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ّوىاری ادارُ فزٌّگ ٍ ارضاد حوایر اًجوي ٌّزّای ًوایطی اسساى زْزاى ٍ تا  لزچهاًجوي ٌّزّای ًوایطی ضْزسساى 

ًوایطٌاهِ خَاًی ضْزسساى جطٌَارُ  لزچه ٍداًطگاُ علوی وارتزدی اریىِ  خزسدَلیس لزچه ًخسسیي اسالهی ضْزسساى 

 تزگشار هی ًوایذ.،  مالب ضىَّوٌذ اسالهیاًویي سالگزد چْلهٌاسثر جطي ّای  را تِ  «چلِ عطك»تا ًام  لزچه

 یمًضًعبخش الف ( 

 ذ سیز هی تاضذاَعتخص هَضَعاذ آساد اسر اها اٍلَیر تا هسًَی تا هَض

 دسساٍردّای اًمالب ضىَّوٌذ اسالهی در حَسُ ّای هخسلف فزٌّگی . ٌّزی ٍ اجسواعی

 ٍ ًمص جاًثاساى ، آسادگاى ٍ ایثارگزاى در جثِْ هماٍهر هسیز ایثار ٍ ضْادذاًذیطِ ضْذا ٍ اخالق هذاری آًاى در 
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 )ارسال مذارک فقط ي فقط از طریق آدرس تلگرامی زیر میسر می باشذ(.
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 (  تًضیحاتج

هسماضیاى اس جولِ  ارائِ اطالعاذاثزی جذیذ ٍ یا زغییزازی دراس خذیزفسي دتیزخاًِ جطٌَارُ ،هْلر فزاخَاى  ایاىخس اس خ *

 هعذٍر اسرًوایطٌاهِ ٍ... ى ، زغییز وارگزدا

ٍ اًجوي ٌّزّای ًوایطی  لزچهاٍلیر اًسخاب تا ٌّزهٌذاى فعال ضْزسساى ، تَهیٌّزهٌذاى اثار تِ لحاظ حوایر اس  *

 هیثاضذلزچه ضْزسساى 

 زَاًذ تا یه اثز در هزحلِ ی ًْایی جطٌَارُ حضَر داضسِ تاضذ.ٌّزهٌذ غاحة اثزی ، غزفاً هیّز  *

ریشی ٍ زٌظین جذٍل اجزاّاای جطاٌَارُ تاِ ّای       تیٌی ًطذُ درتارُ تزًاهِسساد تزگشاری جطٌَارُ، ًظز تِ هطىالذ خیص *

 ر تِ ّواٌّگی حضَر تاسیگزاى هطسزن در اجزاّای هسفاٍذ را ًخَاّذ داضر.عٌَاى زعْذی ًسث

ٍ آثاری وِ دارای هجَس ًَیسٌذُ یا ًاضز ًیسسٌذ در هزحلِ اتسذایی حذف  وسثی ًَیسٌذُ یا ًاضز ضزٍری اسر ًاهِارائِ اجاسُ*

 خَاٌّذ ضذ.

 جطٌَارُ ٍ تز اساس اهىاًاذ هَجَد خَاّذ تَد.زعییي سهاى، هىاى ٍ زعذاد اجزای گزٍُ ّا تز عْذُ سساد تزگشاری * 

ّای جطٌَارُ ّسسٌذ، عذم رعایر گذاریوٌٌذگاى در جطٌَارُ، تا ارسال اثز خَد هسعْذ تِ خذیزش لَاًیي ٍ سیاسر ضزور *

 تٌذی هػَب جطٌَارُ، هَجة حذف آثار خَاّذ ضذ.ایي لَاًیي، خػَغاً سهاى 

هٌذاى حضَر در جطٌَارُ ٍ زػوین ساساد  ًطذُ تاضذ ، هَضَع اس طزیك اسسعالم عاللِچٌاًچِ هَاردی در ایي فزاخَاى درج  *

 تزگشاری جطٌَارُ اعالم ٍ اجزا خَاّذ ضذ.

 خاییيی وِ دارای سَاتك ٌّزی ثار هسماضیاًآاس اًسخاب ثار در جطٌَارُ ، ّیاذ داٍراى آتِ عذم ٍجَد هزحلِ تاستیٌی  ِتازَج*

 . هعذٍر اسر هیثاضٌذ،

مراٌ کارگرداوی ي یا سال فعالیت مستمر بُ سٍحذاقل سًابق َىری الزم ، دارا بًدن مذرک داوشگاَی مرتبط با شاخٍ ومایش  ي یا )تبصرٌ: *

 .اثر ومایشی اجرا شذٌ در کاروامٍ َىری متقاضی میباشذ( سٍحذاقل  کارگرداویدستیار

 )ًمص خَاى( تاسیگزی ی،وارگزداً ا سَم ّزیه اس تخطْایل زجطٌَارُ تِ غَرذ رلاتسی تزگشار هی ضَد ٍ تِ تزگشیذگاى اٍ *

زٌذیس جطٌَارُ ٍ جایشُ ًمذی  تا اّذای دیدلن افسخار ًَیسٌذگیٍ ّوچٌیي رزثِ تزززیي  تاسیگزی )ًمص خَاى( سى،  هزد

 زجلیل خَاّذ وزد.

 *سساد تزگشاری ّی  زعْذی ًسثر تِ خزداخر ووه ّشیٌِ ًخَاّذ داضر.

ًظز تِ زاویذ سساد تزگشاری جطٌَارُ تز خَاًص ًوایطٌاهِ ٍ هاّیر ًوایطٌاهِ خَاًی ، لذا اس ساخر دوَر ، غحٌِ آرایی ٍ  *

 .هَارد هطاتِ خَدداری ًواییذ

 سساد تزگشاری جطٌَارُ هسٍَلیسی در لثال چاج زثلیغاذ ًوایص ّا ًخَاّذ داضر. *

 .ًالع اسر زززیة اثز ًخَاّذ داد سساد تزگشاری در خػَظ آثاری وِ هذارن آًْا *



ضزور وٌٌذگاى تا ارسال اثز خَد هسعْذ تِ خذیزش لَاًیي ٍ سیاسسگذاری ّاای جطاٌَارُ ّساسٌذ . عاذم رعایار لاَاًیي        *

 خػَغا سهاًثٌذی، هَجة حذف آثار خَاّذ ضذ.

 جًایس :

 تاسیگزی)ًمص خَاى( سى :

 ریال ........4سى هثلغ  تزگشیذُتاسیگزی )ًمص خَاى( 

 ریال ........2سى هثلغ  ضایسسِ زمذیزتاسیگزی )ًمص خَاى( 

 ریال ........2سى هثلغ  ضایسسِ زمذیزتاسیگزی )ًمص خَاى( 

 : هزد( خَاى ًمص)تاسیگزی

 ریال ........4هزد هثلغ  تزگشیذُتاسیگزی )ًمص خَاى( 

 ریال ........2هثلغ  ضایسسِ زمذیز هزدتاسیگزی )ًمص خَاى( 

 ریال ........2هزد هثلغ  ضایسسِ زمذیزَاى( تاسیگزی )ًمص خ

 وارگزداًی : 

 ریال ........4وارگزداًی اٍل هثلغ 

 ریال ........2هثلغ  ضایسسِ زمذیز وارگزداًی

 ریال ........2هثلغ  ضایسسِ زمذیزوارگزداًی 

 هسي :

 ریال ........3ًَیسٌذگی تزگشیذُ هثلغ 

 شمار جشىًارٌ گاَد( 

  79 تْوي .2خَاسسی ٍ خالغِ داسساى زا زاریخ ٍ زىویل ٍ ارسال فزم ٍ هذارن در دریافر

 79 تْوي 25فسِ ضذُ هعزفی ٍ اعالم آثار خذیز

 79: ّفسِ آخز تْوي هاُ  جطٌَارُتزگشاری 

 

 



 

 قرچک شُرستان خًاوی ومایشىامٍ جشىًارٌ وخستیه فرم

 :اثر عٌَاى

 :ًَیسٌذُ خبًَادگی ًبم ٍ ًبم

 : کبرگرداى خبًَادگی ًبم ٍ ًبم 

  :هلی کذ

  :ثببت شوبرُ                              :                              ّوراُ تلفي شوبرُ

 :سکًَت هحل آدرس

 ًخستیي در حضَر هتقبضی ، جشٌَارُ هقررات توبهی قبَلی ضوي فَق ًوبیشٌبهِ ارئِ بب..........................................  ایٌجبًب

 .هیببشن قرچک شْرستبى خَاًی ًوبیشٌبهِ جشٌَارُ

 خبًَادگی ًبم ٍ ًبم                                                                                                  

 اهضب                                                                                                         
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