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 مقدمٍ
 

 

 
 

ِ  ػبلي اخالق ثِ الؼالم ػليِ سضب اهبم. اٍػت دسٍى ٍ رات ويفيت وبؿف اػت، اًؼبى ؿخليت هْن ػٌبكش اص يىي اخالق،  ثتذيي  ٍ ثَدًتذ  آساػته

 اػت. ثَدُ ايـبى ص اكَل اخاللي صًذگي اٍ ػخبٍت ههبًت  وشدًذ. خلت خَد ثِ سا، خبف ٍ ػبم دٍػهي ػجت

دس وٌٌتذ.   دسؿتهي  وؼي ثب گفهي، ػخي دس ًذيذم ّشگض سا الؼالم ػليِ الشضب اثَالحؼي اػت: هي گفهِ وِ ؿذُ، ملً كَلي ػجبع ثي اثشاّين اص

دادًذ ٍ اهتَال ختَيؾ سا ثتيي     خَسد. ايـبى ثؼيبس كذلِ پٌْبًي هي ثشسػي ػيشُ اهبم سضب ػليِ الؼالم ٍيظگي ثزل ٍ ثخـؾ ثؼيبس ثِ چـن هي

ثشٍت خَد سا دس سٍص ػشفِ ثيي ًيبصهٌذاى تمؼين وشدًذ. فشدي ثِ ايـبى گفتت:   دًذ. سٍايت ؿذُ وِ ايـبى يه ػبل توبموشًيبصهٌذاى تمؼين هي

ايي گًَِ ثخـؾ، ضشس اػت. حضشت فشهَدًذ: ايي گًَِ ثخـؾ ضشس ٍ صيبى ًيؼت ثلىِ غٌيوت اػت، ّشگض چيضي سا وِ ثتِ ٍػتيلِ آى علتت    

 وٌيذ، غشاهت ٍ ضشس ثِ ؿوب ًيبٍس. اخش ٍ وشاهت هي

ٍ الجخيل  هي عؼبم الٌبع ليبولَا هي عؼبهِ الؼخي يبول»سُ ػخبٍت ثيبى اهبم سضب ػليِ الؼالم ثبؿذ وِ فشهَدًذ: ؿبيذ ثْهشيي تؼشيف دسثب

خَسد تب اص غزاي اٍ ثخَسًذ، ٍلي اًؼبى ثخيل اص غزاي  ؛ اًؼبى ػخبٍتوٌذ اص غزاي ديگشاى هي«اليبول هي عؼبم الٌبع لئال يبولَا هي عؼبهِ

 «  خَسد تب اص غزاي اٍ ًخَسًذ. ديگشاى ًوي

ػؼي ثش ايي داسد وتِ دٍ  « شیذ هتاًت ٍ سخاٍتشوس الشوَس، خَر» وبًَى پشٍسؽ فىشي وَدوبى ٍ ًَخَاًبى دس ايي ثبس ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

ٍ ًَخَاًبى ٍ تشغيتت آًتبى   اهبم سضب ػليِ الؼالم سا تشخيغ ثٌذ اّذافؾ دس ساػهبي تحمك پشٍسؽ فىشي وَدوبى « ههبًت ٍ ػخبٍت»ٍيظگي ثبسص 

 گيشي اص فشٌّگ اػالهي ثِ ٍيظُ هؼبسف سضَي، لشاس دّذ.   ثِ ثْشُ

ٍاالي ػيشُ اخاللي سا دس  گزاسد ٍلت آى اػت وِ پشداخت ثِ هفبّينش آغبص هييثشوت، لذم دس هؼ ـٌَاسُ پشحبل وِ چْبسدّويي دٍسُ اص ايي خ

ٌين ٍ ثتِ يمتيي اثتش    وّبي ػٌي ة ٍ ج،  ثِ هفبّين ثؼٌذُ هي س افضٍدُ ؿَد. اص ايي سٍ دس گشٍُّب لشاس دّين. ثشآًين ايي ثبس ثِ هحهَاي آثب اٍلَيت

داػتهبًي ثتب هضتوَى    ًَيؼي،  دس ثخؾ داػهبى ثِ عَس هثبلّويي وِ  ايي اتفبق، دس آثبس خلك ؿذُ تدلي خَاّذ يبفت.تشثيهي ٍ ثبصتبة هؼٌَي 

هحمك ؿذُ اػتت.  خـٌَاسُ اهبم سضب ػليِ الؼالم ّذف  م ادة، دس ايي گشٍُ ػٌي، خلك ؿَد؛ؿؼشي ثب هفْوَ ،ػخبٍت ٍ يب دس ثخؾ ؿؼشػشايي

ِ ثشلشاسي استجبط هيبى هفبّين ٍ هضوَى سضَي اػت پغ آثبس خلك ؿتذُ ًيتض حتبٍي ايتي استجتبط هؼٌتبيي       دس گشٍُ ػٌي ثبالتش، ًَخَاى لبدس ث

 خَاّذ ثَد. اهيذ اػت ايي حشوت گبهي ثِ ػَي اّذاف ٍ دٍسي اص هضبهيي تىشاسي ثبؿذ.

ِ »، «للتِ گتَيي  »فؼبليتت   8وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى دس چْبسدّويي خـٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب ػليِ الؼتالم ثتب    هؼشفتي  »، «ًگتبسي ًـتشي

هـتبسوت وتشدُ ٍ اهيتذ اػتت ثتب ّوتذلي هتذيشاى ٍ        « خَؿٌَيؼتي »ٍ « ًمبؿتي »، «داػهبى ًَيؼي»، «ؿؼش ػشايي»، «وبسدػهي»، «ؿخليت

بفلتِ ًيتض   وبسؿٌبػبى ٍ هشثيبى ٍ ّوشاّي اٍليبي فشٌّگي ػشاػش وـَس ٍ ًظش ػٌبيت اهبم سئَف ؿوغ الـوَع اهتبم سضتب ػليتِ الؼتالم ايتي ل     

 ّوچَى گزؿهِ ثِ ػشهٌضل هملَد ساُ ثشد.

 ّبي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى اػت ٍ دس تْيِ ٍ تذٍيي آى اكَل ريل هغلَة ًظش ثَدُ.  سٍ دسثشگيشًذُ فشاخَاى هدوَػِ پيؾ

ّتب ٍ ًظتبم   ثشاػتبع اسصؽ يي اػهؼذادّبي فىشي ٍ رٍلي وَدوتبى ٍ ًَخَاًتبى ٍ   ساػهبي اّذاف وبًَى )ووه ثِ ؿىَفبس دخـٌَاسُ سضَي  -1

ِ تـَيك ثشگضيتذگبى ٍ تتبثغ هؼيبسّتب ٍ ثش    تؼلين ٍ تشثيت اػالهي( اػت. ثٌبثشايي دس توبم هشاحل عشاحي، اخشا، داٍسي، اػالم ًهبيح، ّتبي   ًبهت

 خبسي هشاوض فشٌّگي ٍ ٌّشي اػت.

ِ اص آًدب وِ خـٌَاسُ سضَي فشكت هغهٌوي ثشاي تَػؼِ ٍ تؼويك هفبّين اخاللي ٍ ديٌي ا -2 ّتبي فشايٌتذ هحتَس    ػت، ؿبيؼهِ اػت دس ثشًبهت

 هشاوض خبيگبّي هٌبػت داؿهِ ثبؿذ.  

ػشلَحِ ايي دٍسُ اص خـٌَاسُ سضَي اػت. ثذيْي اػت ثشاي تؼويك ايي هفبّين ثِ ٍيظُ دس گشٍُ ػٌي « ػخبٍت»ٍ « ههبًت»هفبّين ٍاالي  -3

 ي دليك تشي اػت. ة ٍ ج ثشاي خلك اثشي ثب ايي هَضَع ًيبصهٌذ ثِ تذثيش ٍ ثشًبهِ سيض

 هحوذ ػلي ؿبهبًي

هؼبٍى فشٌّگي
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 فزاخَاى کاردستی

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 

 هحَرّای هَضَعی:  

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي( ثب تىيِ ثش ؿؼبس: الؼالم

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

     ٍ دس گشٍُ ػٌي اٍل خلك آثبسي ثتب هفْوتَم ههبًتت

ػخبٍت ثذٍى اؿبسُ هؼهمين ثِ خـتٌَاسُ سضتَي ٍ   

ػَم ثتب دسًظتش گتشفهي هفْتَم     م ٍ دٍدس گشٍُ ػٌي 

 سضَي 

 شزایط شزکت در جشٌَارُ:

  :ػبل 11تب  8گشٍُ اٍل 

  :ػبل 14تب  12گشٍُ دٍم 

  :ػبل 17تب  15گشٍُ ػَم 

 کات قابل تَجِ:ً

 ؿَد.وهبثؼبصي ًيض خضٍ وبسدػهي هحؼَة هي 

 تَاًذ ثِ كَست فشدي يب گشٍّي تْيِ ٍ اسائتِ   آثبس هي

 ؿَد.

  ًفش ثِ ّوتشاُ يته هشثتي     2ثبيذ گشٍُ تؼذاد افشاد ّش

 ثبؿذ.

    ضشٍسي اػت اػضبي گشٍُ اص يه خٌؼتيت اًهختبة

 ؿًَذ.

 .آثبس اسػبلي ثشگشداًذُ ًخَاّذ ؿذ 

 شزایط آثار:

  تىويتل ٍ   هٌذسج دس فشاخَاىفشم هـخلبت دس لغغ

 ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد.

       ٍُگشٍُ ػٌي اثش هـتخق ٍ هحهتَا ههٌبػتت ثتب گتش

 ػٌي هخبعت ثبؿذ.

 ذ اهىبى اسػبل اص عشيتك پؼتت ثتذٍى آػتيت     اثش ثبي

   ديذگي سا داؿهِ ثبؿذ.

 .اثش ثبيذ حبكل خالليت كبحجبى آى ثبؿذ 

 

 

 

 

  روش ؿَد. ،هٌبثغ ٍ هأخز اػهفبدُ ؿذُدس وهبثؼبصي 

 ِي اثش، آصاد اػت. ّب دس تْيِ ي تىٌيه اػهفبدُ اص ّو 

 ( 25*50*70حذاوثش اثؼبد اثش ).اػت 

 وبغز، اص هتَاد ديگتش    تَاى ثِ خض دس ػبخت وهبة هي

وهبة  ّبي هؼي ٍ... اػهفبدُ وشد. هبًٌذ پبسچِ ٍ ٍسلِ

ّتبي   ّبي هخهلف ثبؿذ )هبًٌذ: وهتبة  تَاًذدس فشم هي

ِ   اي، همَايي، وهبة تبؿَ، ٍاؿَ، دسيچِ اي  ّتبي پبسچت

)...ٍ 

 پتتزيش،  اص فشػتتهبدى اثتتش ثتتِ كتتَست حدوتتي، آػتتيت

 ػٌگيي خَدداسي ؿَد.

 گشٍُ ػتٌي هخبعتت    ّب ههٌبػت ثب هَضَع ٍ تىٌيه

 ثبؿذ.

    ٍختِ سٍي اثتش    هـخلبت گشٍُ ٍ ًبم اػهبى ثتِ ّتي

 ًَؿهِ ًـَد. 

 ؿَد.هبوت ػبصي خضٍ هؼبثمِ هحؼَة ًوي 

 َایز بزگزیذگاى:ج

 + ُثتِ   وبست ّذيِلَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ثؼهِ فشٌّگي+ تَهبى  000/100هجلغ 

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394هبُ  آثبى] صهبى اػالم فشاخَاى 

  وتتتل وتتتبًَى پتتتشٍسؽ   اسػتتتبل ثتتتِ اداسات  تتتتبسي

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ] فىشي

 ّوضهبى ثتب  ]: اػالم ًهبيح ِ   هتشداد هتبُ    ي وشاهتت  دّت

 [1395ػبل 
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 (ٍیژُ هزبیاى کاًَى)هعزفی شخصیت فزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

 ( سضتب ػليتِ   اص ػتيشُ اخاللتي اهتبم    ههبًت ٍ ػخبٍت

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

  اص تَلتذ تتب ؿتْبدت،     سضب ػليِ الؼتالم ؿخليت اهبم

سضب ػليِ ، هٌؼَثيي اهبم سضب ػليِ الؼالمخبًذاى اهبم 

اص آغتبص تتبوٌَى،    سضب ػليتِ الؼتالم  ، يبساى اهبم الؼالم

 ّبي هبًذگبس سضَي.  چْشُ

 شزایط شزکت در جشٌَارُ:

   ِ ي هشثيتبى فشٌّگتي، ٌّتشي ٍ     هشثيبى وتبًَى )وليت

 ادثي(

 ًکات قابل تَجِ هزبیاى:

  ثبيؼهي ثِ كَست فتشدي عشاحتي،   هؼشفي ؿخليت

 اخشا ٍ اسائِ ؿَد.

     عشح پيؾ اص اسػبل ثِ دثيشخبًتِ دس هشوتض فشٌّگتي

 ٌّشي اخشا ؿَد.

   ٍ )فشآيٌتتذ فؼبليتتت: تجيتتيي، اختتشا، هؼتتهٌذ )ػىتتغ

 هىهَة ؿَد.

 .آثبس اسػبلي ثشگشداًذُ ًخَاّذ ؿذ 

 شزایط آثار:  

  فشم هـخلبت دس لغغ هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كَست

 ٍ ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد. ليتىو يپيتب

 ثَط دس ؿيَُفشم پيَػت )هش   ُ  ًبهِ( تىويتل ٍ ّوتشا

 اسػبل ؿَد. CDي هؼهٌذات دس لبلت  وليِ

  ٍ دس حضتَس  تلَيشثشداسي هؼشفي ؿخليت دس هشوض

 اًدبم گيشد.هخبعت 

 .هشثيبى دس اًهخبة ؿيَُ آصاد ّؼهٌذ 

 .گشٍُ ػٌي هخبعت هـخق ثبؿذ 

  گشٍُ ػٌي هخبعت ثبؿذ.هحهَا ٍ ؿيَُ، ههٌبػت ثب 

  ثتتشاي غٌتتبي هحهتتَا، ثْهتتش اػتتت اص هٌتتبثغ ٍ هأختتز

 ههٌَػي اػهفبدُ ؿَد.

 جَایز بزگزیذگاى:

 ِلتَح تمتذيش +    ًـبى سضتَي خـتٌَاسُ +  ي اٍل:  ستج

 تَهبى  000/350وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 ِلتَح تمتذيش +    ًـبى سضَي خـتٌَاسُ + ي دٍم:  ستج

 تَهبى 000/300وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 لتَح تمتذيش +    ًـبى سضَي خـٌَاسُ +ي ػَل: ِ ستج

 تَهبى 000/250وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 ِلَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاسُ + چْبسم : ي ستج

 تَهبى 000/200وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 :ًـبى ًـبى سضَي خـتٌَاسُ +  ستجِ پٌدن تب ّـهن 

 تَهبى   000/150وبست ّذيِ ثِ هجلغ لَح تمذيش + 

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ]

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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 ًگاری )کاغذی(  ًشزیِفزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 
 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

     ٍ دس گشٍُ ػٌي اٍل خلك آثبسي ثتب هفْوتَم ههبًتت

ػخبٍت ثذٍى اؿبسُ هؼهمين ثِ خـتٌَاسُ سضتَي ٍ   

دس گشٍُ ػٌي دٍم ٍ ػَم ثتب دسًظتش گتشفهي هفْتَم     

 سضَي 

 شزایط شزکت در جشٌَارُ:

 :ػبل  12تب  10 گشٍُ اٍل 

  :ػبل   15تب  13گشٍُ دٍم 

  :ػبل 17تب  16گشٍُ ػَم 

 ًکات قابل تَجِ:

 ًفش ٍ حذاوثش  2تَاًذ حذالل  تؼذاد افشاد ّش گشٍُ هي

ًفش ثِ ّوشاُ يه هشثي ثبؿذ. سػبيت تؼتذاد ًفتشات    3

 الضاهي اػت.

    ضشٍسي اػت اػضبي گشٍُ، اص يه خٌؼتيت اًهختبة

 ؿًَذ.

 .آثبس اسػبلي ثشگشداًذُ ًخَاّذ ؿذ 

 شزایط آثار:  

 هحتَایی_ 

     ِ وٌٌتذگبى ٍ   هحهَاي هغبلت ههٌبػتت ثتب ػتي اسائت

 هخبعجبى ًـشيِ دس ًظش گشفهِ ؿَد.

     تَاًتذ   هحهَاي ًـشيِ تٌتَع الصم سا داؿتهِ ثبؿتذ )هتي

ؿتتبهل هؼشفتتي ؿخلتتيت، ػتتشصهيي،  وهتتبة، ؿتتؼش،  

داػهبى، حىبيت، ختذٍل، هلتبحجِ ٍ...ثتب( هَضتَػبت     

 هَسد ًظش ثبؿذ.

      ًـتتشيِ حبكتتل خالليتتت اػضتتبي گتتشٍُ ثبؿتتذ. اص

ثتتشداسي ٍ اػتتهفبدُ اص تلتتبٍيش ٍ ختتذاٍل آهتتبدُ   وپتتي

 اخهٌبة ؿَد.

 ّتتب ٍ اّتتذاف خـتتٌَاسُ )وو تتي ٍ  دس خلتتك اثتتش، اسصؽ

 ويفي( هذ ًظش ثبؿذ.

 ظاّزی_ 

  تذاثيش الصم ثشاي اسػبل هٌبػت ًـشيبت )خلَگيشي اص

آػتتتيت، تتتتب ختتتَسدگي ٍ لَلتتتِ ؿتتتذى دس حتتتيي 

ٍاًهمبالت( دس ًظش گشفهِ ؿَد. اثش ثبيذ لبثل اسائتِ   ًمل

 دس ًوبيـگبُ ثبؿذ.

    ُ50×70ٍ يتب     100×70لغغ هَسد لجَل خـتٌَاس  

 اػت.

  ٍخِ سٍي ًـتشيِ   هـخلبت گشٍُ ٍ ًبم اػهبى ثِ ّي

تىويتل   ثِ كَست تبيپيًَؿهِ ًـَد. فشم هـخلبت 

ٍ پـت ّش ًـشيِ )ػوت ساػت ٍ لؼوت پتبييي آى(  

ّتبي   چؼجبًذُ ؿَد. تىويتل فتشم هـخلتبت گتشٍُ    

 وٌٌذُ الضاهي اػت. ؿشوت

   ثجت هٌبثغ ٍ هأخز هَسد اػهفبدُ دس پبيبى ّش هغلتت

 الضاهي اػت.

 جَایز بزگزیذگاى:

 + ُوبست ّذيِ ثتِ  لَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ِ فشٌّگيثؼه+ تَهبى  000/100هجلغ 

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ      هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ]

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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 گَیی  قصِفزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 هحَرّای هَضَعی:  

  الؼالمسضب ػليِ اهبم 

 ( سضتب ػليتِ   اص ػيشُ اخاللتي اهتبم   ههبًت ٍ ػخبٍت

 ٍ هؼبسف سضَي( ثب تىيِ ثش ؿؼبس: الؼالم

 «شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

 ّای جشٌَارُ: بخش

 ثخؾ هشثيبى وبًَى 

   ِ ي وتبًَى، هؼلوتبى،    ثخؾ آصاد )ّوىتبساى ثبصًـؼته

داًـتتدَيبى، سٍحتتبًيَى ٍ وبسوٌتتبى ػتتبيش ًْبدّتتبي 

 فشٌّگي(

 ی اجزا:ُ شیَ

    :ثختؾ ثتذٍى اثتضاس    ِ گتَ ثتتذٍى   دس ايتي ثختؾ، للت

گيشي اص تَاًبيي ٍ  اػهفبدُ اص اثضاس خبف ٍ تٌْب ثب ثْشُ

 پشداصد. گَيي هي خالليت خَد ثِ اخشاي للِ

 :گَ ثب اػهفبدُ اص ّتش   دس ايي ثخؾ، للِ ثخؾ ثب اثضاس

ًَع اثضاسي، هغتبثك ثتب هؼيبسّتبي اخاللتي، وتبسي ٍ      

پتتشداصد: هبًٌتتذ  گتتَيي هتتي تشثيهتتي ثتتِ اختتشاي للتتِ

 خَاًي ٍ... پشدُ

 :دس اػهفبدُ اص اثضاس ثِ ًىبت صيش تَخِ ؿَد 

 ِگَ ثبؿذ. اثضاس دس اخهيبس للِ ٍ لل 

 ِثبؿذ.گ اػهفبدُ اص اهىبًبت ػبدُ دس اٍلَيت لل َ 

     ِاثضاس لبثليت حول فشدي ٍ اختشا سٍي ػنتي سا داؿته

 ثبؿذ.

 ًکات قابل تَجِ:

 .ؿبيؼهِ اػت پَؿؾ ٍ ؿئًَبت اػالهي سػبيت ؿَد 

 ِّب هذ ًظش لشاس گيشد. اػهجبس سٍايي لل 

    ُّتبي فشٌّتگ سضتَي ثخلتَف      ثب تىيتِ ثتش آهتَص

 ّب تٌَع ايدبد ؿَد. هفبّين ههبًت ٍ ػخبٍت، دس للِ

  ثب گشٍُ ػٌي ثبؿذ.هحهَا ههٌبػت 

 ِگَيي دٍ ًفشُ ٍ خوؼي پشّيض ؿَد. اص لل 

 ِدليمِ ثبؿذ. 20تب    10گَيي ثيي   هذت صهبى لل 

 .اص اخشاي ًوبيـي پشّيض ؿَد 

  گَیی رضَی  بزگزیذگاى قصًِفزات اٍل تا سَم

الوللیی دعیَت    گَیی بییي  ی قصِ جشٌَارُ بِ

 خَاٌّذ شذ.

 هحلي ثالهبًغ اػت. -اػهفبدُ اص گَيؾ يب صثبى ثَهي 

ي ههي  ي اػهفبدُ اص صثبى ٍ گَيؾ هحلي، تْيِ الصهِ

 فبسػي آى اػت.

 ِگَيي ثبيذ ثب حضَس هخبعت اًدتبم   تلَيشثشداسي لل

گيشد. )دس ثخؾ آصاد حتذالل دٍ ًفتش اص گتشٍُ ػتٌي     

 هخبعت(

 ی شزکت در جشٌَارُ: ًحَُ

    فشم هـخلبت هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كتَست تتبيپي

 اسػبل ؿَد. DVDيب  CDتىويل ٍ ّوشاُ 

 ِگَيي ختَد سا دس لبلتت    هٌذاى فيلن للِ ي ػاللِ ولي

CD  يتتب ٍDVD ِثتتِ دفتتبتش وتتبًَى  گتتَيي ختتَد للتت

پشٍسؽ فىشي وَدوبى ٍ ًَخَاًبى اػهبى خَد اسػبل 

 وٌٌذ. هي

 بزگزیذگاى:جَایز 

 ِلتَح تمتذيش +    ًـبى سضتَي خـتٌَاسُ +  ي اٍل:  ستج

 تَهبى  000/350وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 ِلتَح تمتذيش +    ًـبى سضَي خـتٌَاسُ + ي دٍم:  ستج

 تَهبى 000/300وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 ِلتَح تمتذيش +    ًـبى سضَي خـٌَاسُ +ي ػَل:  ستج

 تَهبى 000/250وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 ِلَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاسُ + چْبسم : ي ستج

 تَهبى 000/200وبست ّذيِ ثِ هجلغ 

 :ًـبى ًـبى سضَي خـتٌَاسُ +  ستجِ پٌدن تب ّـهن 

 تَهبى   000/150وبست ّذيِ ثِ هجلغ لَح تمذيش + 

 :ًـبى ًـبى سضَي خـٌَاسُ  ػِ ثشگضيذُ ثخؾ آصاد

 تَهبى   000/150وبست ّذيِ ثِ هجلغ لَح تمذيش +  +

  اجزاییتقَین:   

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ]

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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 داستاى ًَیسی فزاخَاى 

 وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاىي  ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 

 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«سخاٍتشوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ »

     ٍ دس گشٍُ ػٌي اٍل خلك آثبسي ثتب هفْوتَم ههبًتت

ػخبٍت ثذٍى اؿبسُ هؼهمين ثِ خـتٌَاسُ سضتَي ٍ   

دس گشٍُ ػٌي دٍم ٍ ػَم ثتب دسًظتش گتشفهي هفْتَم     

 سضَي 

 شزایط شزکت در جشٌَارُ:

 گشٍُ ػٌي ثِ ؿتشح صيتش    وٌٌذگبى دس ػِ آثبس ؿشوت

 گيشد: هَسد ثشسػي لشاس هي

  :ػبل 7-10گشٍُ ػٌي اٍل 

  :ػبل 11-13گشٍُ ػٌي دٍم 

  :ػبل 14-16گشٍُ ػٌي ػَم 

 شزایط آثار:

  فشم هـخلبت دس لغغ هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كَست

 ٍ ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد. ليتىو يپيتب

 اثتش دس ثختؾ   3تَاًتذ حتذاوثش    وٌٌذُ هي ّش ؿشوت 

 .وٌذداػهبى وَتبُ سضَي اسػبل 

 يب ديگش  ّبي لجلي آثبس اسػبلي دس هؼبثمبت ٍ فشاخَاى

 .هؼبثمبت ؿشوت دادُ ًـذُ ثبؿذ

  سٍي يه عشف وبغز  ثبيذآثبس اسػبليA4  ثب للن لَتَع

ًَؿهِ،  تبيپ ؿَد. دس كَست اسػبل دػت 14ٍ ثب فًَت 

 ؿَد.ِ خَسدگي ًَؿه ثب خظ خَاًب ٍ ثذٍى للن

 .آثبس اسػبلي ػَدت دادُ ًخَاّذ ؿذ 

 ٍُّبي ػٌي اػتالم ؿتذُ، اص    آثبس دسيبفهي خبسج اص گش

 داٍسي حزف خَاّذ ؿذ.

 

 

 

 

 

 ًَؿهِ خَد وَدوبى ًٍَخَاًبى ثبؿذ، هتَسد  وِ  آثبسي

 داٍسي لشاس خَاّذ گشفت.

    آثبسي وِ ثِ تـخيق داٍساى، اثش وتَدن ٍ ًَختَاى

ثضسگؼبالى دس فىتش،  ًجَدُ ٍ ثِ ًَػي دخبلت هؼهمين 

ايذُ ٍ اخشاي اثش ديذُ ؿَد، اص داٍسي حتزف خَاّتذ   

 ؿذ.

   آثبسي وِ ثؼذ اص تبسي  اػالم ؿذُ ثِ دثيشخبًِ اسػتبل

 ي داٍسي لشاس ًخَاّذ گشفت. ؿَد، دس چشخِ

 جَایز بزگزیذگاى:

 + ُوبست ّذيِ ثتِ  لَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ثؼهِ فشٌّگي+ تَهبى  000/100هجلغ 

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ      هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ]

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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 سزایی  شعزفزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 

 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

     ٍ دس گشٍُ ػٌي اٍل خلك آثبسي ثتب هفْوتَم ههبًتت

ػخبٍت ثذٍى اؿبسُ هؼهمين ثِ خـتٌَاسُ سضتَي ٍ   

دس گشٍُ ػٌي دٍم ٍ ػَم ثتب دسًظتش گتشفهي هفْتَم     

 سضَي 

 شزایط شزکت درجشٌَارُ:

  آثبس ؿشوت وٌٌذگبى دس ػِ گشٍُ ػٌي هَسد اسصيبثي

 لشاس هي گيشد:

  :ػبل 7-10گشٍُ ػٌي 

  :ػبل 11-13گشٍُ ػٌي 

  :ػبل 14-17گشٍُ ػٌي 

 شزایط آثار:

  فشم هـخلبت دس لغغ هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كَست

 ٍ ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد. ليتىو يپيتب

 اثش اسػبل وٌذ. 3حذاوثش  ّش ؿشوت وٌٌذُ هي تَاًذ 

     آثبس اسػبلي ًجبيذ دس خـٌَاسُ ّب يتب هؼتبثمبت ديگتش

 ؿشوت دادُ ؿذُ ثبؿذ.

  ثب للن لَتتَع ٍ   4 آثبس اسػبلي ثبيذ يه عشف وبغز

تبيتپ ؿتَد. دس كتَست اسػتبل دػتت       14ثب فًَتت  

ًَؿهِ ثب خظ خَاًتب ٍ ثتذٍى ختظ ختَسدگي ًَؿتهِ      

 ؿَد.

 ج اص گشٍُ ّبي ػٌي اػالم ؿتذُ، اص آثبس دسيبفهي خبس 

 داٍسي حزف خَاّذ ؿذ.

 .آثبس ثبيذ اص تبصگي ٍ ًگبُ ًَ ثشخَسداس ثبؿذ 

     ٍ ؿتتؼشّبي اسػتتبلي هشثتتَط ثتتِ هَضتتَع سضتتَي

 ثبؿذ.ًبهِ  اػالم ؿذُ دس ؿيَُ هحَسّبي

 .هحذٍديهي دس اًهخبة لبلت اؿؼبس ٍخَد ًذاسد 

  ٍ آثتتبسي وتتِ ثٌتتب ثتتِ تـتتخيق داٍساى، اثتتش وتتَدن

ًَخَاى ًجَدُ ٍ ثِ ًَػي سدپتب ٍ ًگتبُ ثضسگؼتبالى دس    

 آى ثبؿذ اص داٍسي حزف خَاّذ ؿذ.

 .آثبس اسػبلي ػَدت دادُ ًخَاّذ ؿذ 

 ذيذ ًخَاّذ ؿذ.هْلت اسػبل آثبس ثِ ّي  ػٌَاى تو 

 جَایز بزگزیذگاى:

 + ُوبست ّذيِ ثتِ  لَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ثؼهِ فشٌّگي+ تَهبى  000/100 هجلغ

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ      هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

      تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي 

 [1/4/1395وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ]

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 

 

  

 مراکز فرَىگی َىری کاوًن پريرش فکری کًدکان ي وًجًاوان  :ارسال آثاروشاوی 
 سراسر کشًر



10

 خَشٌَیسی فزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 

 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

 شزایط شزکت درجشٌَارُ:

  گشٍُ ػٌي هَسد اسصيتبثي    2آثبس ؿشوت وٌٌذگبى دس

 لشاس هي گيشد :

  : ػبل 12تب  10گشٍُ اٍل 

  : ػبل 17تب  13گشٍُ دٍم 

 شزایط آثار :  

  فشم هـخلبت دس لغغ هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كَست

 ٍ ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد. ليتىو يپيتب

 .ّش ؿشوت وٌٌذُ هي تَاًذ فمظ يه اثش اسػبل ًوبيذ 

    اػهفبدُ اص تىٌيه ّبي گًَبگَى صهيٌِ ػتبصي ثتشاي

 خَؿٌَيؼي آصاد اػت.وبغز 

   ختظ  » ٍ « ختظ تحشيتشي   » خـٌَاسُ دس دٍ ثختؾ

دسؿت دس گشايؾ ّبي ًؼهؼليك ، ؿىؼهِ ًؼتهؼليك  

 ثشگضاس هي ؿَد.« ، ًؼ  ٍ ثلث 

  آثبس اسػبلي ، ثش سٍي وبغز گالػِ يب تحشيشي دس لغغ

A4  يبA3  .خلك ؿًَذ 

        فشم ؿٌبػتٌبهِ ي اثتش ثبيتذ تىويتل ٍ دس پـتت اثتش

 ؿَد.اسػبلي چؼجبًذُ 

    ٍ ُآثبس ثذٍى لبة ٍ دس ثؼهِ ثٌذي وبهالً تختت آهتبد

 اسػبل ؿَد.

 

    هؼئَليت ًبؿي اص ثؼهِ ثٌذي ًبهٌبػتت ، تتبخَسدى

ى ثتتِ دثيشخبًتتِ ي خـتتٌَاسُ ثتتش آثتتبس ٍ ... تتتب سػتتيذ

 خَاّذ ثَد.ي اسػبل وٌٌذُ  ػْذُ

        ٍ آثبسي وتِ ثٌتب ثتِ تـتخيق داٍساى ، اثتش وتَدن

ًَخَاى ًجَدُ ٍ ثِ ًَػي دخبلت هؼهمين ثضسگؼتبالى  

دس فىش ، ايذُ ٍ اخشاي اثش ديذُ ؿَد اص داٍسي حتزف  

 خَاّذ ؿذ.

 .آثبس اسػبلي ػَدت دادُ ًخَاّذ ؿذ 

     آثبس اسػبلي ًجبيذ دس خـٌَاسُ ّب يتب هؼتبثمبت ديگتش

 .ؿشوت دادُ ؿذُ ثبؿذ

 جَایز بزگزیذگاى:

 + ُوبست ّذيِ ثتِ  لَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ثؼهِ فشٌّگي+ تَهبى  000/100 هجلغ

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395ًَخَاًبى ]وَدوبى ٍ 

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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 ًقاشیفزاخَاى 

 ي وبسگشٍُ وَدن ٍ ًَخَاى ّبي ٍيظُ اص ػشي فؼبليت

 سضب ػليِ الؼالمالوللي اهبم  ي ثيي چْبسدّويي خـٌَاسُ

 

 هحَرّای هَضَعی:

  سضب ػليِ الؼالماهبم 

    سضتب ػليتِ   ههبًت ٍ ػخبٍت )اص ػيشُ اخاللتي اهتبم

 ٍ هؼبسف سضَي(  الؼالم

 :ثب تىيِ ثش ؿؼبس 

«شوس الشوَس، خَرشیذ هتاًت ٍ سخاٍت»

 شزایط شزکت درجشٌَارُ:

 گشٍُ ػتٌي هتَسد اسصيتبثي     3وٌٌذگبى دس  آثبس ؿشوت

 گيشد : لشاس هي

 :ػبل  9تب  7 گشٍُ اٍل 

  :ػبل   12تب  10گشٍُ دٍم 

  :ػبل   17تب  13گشٍُ ػَم 

 شزایط آثار:  

  فشم هـخلبت دس لغغ هٌذسج دس فشاخَاى ثِ كَست

 ٍ ثِ ّوشاُ اثش اسػبل ؿَد. ليتىو يپيتب

 تَاًذ فمظ يه اثش اسػبل ًوبيذ.   وٌٌذُ هي ّش ؿشوت 

 ّبي گًَبگَى ًمبؿي )ثِ خض وتالط   اػهفبدُ اص تىٌيه

 ثشخؼهِ( آصاد اػت. 

 ِآثبس اسػبلي ثش سٍي همَا ٍ دس لغغ  ي الصم اػت ولي

 ؿَد.خلك  25× 35

 ثٌتذي وتبهالً تختت آهتبدُ ٍ      دس ثؼهِ ،آثبس ثذٍى لبة

 اسػبل گشدد.  

 ِثٌذي ًبهٌبػتت، تتب ختَسدى     هؼئَليت ًبؿي اص ثؼه

ي  ػْذُ ثش  خـٌَاسُ ي دثيشخبًِ تب سػيذى ثِ ...آثبس ٍ

 وٌٌذُ خَاّذ ثَد.  اسػبل

  الصم اػت آثبس ثِ كَست اًفشادي خلك ؿَد، ثٌبثشايي

 خـٌَاسُ اص پزيشفهي آثبس گشٍّي هؼزٍس اػت. 

  ٍ آثتتبسي وتتِ ثٌتتب ثتتِ تـتتخيق داٍساى، اثتتش وتتَدن

ثضسگؼتبالى   دخبلت هؼهمينًَخَاى ًجَدُ ٍ ثِ ًَػي 

فىش ، ايذُ ٍ اخشاي اثش ديذُ ؿَد اص داٍسي حتزف   دس

   خَاّذ ؿذ.

 

 
 

   .آثبس اسػبلي ػَدت دادُ ًخَاّذ ؿذ 

 ّتب يتب هؼتبثمبت ديگتش      ًجبيذ دس خـٌَاسُ آثبس اسػبلي

 ؿشوت دادُ ؿذُ ثبؿذ.

 بزگزیذگاى: جَایز

 + ُوبست ّذيِ ثتِ  لَح تمذيش +  ًـبى سضَي خـٌَاس

 ثؼهِ فشٌّگي+ تَهبى  000/100 هجلغ

  :لتتَح تمتتذيش + وتتبست ّذيتتِ ثتتِ هجلتتغ      هشثتتي     

 تَهبى 000/100

   :تقَین اجزایی

 :[1394]آثبى هبُ  صهبى اػالم فشاخَاى 

       تبسي  اسػبل ثتِ اداسات وتل وتبًَى پتشٍسؽ فىتشي

 [1/4/1395]وَدوبى ٍ ًَخَاًبى 

 اػالم ًهبيح :  ِ ي وشاهتت هتشداد هتبُ     ]ّوضهبى ثتب دّت

 [1395ػبل 
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