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  (س) معصًمٍ ٍمفاع حضرت ي( ع) الرضا مًسی ابه علی حضرت سعادت با میالد سالريز مىاسبت بٍ

 برگسار می ومایذ. ویشابًر داوشگاٌ

 
  

 :اَذاف
 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیج ٍ اضاػ 

 السالم ػلیِ سضا اهام ٍیژُ تِ اعْاس ائوِ سیشُ تا هشتثظ هزّثی ٍ ٌّشی فشٌّگی، ّای فؼالیت ستششگ 

 کوک ٍ گَّشضاد حواسِ تصَیشی تَصیف دس ٍ( ع)سضا اهام هؼاسف ٍ ضخصیت سیشُ، صهیٌِ دس ٌّشی تشتش آثاس پذیذآٍسًذگاى اص تقذیش 
 آثاس ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ

 

 آثار ارسال مًضًعات

 

 در دي بخش:
 

 (داًطجَیی تخص) السالم ػلیِ سضا اهام حیات تاتٌاک فشاصّای -1

  ،السالم ػلیِ سضا اهام تیاًات ٍ هؼاسف صًذگی 

  السالم ػلیِ سضا اهام صیاست ٍ هشدم 

 حضشت آى تا هشتثظ اهاکي 

   
 (آصاد تخص) هطْذ ضاد گَّش هسجذ قیام -2

 

 گَّشضاد هسجذ قیام دس سضَی حشین گوٌام ضْذای اسجوٌذ هقام اص تجلیل 

 دیٌی ٍ فشٌّگی َّیت اص دفاع ٍ سضاخاًی دیکتاتَسی تِ اػتشاض جشم تِ سضَی حشین صائشاى ػام قتل 

 دیٌی َّیت اص دفاع دس هشدهی گستشدُ ًْضت ٍ سضاخاًی حجاب کطف 

 جًایس 

 
 (:داًطجَیاى ٍیژُ) السالم ػلیِ سضا اهام حیات تاتٌاک فشاصّای تخص

 
 آصادی تْاس سکِ سِ ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: اٍل ًفش        -

 
 آصادی تْاس سکِ دٍ ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: دٍم ًفش        -



 
 آصادی تْاس سکِ یک ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: سَم ًفش        -

 
 (:آصاد)  هطْذ ضاد گَّش هسجذ قیام تخص 

 
 آصادی تْاس سکِ سِ ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: اٍل ًفش        -

 
 آصادی تْاس سکِ دٍ ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: دٍم ًفش        -

 
 آصادی تْاس سکِ یک ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: سَم ًفش        -

 
 آصادی تْاس سکِ ًین ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: چْاسم ًفش        -

 
 آصادی تْاس سکِ ًین ٍ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تٌذیس تقذیش، لَح: پٌجن ًفش        -

 

 رضًی پًستر ديساالوٍ سًمیه در شرکت شرایظ 

 
 تویاهی  دس غیشدٍلتیی،  ٍ دٍلتیی  ّای داًطگاُ داًطجَیاى ػوَم تشای سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي دس ضشکت: داًطجَیی تخص دس -

 .است آصاد هقاعغ،

 .است هجاص داًطجَیاى ػوَم تشای گَّشضاد هسجذ قیام ٍ( ع)سضا اهام هَضَع دٍ ّش دس ضشکت -

 .است آصاد هختلف سٌی ّای گشٍُ دس ٌّشهٌذاى ػوَم تشای دٍساالًِ سَهیي دس ضشکت: آصاد تخص دس -

 .تاضذ سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي هَضَػات تا استثاط دس ًَػی تِ تایذ آثاس دسًٍوایِ ٍ هَضَع -

 .ًوایذ اسسال دتیشخاًِ تِ اثش 3 حذاکثش هَضَع ّش دس است هجاص کٌٌذُ ضشکت ّش -

 .گشدًذ اسسال گشٍّی یا فشدی صَست تِ تَاًٌذ هی اسسالی آثاس -

 .تاضٌذ ًطذُ دادُ ضشکت دیگشی هساتقِ یا ّوایص دس کِ ًوایٌذ اسسال دتیشخاًِ تِ سا آثاسی تٌْا هَظفٌذ کٌٌذگاى ضشکت -

 اییي  هؼٌیَی  ٍ هادی گیشی تْشُ تِ هجاص کٌٌذُ تشگضاس ٍ داسد تؼلق سضَی پَستش دٍساالًِ سَهیي تِ تشگضیذُ آثاس تکثیش ٍ اًتطاس حق -

 .است فشٌّگی اهَس ٍ تثلیغاتی ًوایطگاّی، ّای فؼالیت دس آثاس

 .است دٍساالًِ هقشسات قثَل هٌضلِ تِ آثاس اسسال -

 .است دٍساالًِ تشگضاسی ستاد ػْذُ تش ضذُ، اػالم هقشسات ٍ ضشایظ تغییش ٍ ًطذُ تیٌی پیص هسائل هَسد دس گیشی تصوین -

 

 پًسترَا ارسال ي عراحی چگًوگی 

 
 .ًوایٌذ ًام ثثت www.posterrazavi.neyshabur.ac.ir آدسس دس اتتذا تایست هی دٍساالًِ، دس ضشکت هتقاضیاى -

 .گشفت ًخَاّذ قشاس داٍسی ٍ تشسسی هَسد تاضٌذ، ًکشدُ ًام ثثت کِ کٌٌذگاًی ضشکت آثاس -

 .ّستٌذ آصاد عشاحی تکٌیک ًَع اًتخاب دس کٌٌذگاى ضشکت -

 .ضًَذ عشاحی تشداسی کپی ّشگًَِ اص دٍس تِ ٍ ًَ ّای ایذُ تا تایست هی آثاس -

 .ضًَذ تٌظین ساًتیوتش 57* 77 قغغ دس تایذ پَستشّا اتؼاد -

 .گشدًذ اسکي اثش کیفیت حفظ ٍ تاال دقت تا تایست هی ضًَذ، هی اًجام دستی عشاحی یا آًالَگ ضیَُ تِ کِ آثاسی -

 .تاضذ هی dpi 377 پَستشّا عشاحی جْت هغلَب سصٍلَضي -

 .تاضذ CMYK آثاس اسائِ حالت -

 



 

 :گیرد می صورت مرحله دو در آثار ارسال 

 
 :اول مرحله

 
 .گیشد هی صَست دتیشخاًِ ایویل آدسس تِ الکتشًٍیکی پست عشیق اص -

 .است ضشٍسی CMYK حالت ٍ dpi 377 سصٍلَضي تا ٍ A4 اتؼاد دس اثش ضذُ کَچک فایل اسسال اٍل، هشحلِ دس -

 
 :دوم مرحله

 
 .گیشد هی صَست دتیشخاًِ ایویل آدسس تِ الکتشًٍیکی پست عشیق اص داٍسی، اٍل هشحلِ دس اثش پزیشش اػالم اص پس -

 تیا  هغلیَب  تصیَیشی  کیفیت حفظ ٍ هگاتایت 27 حذاکثش حجن تا ٍ ساًتیوتش 57*77 اصلی اتؼاد تا پَستش فایل اسسال دٍم، هشحلِ دس -

 .است ضشٍسی CMYK حالت تا JPG ٍ TIFF فشهت دٍ دس dpi 377 سصٍلَضي

 

 تًضیحات: 

ّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایی دس عَل تشگضاسی جطٌَاسُ تِ ػْذُ دتیشخاًِ جطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس هشحلِ ًْایی 

 هتٌاسة تا هَقؼیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.

 

 :گاَشمار

 
 1333 اسفٌذ 1:  سضَی پَستش هلی دٍساالًِ سَهیي هلی فشاخَاى اػالم

  1334 فشٍسدیي 28:  آثاس اسسال هْلت آخشیي

  1334 اسدیثْطت 12:  ًْایی تشگضیذگاى تِ اػالم ٍ آثاس داٍسی ٍ گضیٌص ًْایی هشحلِ اتوام

   1334 اسدیثْطت 31 لغایت 26:  جَایض اّذای ٍ کٌٌذگاى ضشکت اص تقذیش اختتاهیِ، هشاسن ًوایطگاُ، تشگضاسی
 

  

 رضًی پًستر ديساالوٍ سًمیه دبیرخاوٍ با ارتباط

 
 سضَی پَستش هلی دٍساالًِ سَهیي دتیشخاًِ ًیطاتَس، داًطگاُ ٌّش داًطکذُ تْذاسی، ضْشک اتتذای ًیطاتَس،: آدسس

 
 751 – 42617367: ًواتش

 
 posterrazavi@gmail.com :ایویل

 
 www.posterrazavi.neyshabur.ac.ir:سایت ٍب

 


