
اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي

به نام خدا

جناب آقاي دكتر نصر اصفهاني 

رئيس محترم دانشگاه هنر اصفهان 

لينك برگزاري كارگاه آموزشي قلمزني براي هنرمندان مكزيكي  معرفيموضوع: 

سالم عليكم

 اسالمي جمهوري سفارت نامه به منضم خارجه امور وزارت عمومي ديپلماسي معاونت نامه تصوير پيوست ،به احتراما

 4 تاريخ در مكزيكي هنرمندان براي دانشگاه آن سوي از قلمزني آموزشي كارگاه برگزاري لينك حاوي مكزيك در ايران

 م مقتضي ايفاد مي گردد.اقدا هرگونه و استحضار جهت سالجاري ماه آبان

 با وبينار برگزاري مستقيم ارتباط برقراري جهت دانشگاه آن نماينده مشخصات چنانچه بود خواهد امتنان موجب

. نماييد معرفي نمايندگي اين به مكزيكوسيتي در كشورمان سفارت

ساالريان عليرضا  

 ينمايندگ رئيس

:  رونوشت

  جناب آقاي معرك نژاد  مدیر کل محترم ارتباطات و امور بین الملل شهرداري اصفهان    - 

٩٢٤٧٥٦/٩٩٥٤ :شماره   
 1٧/0٧/1٤00 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فوري          

 به نام خدا

 

 جناب آقاي ساالريان

 اصفهان -رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان اصفهان 

 برگزاري كارگاه آموزشي قلمزني براي هنرمندان مكزيكي لينكموضوع: 

 با سالم؛

 

 قلمزني آموزشي كارگاه برگزاري لينك حاوي مكزيكوسيتي، در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله نامه احتراماً،         

 .گرددمي ايفاد جاري، ماه آبان 4 تاريخ در مكزيكي هنرمندان براي

 قرار ايراني كنندگان شركت ساير و اصفهان هنر دانشگاه اختيار در مربوطه لينك فرمايند دستور است خواهشمند        

 اصطالحات به مسلط) اسپانيولي زبان مترجم همچنين مشخصات تماس يك نماينده از آن دانشگاه و و متقابال، گرفته

  .سفارت كشورمان در مكزيكوسيتي قرار داده شود به ارسال جهت معاونت اين اختيار در ،(هنري تخصصي

 

 
 

 

 

 
                                         

 عليرضا دلخوش 

 ها مركز ديپلماسي عموميهاي فرهنگي و سمنهمكاري معاون
                          

 

 

 

 

  ٣٢٣ / ٩٢٤٣٠٣ :شماره 
 17/٠7/1٤٠٠ :تاريخ 

 11:٤٠:٣8 زمان :

 دارد  :پيوست



 

 

 
 

 

 

 

 

 مكزيكو سيتي  -سالمي اريان جمهوري ا سفارت
 

 فوري          

 به نام خدا

 

 جناب آقاي دلخوش

 ها مركز ديپلماسي عموميهاي فرهنگي و سمنمعاون محترم همكاري 

 برگزاري كارگاه آموزشي قلمزني براي هنرمندان مكزيكي لينكموضوع: 

 مبا سال

گزاري در خصوص تاييد تاريخ برگزاري  1400/  07/  10مورخ  918042احتراماً بازگشت رونوشت  نامه شماره 

 ، اصفهان دانشگاه سوي از 1400 آبان 4/  2021 اكتبر 26در تاريخ   كارگاه آموزشي قلمزني براي هنرمندان مكزيكي

براي برگزاري اين كارگروه آموزشي به شرح زير  (ZOOM)زوم افزار لينك تهيه شده از سوي اين نمايندگي در بستر نرم

 ارائه مي گردد.  

https://us02web.zoom.us/j/81000643314?pwd=SWY3Ym9RK09xRGJaNk93UFE5RVJqUT09 

Meeting ID: 810 0064 3314 

Passcode: 021511 

 
 

به  17:30فوق ساعت الزم به ذكر است به منظور جلوگيري از هر گونه مشكل فني و رفع مشكالت احتمالي اتاق

 وقت تهران )يك ساعت زودتر از برگزاري كارگاه آموزشي( در دسترس خواهد بود. 

خواهشمند است لينك فوق در اختيار دانشگاه هنر اصفهان و شركت كنندگان طرف ايراني قرار   

و  دريافت  مشخصات تماس )واتس آپ( يك نماينده از آن دانشگاه جهت انجام هماهنگي هاي الزم گرفته  و

اين نمايندگي را از نتيجه مطلع فرمايند. همچنين خواهمشند است در خصوص حضور مترجم زبان اسپانيولي 

   )مسلط به اصطالحات تخصصي هنري( هماهنگي الزم به مورد اجرا گذاشته شود.

 

  ٦٠٢١ / ٩٢٣٨٥٥ :شماره 
 ١7/٠7/١4٠٠ :تاريخ 

 ندارد  :پيوست



2

قزيلي عليرضا  

سفير

:  رونوشت

 -

 

 

  جناب آقاي ساالریان رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان- اصفهان 


