشگاه

است تا ضمن آشنایی با جدیدترین پیشرفت های این علم از  داروسازان به علی الخصوص ایحرفه آموزش

کنفرانسهایی که در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود بهره مند گردیده و با متخصصان دیگر کشورهای جهان به 

این رویداد فرصت ارزشمندی برای تبادل ایده ها، شبکه سازی و توسعه روابط تجاری  بحث و تبادل نظر بپردازند.

 است.

 و دیدار خود انهمتای با توانندمی دارویی و بهداشتی آرایشی، های شرکت رویداد مهم ،  این حاشیه در

 با نوپا و جوان های شرکت گفتگوی امکان همچنین را بسنجند. یکدیگر با تجارت های فرصت و کنند گفتگو

 است. شده فراهم یکدیگر

 www.cosmofarma.com عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه

 مراجعه نمایند.
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