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 ثٝ ٘بْ خذاٚ٘ذ ٞٙزآفزیٗ

 

 

 جشىًارٌ بیىبلمللی تئبتر کًدک ي وًجًانپىجمیه فراخًان بیست ي

همذان -1397پبییز

 

 

 

 

 

 

 

ادارٜ وُ فزًٞٙ ٚ ارضبد اسالٔی استبٖ ٕٞذاٖ ثب ٕٞىبری ادارٜ وُ ٞٙزٞبی ٕ٘بیطی ٚسارت فزًٞٙ 

بیست ي پىجمیه جشىًارٌ بیه المللی تئبتر کًدک ي »ٖ ٚ ارضبد اسالٔی ٚا٘دٕٗ ٞٙزٞبی ٕ٘بیطی ایزا

ٞذف تمٛیت ٚ رضذ آٌبٞی ٚ اػتٕبد ثٝ ٘فس ثب " وٛدن ٚ حمٛق اختٕبػی "ثب ضؼبر  را «وًجًان

. وٙذ  در ضٟز تبریخی ٕٞذاٖ ثزٌشار ٔی1397در دبییش ٚ ثب ٔطبروت ٞٙزٔٙذاٖ فزس٘ذاٖ ایزاٖ سٔیٗ 

ٞبی دیٗ ٔجیٗ   اخالق اختٕبػی ٚ خب٘ٛادٌی ، سٙتویفیت ٞٙزی  آثبر ٔتمبضی ٚ ٔضبٔیٙی چٖٛ

ٚ أیذ،تٛخٝ ثٝ ٔحیظ س٘ذٌی ٚ ٔضبٔیٗ ٘طبط  ایزا٘ی ، _ اسالٔیاسالْ، ٟٔزٚدٚستی ، فزًٞٙ اغیُ

 .  ثٛدخٛاٞذوٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ٔالن  ٚاِٚٛیتٟبی ا٘تخبة ٚ دذیزش آثبر آٔٛسضی ٚ تزثیتی 
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 سخٙی ثبٞٙزٔٙذاٖ ٕٚٞىبراٖ ٌزأی؛

 ٘شدیه   خطٙٛارٜػٕزثٝ دبیبٖ یه رثغ لزٖ . ضذخطٙٛارٜ تئبتزوٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ثیست ٚ دٙح سبِٝ 

أیذٚاریٓ  .دٜ ایٓ ٚ ثزای ثزٌشاری ثٟتز ٚ ثبضىٛٞتز ایٗ خطٗ ثشري،آرسٚ ٚأیذٚاری سیبدی داریٓش

 .وٝ أىب٘بت ٔٛخٛد ایٗ دٚرٜ ثٝ ایٗ رٚیذاد ٞٙزی ضیزیٙی ٚحالٚت ثخطذ

ٞبیتبٖ را اس آغبس ٚرٚد ثٝ د٘یبی ٕ٘بیص ثزای وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ  خٛاٞٓ اٍ٘یشٜ ثیص اس ٞزچیش ٔی

ایذ وٝ خطٙٛارٜ را خّك وزدٜ ٚ ثزای دزثبرضذٖ سبَ ثٝ سبَ آٖ دلت ٚ  ایٗ ضٕب ثٛدٜ. یبد ثیبٚریذ

وٛدن ٚ خطٙٛارٜ . ثخص خطٙٛارٜ ثٛدٜ است سیٙت ضٕب تالش داضتٝ ٚ ویفیت وبرٞبی ٞٙزی

 ػبضمب٘ٝ ضٕب ٔتبثز اس ا٘ذیطٝ ٚ وبر ایٗ رٚیذاد ٞٙزی ٔذیٖٛ حضٛرضٕب ثٛدٜ ٚحیبت٘ٛخٛاٖ 

. اسایٗ ٔٙظزضٕب ٔستمُ ٞستیذ ٘ٝ ٚاثستٝ ثٝ خطٙٛارٜ. دٚستذاراٖ وٛدوی ثٛدٜ است

ٞبیی وٝ در عَٛ  ٔی خٛاٞٓ اس ضٕب ٞٙزٔٙذاٖ فؼبَ تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ دػٛت وٙٓ ثیبییذ ٚاثستٍی

 تب ثتٛا٘یٓ چٍٍٛ٘ی وٙبرثٍذاریٓثیست ٚ چٟبردٚرٜ ٌذضتٝ ثٝ خٛدٔبٖ تحٕیُ وزدٜ ایٓ آراْ آراْ 

 ٞستیٓ وٝ ثٝخب٘ٛادٜ تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ایٗ ٔب . تز ثجیٙیٓ  ٚخٛد ایٗ خطٙٛارٜ را اسٍ٘بٞی ٌستزدٜ

فزس٘ذاٖ ایزاٖ . ثیبییذ ایٗ ٞٛیت را ثبسیبثی وٙیٓ ٚاس٘ٛ ضزٚع وٙیٓ.ٞٛیت ٔی ثخطیٓایٗ خطٙٛارٜ 

ٝ ٞب اس ٞیچ تالضی دریغ ٘خٛاٞیٓ وزد  . سٔیٗ ثٝ ٞٙز ضٕب چطٓ دار٘ذ ٚ ٔب ثزای ضبدی ٚ أیذ ثچ

 .تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ٔجبرن ثبد ٚ خطٙٛارٜ رثغ لزٖ خطٗ

 

 ٔزیٓ وبظٕی

 دثیز ثیست ٚ دٙدٕیٗ خطٙٛارٜ ثیٗ إِّّی تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ
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بخش هبی جشىًارٌ * 

 

تئبتزوٛدن  *

تئبتز ٘ٛخٛاٖ  *

  تئبتز خزدسبالٖ ٔسبثمٝ*

 تئبتز خیبثب٘ی ٔسبثمٝ *  

 تئبتزُّٔ *  

 ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ٘ٛیسی*

 آٔٛسی تئبتزدا٘ص*  

  ٚ٘طست ٞبی تخػػیٞبی آٔٛسضی وبرٌبٜ*  
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تئبتز وٛدن  

 (وٛدوبٖ ضص تب دٚاسدٜ سبَ )ایٗ ثخص ضبُٔ ٕ٘بیص ٞبی ایزا٘ی ٚیژٜ ٌزٜٚ سٙی ة ٚ ج  -

 اخزای ػٕٛٔی 1397 ضٟزیٛر ٔبٜ 31  تب 1396 ضٟزیٛر ٔبٜ 31ٕ٘بیص ٞبیی وٝ اس .خٛاٞذ ثٛد

. ضذٜ ثبضٙذ أىبٖ حضٛر در ایٗ ثخص را خٛاٞٙذداضت

.  دذیزفتٝ خٛاٞذ ضذ در ایٗ ثخص ٕ٘بیص8حذاوثز  -

        ٕ٘بیص اخزا ضذٜ را ثٝ ٕٞزاٜ تبییذیٝ اخزای ػٕٛٔی  (DVD)ٔتمبضیبٖ ثبیذ ِٛح فطزدٜ  -

تبییذیٝ . ثٝ دثیزخب٘ٝ خطٙٛارٜ ارسبَ وٙٙذ(استبٟ٘ب اخزا در10 اخزا در تٟزاٖ ٚ 15حذالُ )

ٞب ثب ٔؼزفی ادارٜ وُ  ٞبی اخزا ضذٜ در تٟزاٖ تٛسظ تبالرٞبی ٕ٘بیص ٚ در ضٟزستبٖ ٕ٘بیص

. فزًٞٙ ٚ ارضبد اسالٔی استبٖ لبثُ دذیزش خٛاٞذ ثٛد

ٞب  وٕه ٞشیٙٝ ٌزٜٚ ٞبی ٕ٘بیطی در ایٗ ثخص ثٝ تطخیع وٕیتٝ وبرضٙبسی ا٘تخبة ٕ٘بیص -

 . ریبَ  خٛاٞذ ثٛد000/000/110حذاوثز ٔجّغ 

 

تئبتز ٘ٛخٛاٖ 

خٛاٞذ  (وٛدوبٖ دٚاسدٜ تب ضب٘شدٜ سبَ )ٞبی ایزا٘ی ٚیژٜ ٌزٜٚ سٙی د  ایٗ ثخص ضبُٔ ٕ٘بیص -

 اخزای ػٕٛٔی ضذٜ 1397 ضٟزیٛر ٔبٜ 31 تب 1396 ضٟزیٛر ٔبٜ 31ٞبیی وٝ اس  ٕ٘بیص.ثٛد

. ثبضٙذ أىبٖ حضٛر در ایٗ ثخص را خٛاٞٙذداضت

.  دذیزفتٝ خٛاٞذ ضذ در ایٗ ثخص ٕ٘بیص8حذاوثز  -

        ٕ٘بیص اخزا ضذٜ را ثٝ ٕٞزاٜ تبییذیٝ اخزای ػٕٛٔی  (DVD)ٔتمبضیبٖ ثبیذ ِٛح فطزدٜ  -

تبییذیٝ .ثٝ دثیزخب٘ٝ خطٙٛارٜ ارسبَ وٙٙذ (استبٟ٘ب اخزا در10 اخزا در تٟزاٖ ٚ 15حذالُ )

ٞب ثب ٔؼزفی ادارٜ وُ  ٞبی اخزا ضذٜ در تٟزاٖ تٛسظ تبالرٞبی ٕ٘بیص ٚ در ضٟزستبٖ ٕ٘بیص

. فزًٞٙ ٚ ارضبد اسالٔی استبٖ لبثُ دذیزش خٛاٞذ ثٛد
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ٞب  ٞبی ٕ٘بیطی در ایٗ ثخص ثٝ تطخیع وٕیتٝ وبرضٙبسی ا٘تخبة ٕ٘بیص ٞشیٙٝ ٌزٜٚ وٕه -

 . ریبَ خٛاٞذ ثٛد000/000/110حذاوثز ٔجّغ 

 

تئبتز خزدسبالٖ ٔسبثمٝ 

ثزای ٌزٜٚ آٖ ثز ایٗ ٌزٜٚ اس ٔخبعت تبثیز إٞیت آٔٛسش ٚ ثخص تئبتز خزدسبَ ثب رٚیىزد  -

 . ضٛدسٙی سیز دٙح سبَ ٚ ثٝ ضىُ رلبثتی ثزٌشار ٔی

 دلیمٝ 25 تب 15ٔذت سٔبٖ   حضٛر حذاوثز دٚ ثبسیٍز ٚ دراِٚٛیتٞبی ایٗ ثخص ثب ٕ٘بیص -

. أىبٖ حضٛر خٛاٞٙذ داضت

دثستب٘ی ٚ  ٔزاوش دیص ٞب، ٟٔذوٛدن ثخص تئبتز خزدسبَ ثب ایذٜ اخزای ٕ٘بیص در -

ثبیست  ٞبی دیطٟٙبدی ٔی ٞب، ثب حذالُ أىب٘بت فٙی ثزٌشار خٛاٞذ ضذ ٚ ٕ٘بیص آٔٛسضٍبٜ

خطٙٛارٜ ثب اختػبظ یه سبِٗ ٔٙبست، أىبٖ . ٚاخذ ضزایظ اخزای آسبٖ ٚ لبثُ حُٕ ثبضٙذ

. ٞب را ٟٔیب خٛاٞذوزد حضٛر ٌزٜٚ ٔخبعجبٖ ایٗ ثخص ٚدیذٖ ٕ٘بیص

ٔتمبضیبٖ السْ است چٟبر ٘سخٝ عزح یب ٕ٘بیطٙبٔٝ ٚضیٜٛ اخزایی خٛدرا خٟت ضزوت در ایٗ  -

. ثخص ارسبَ ٕ٘بیٙذ 

 ٕ٘بیص خٟت 6ثٝ تطخیع ضٛرای ا٘تخبة ٔتطىُ اس ٔزثیبٖ ٚ وبرضٙبسبٖ آٔٛسضی حذاوثز  -

تٛا٘بیی ا٘تمبَ درست  در ایٗ ثخص اِٚٛیت ا٘تخبة. ضزوت در ایٗ ثخص ا٘تخبة خٛاٞذ ضذ

. اس عزیك ضیٜٛ اخزایی ثٝ وٛدوبٖ ایٗ ردٜ سٙی استآٔٛسضی ٔفبٞیٓ 

خطٙٛارٜ  خٛایشی اٞذا ایٗ ثخص اس ٞبی  ٔبیصٖثٝ ثب ارسیبثی آثبر ضزوت وٙٙذٜ ٞیئت داٚراٖ  -

. خٛاٞٙذ وزد
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 000/000/50تب سمف ثخص تئبتز خزدسبَ ثٝ تطخیع ضٛرای ا٘تخبة ثٝ ٌزٜٚ ٞبی ٔٙتخت  -

 .ریبَ وٕه ٞشیٙٝ تِٛیذ تؼّك خٛاٞذ ٌزفت 

 . عزح یب ایذٜ ٕ٘بیطی را ثزای ثزرسی ثٝ خطٙٛارٜ ارائٝ ٕ٘بیذ2ٞز ٔتمبضی حذاوثز ٔیتٛا٘ذ  -

دس اس ا٘تخبة عزح ٞب ثٝ ٞیچ  (٘بْ ٘ٛیسٙذٜ یب وبرٌزداٖ)ٔطخػبت اػالٔی اس سٛی ٔتمبضی -

 .ػٙٛاٖ تغییز ٘خٛاٞذ وزد

ٕ٘بیص ٞبی ارائٝ ضذٜ در ایٗ ثخص ٘جبیذ دیص اسایٗ در ٞیچ خطٙٛارٞبی ضزوت وزدٜ یب : تذوز

ای خالف ایٗ ٔٛضٛع ثزای ستبد ثزٌشاری ٔحزس  چٙب٘چٝ در ٞز ٔزحّٝ. اخزای ػٕٛٔی ضذٜ ثبضٙذ 

. ضٛد اثز ٔذوٛر اس حضٛر در خطٙٛارٜ ٔٙغ خٛاٞذ ضذ

 

تئبتز خیبثب٘ی  ٔسبثمٝ 

ارائٝ آثبر .ٞبی ػٕٛٔی ٚ فضبی ثبس ثزٌشار خٛاٞذ ضذ ایٗ ثخص ثب أىبٖ اخزای ٕ٘بیص در ٔىبٖ

ٞبی تئبتز خیبثب٘ی در  ٞبی ٔٛضٛػی خطٙٛارٜ ٚ تٛخٝ ٚیژٜ ثٝ ضبخػٝ خاللب٘ٝ ثبدر ٘ظزٌزفتٗ  اِٚٛیت

. ٞبی ٔختّف ٚ ثزلزاری ارتجبط ٔٛثز ثب ٔخبعت اس اٞذاف ثزٌشاری ایٗ ثخص ٔیجبضذ  ٞب ٚ ضیٜٛ ٌٛ٘ٝ

.  ٕ٘بیص دذیزفتٝ خٛاٞذ ضذ8ٚحذاوثز  ایٗ ثخص ثٝ غٛرت  رلبثتی ثزٌشار -

ٔتمبضیبٖ السْ است سٝ ٘سخٝ عزح یب ٕ٘بیطٙبٔٝ ٚضیٜٛ اخزایی خٛدرا خٟت ضزوت در ایٗ  -

. ثخص ارسبَ ٕ٘بیٙذ 

ٞبی راٜ یبفتٝ ثٝ خطٙٛارٜ در ایٗ ثخص ثٝ تطخیع وٕیتٝ ا٘تخبة حذاوثز  وٕه ٞشیٙٝ ٕ٘بیص -

.  ریبَ خٛاٞذ ثٛد000/000/60ٔجّغ 
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ای ضزوت وزدٜ یب  ٕ٘بیص ٞبی ارائٝ ضذٜ در ایٗ ثخص ٘جبیذ دیص اسایٗ در ٞیچ خطٙٛارٜ: تذوز

ای خالف ایٗ ٔٛضٛع ثزای ستبد ثزٌشاری ٔحزس  چٙب٘چٝ در ٞز ٔزحّٝ. اخزای ػٕٛٔی ضذٜ ثبضٙذ 

 .ضٛد اثز ٔذوٛر اس حضٛر در خطٙٛارٜ ٔٙغ خٛاٞذ ضذ

 . عزح یب ایذٜ ٕ٘بیطی را ثزای ثزرسی ثٝ خطٙٛارٜ ارائٝ ٕ٘بیذ2ٞز ٔتمبضی حذاوثز ٔی تٛا٘ذ  -

دس اس ا٘تخبة عزح ٞب ثٝ ٞیچ  (٘بْ ٘ٛیسٙذٜ یب وبرٌزداٖ)ٔطخػبت اػالٔی اس سٛی ٔتمبضی -

 .ػٙٛاٖ تغییز ٘خٛاٞذ وزد

 

ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ٘ٛیسی 

دٞذ، ثٝ  ای را ضىُ ٔی اس آ٘دب وٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ روٗ اسبسی اخزا ٚ سیزثٙبی فىزی تئبتز غحٙٝ

 در ٍ٘برش ٔتٖٛ ٚ تٛخٝ ثٝ رػبیت ٔضٕٖٛ ٚ سبختبر درست، ایٗ ثخص در دٚ اٍ٘یشٜٔٙظٛرایدبد 

.  ضٛد ٔزحّٝ ثزٌشار ٔی

ثب ٔؼزفی . ثٛد  دٜ ٕ٘بیطٙبٔٝ اسثیٗ آثبر ٔتمبضی ضزوت خٛاٞذ حذاوثزضبُٔ ا٘تخبة- ٔزحّٝ اَٚ

 غبحجبٖ ایٗ آثبر فزغت خٛاٞٙذ داضت خٙجٝ ٞبی درأبتیه ٔتٗ را سیز ٘ظز وبرضٙبس ،وبرضٙبسبٖ

. ٔطبٚر ٔزثٛعٝ تمٛیت وزدٜ ٚ آٔبدٜ حضٛر درٔزحّٝ دْٚ ضٛ٘ذ

ٝ ٞبی ثزٌشیذٜ ٔزحّٝ اَٚ ثؼذاستغییزات السْ درایٗ ثخص ضزوت دادٜ خٛاٞٙذ - ٔزحّٝ دْٚ ٕ٘بیطٙبٔ

ضذ ٚ اس ثیٗ آٟ٘ب سٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ آثبر ثزٌشیذٜ ٔؼزفی خٛاٞٙذ ضذ ٚخٛایشی ثٝ ثزٌشیذٌبٖ 

 . ضذ اٞذا خٛاٞذ ٟ٘بیی

ٞبی ٔٙتخت تٛسظ  ٕ٘بیطٙبٔٝ دس اس عی ٔزاحُ السْ، داٚراٖ، تبییذ ٞیئت درغٛرت تطخیع ٚ* 

 .خٛاٞٙذضذا٘تطبرات ٕ٘بیص چبح 

. در ایٗ ثخص  تٟٙب ٔتٖٛ خذیذ ٚ چبح ٘طذٜ دذیزفتٝ خٛاٞذ ضذ: تذوز
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 تئبتز ُّٔ

 .  ضٛدٞبی ٔٙتخت اسسبیزوطٛرٞب ثزٌشار ٔی ایٗ ثخص ثب حضٛر ٕ٘بیص

لبثّیت تٛخٝ ثٝ ضٕٗ در٘ظز ٌزفتٗ ٔجب٘ی فزٍٞٙی ٚ رٚیىزدٞبی خطٙٛارٜ، ٞب  اِٚٛیت ا٘تخبة ٕ٘بیص

ٞبی خذیذ ٚ وبرثزدی ٞٙز تئبتز ثزاسبس ٘یبس ٔتٖٛ ٕ٘بیطی ٚ تٛخٝ ٔٙبست  اخزایی، استفبدٜ اس تىٙیه

. ثٝ ٌزٟٚٞبی سٙی ٔذ ٘ظز خطٙٛارٜ خٛاٞذ ثٛد

 

  تئبتزدا٘ص آٔٛسی  

 ا٘ذیطٝ ٚ فىز ایٗ ٌزٜٚ سٙی در ٚ٘مص تئبتزفؼبِیت ٞٙزی دا٘ص آٔٛساٖ تئبتز در ٞٙز ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت 

ضزایظ .  ثزٌشار خٛاٞذ ضذ ٚ ثٝ غٛرت غیزرلبثتیآٔٛساٖ ٔذارس استبٖ ٕٞذاٖ ایٗ ثخص ٚیژٜ دا٘ص

ٜ ٞبی ٕ٘بیطی در سغح استبٖ ٕٞذاٖ ٔتؼبلجبً اػالْ خٛاٞذ ضذ  . ٚ ٘حٜٛ دذیزش ٌزٚ

 

ٞبی تخػػی   وبرٌبٜ ٞب ٚ ٘طست

 ثب دػٛت اس  ضٕٗ ٘یبسسٙدی السْ،إِّّی تئبتز وٛدن ٚ٘ٛخٛاٖ، خطٙٛارٜ ثیٗدٙدٕیٗ ثیست ٚ 

ٔٛضٛػبت ػّٕی ٚ تخػػی حٛسٜ ٞٙزٔٙذاٖ، اسبتیذ ٚ فؼبالٖ تئبتز فزغت تجبدَ ٘ظز ٚ ٌفتٍٛ در 

 . تئبتز را ثب ثزٌشاری ٘طست ٚ وبرٌبٜ آٔٛسضی در عَٛ ثزٌشاری خطٙٛارٜ ٟٔیب خٛاٞذ وزد
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 (ٕ٘بیص ٞبی غحٙٝ ای)ثخطٟبی رلبثتی 

ثیست ٚ دٙدٕیٗ خطٙٛارٜ در ثخص غحٟٙبی دٚ ٔسبثمٝ خٛاٞذ داضت وٝ ٌشیٙص آثبر ایٗ دٚ ٔسبثمٝ 

. ثز اسبس تمبضبی وبرٌزداٖ ٚ ٘ظز ٟ٘بیی ٞیأت ا٘تخبة آثبر خٛاٞذ ثٛد

 در ثخطٟبی رلبثتی خٛاٞٙذ "تئبتز٘ٛخٛاٖ" ٚ"تئبتزوٛدن"تٕبٔی ٕ٘بیطٟبی دذیزفتٝ ضذٜ : تذوز

 .ثٛد

 

 ٔسبثمٝ تئبتز ثیٗ إُِّ : اِف

آثبر ٔٙتخت اس ٔیبٖ دٚ ثخص تئبتز وٛدن ٚ تئبتز ٘ٛخٛاٖ در وٙبر تؼذادی اس ٕ٘بیطٟبی غحٟٙبی 

.  اثز خٛاٞذ ثٛد10تئبتز ُّٔ ایٗ ثخص را تطىیُ خٛاٞٙذ داد سمف آثبر ایٗ ثخص 

 

 ٔسبثمٝ تئبتز ایزاٖ : ة

آثبر حبضز در ثخص تئبتز وٛدن ٚ تئبتز ٘ٛخٛاٖ وٝ ٔتمبضی حضٛر در ایٗ ٔسبثمٝ ثٛدٜ ٚ تٛسظ 

 .ٞیأت ا٘تخبة ثزای ایٗ ثخص ٔؼزفی ضذٜ ثبضٙذ ٕ٘بیص ٞبی ایٗ ٔسبثمٝ را تطىیُ خٛاٞٙذ داد
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ٌبٜ ضٕبر خطٙٛارٜ 

 15/5/97ّٟٔت ارسبَ عزح ٚ ایذٜ اخزایی ثخص تئبتز خزدسبالٖ ٚتئبتزخیبثب٘ی  تب تبریخ   -

 25/5/97ارسیبثی ٚ ٔؼزفی عزح ٞبی ثزٌشیذٜ ثخص تئبتزخزدسبالٖ ٚتئبتز خیبثب٘ی تب تبریخ  -

 10/6/97ّٟٔت ارسبَ آثبرٔتمبضی ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ٘ٛیسی ٔزحّٝ ٘خست تب تبریخ  -

 30/6/97ارسیبثی ٚ ٔؼزفی آثبر ثزٌشیذٜ ٔزحّٝ ٘خست ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ٘ٛیسی تب تبریخ  -

ّٟٔت ارسبَ ِٛح فطزدٜ ٕ٘بیص ٞبی ٔتمبضی ثخطٟبی تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ تب تبریخ  -

5/7/97 

ّٟٔت دریبفت ِٛح فطزدٜ عزح ٞبی ثزٌشیذٜ ثخص تئبتز خزدسبالٖ ٚ تئبتزخیبثب٘ی تب تبریخ  -

10/7/97 

 20/7/97 تب تبریخ خزدسبَ ٚخیبثب٘یارسیبثی ٚ ٔؼزفی ٕ٘بیص ٞبی ثزٌشیذٜ ثخص ٞبی تئبتز  -

 25/7/97ارسیبثی ٚ ٔؼزفی ٕ٘بیص ٞبی ثزٌشیذٜ ثخص ٞبی تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ تب تبریخ  -
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ٔمزرات ٚٔذارن ػٕٛٔی ثزای ضزوت در خطٙٛارٜ 

ٞبی تئبتزدر ضٟز ٕٞذاٖ ، تؼییٗ تبریخ، سٔبٖ، ٔىبٖ ٚ  ثب تٛخٝ ثٝ ضزایظ ٚ أىب٘بت سبِٗ .1

. وٙٙذٜ ثز ػٟذٜ ستبد ثزٌشاری خطٙٛارٜ خٛاٞذ ثٛد سبػت اخزای ٕ٘بیطٟبی ضزوت

ثٝ ضىُ ٞبی ٔتمبضی تؼذاد ٚ اسبٔی  ٌزٜٚ ٕ٘بیطی را  ٞب السْ است ٌزٜٚ در ٕٞٝ ثخص .2

تٕبٔی ثخطٟبی خطٙٛارٜ  ٕٞچٙیٗ ثزای ضزوت در. ثٝ ستبد خطٙٛارٜ ٔؼزفی ٕ٘بیٙذ ٔىتٛة 

 . ضٛدالسْ است فزْ اعالػبت فزدی ٚ ٌزٚٞی تىٕیُ 

٘ٛخٛاٖ ضص ٘سخٝ ِٛح فطزدٜ تػٛیزی ٚ ثب ویفیت ثٝ آدرس  در ثخص تئبتز وٛدن ٚ .3

 . ضٛددثیزخب٘ٝ در ّٟٔت ٔمزر ارسبَ 

در ثخص تئبتز خزدسبالٖ ٚ خیبثب٘ی چٟبر ٘سخٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ ٚ یب عزح داستبٖ ٚ ایذٜ اخزایی  .4

ٞبی ایٗ ثخص ٘جبیذ تبوٖٙٛ اخزای ػٕٛٔی رفتٝ ٚ یب در  ٕ٘بیص. تبیخ ضذٜ ٚ خٛا٘ب ارسبَ ضٛد

 .ٞبی دیٍز ضزوت وزدٜ ثبضٙذ خطٙٛارٜ

آٖ   PDF٘ٛیسی سٝ ٘سخٝ اس اثز ثٝ ضىُ تبیخ ضذٜ ٚ فبیُ ثزای حضٛردر ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ .5

 . ضٛدارسبَ  رٚی ِٛح فطزدٜ

 ٚ ٘ٛیسٙذٜ (خیبثب٘ی ٚ خزدسبالٖ- در ثخص وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ)رسبَ یه ػىس دزسّٙی وبرٌزداٖ ا .6

 (٘ٛیسی در ٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٔٝ )

 ٘سخٝ ثزٚضٛر ٕ٘بیص در ثخص تئبتز وٛدن ٚ٘ٛخٛاٖ یه  .7

خیبثب٘ی،  ٘ٛخٛاٖ، ٞبی وٛدن ٚ  ثزای ثخصA4در یه غفحٝ  خالغٝ ٕ٘بیص حذاوثز .8

 خزدسبالٖ 

 ٞبی وٛدن ٚ٘ٛخٛاٖ   ثخص درِٛح فطزدٜ حبٚی دٙح ػىس ثب ویفیت اس اخزا .9

 یذیٝ اخزای ػٕٛٔی ثزای  ٔؼزفی ٕ٘بیطٟبی ثخص تئبتز وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ئتب .10

 .رائٝ ٔدٛسوتجی ٘ٛیسٙذٜ ثزای حضٛر در تٕبٔی ثخطٟبی خطٙٛارٜ ضزٚری استا .11
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 خٛاٞٙذ ات ارسیبثیٕ٘بیطٟبی ثخص وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ثٝ غٛرت تزویجی ٚ تٛسظ یه ٞی .12

 .ضذ

 .ضزوت درٔسبثمٝ ٕ٘بیطٙبٟٔٙٛیسی ثٝ ٔٙشِٝ لجَٛ ضزایظ ثزٌشاری ایٗ ثخص خٛاٞذ ثٛد .13

ا٘ذ ثب ٕٞبٖ ٕ٘بیص ٔدبس ثٝ  ٞبی لجُ خطٙٛارٜ ضزوت وزدٜ ٞبیی وٝ در دٚرٜ وبرٌزداٖ .14

 اس ادأٝ ای خالف آٖ ثبثت ضٛد ضزوت درٞیچ ثخص خطٙٛارٜ ٘یستٙذ ٚ چٙب٘چٝ در ٞزٔزحّٝ

 . خٛاٞذ ضذخٌّٛیزی ٕ٘بیص ٔشثٛرحضٛر

 .ٞز وبرٌزداٖ ٔی تٛا٘ذ تٟٙب ثب یه اثز در ٔزحّٝ ٟ٘بیی خطٙٛارٜ حضٛر داضتٝ ثبضذ .15

.  ثیٙی ٘طذٜ ثزػٟذٜ ستبد خطٙٛارٜ خٛاٞذ ثٛد ٌیزی در خػٛظ ٔٛارد دیص تػٕیٓ .16

 .ستبد خطٙٛارٜ وبرٌزداٖ ٕ٘بیص را ثٝ ػٙٛاٖ سزدزست ٌزٜٚ ٔی دا٘ذ .17

تئبتز " یب "تئبتز ایزاٖ" در یىی اس ٔسبثمٟٟبی "تئبتز ٘ٛخٛاٖ"ٚ "تئبتز وٛدن "ٕ٘بیطٟبی  .18

ایٗ آثبرتٟٙب ٔی تٛا٘ٙذ ٔتمبضی حضٛر در یىی اس ایٗ .  حضٛر خٛاٞٙذ داضت"ثیٙبُِّٕ

ثذیٟی . ثخطٟبی ٔسبثمٝ ثبضٙذ ٚ السْ است تٕبیُ خٛدرا در فزْ تمبضبی حضٛر اػالْ ٕ٘بیٙذ

است ٌشیٙص ٟ٘بیی آثبر ثزای ایٗ دٚ ٔسبثمٝ ثب تٛخٝ ثٝ درخٛاست وبرٌزداٖ ٚ ٘ظزٟ٘بیی 

 .ٞیبت ا٘تخبة خٛاٞذ ثٛد
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«ی تئبتر کًدک ي وًجًانن المللیةبیست ي پىجمیه جشىًارٌ »  
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