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 ثٍ وبم خذا

 استبن تُران جشىًارٌ تئبتر تلفراخًان 

ادارٌ فرَىگ ي ارشبد ي  ادارٌ مل فرَىگ ي ارشبد اسالمی استبن تُراناوجمه َىرَبی ومبیشی ثب َمنبری 

،  در سغح استبن ثٍ يیژٌ شُرستبن َبی تبثعٍتئبتر راستبی ارتقبء، اعتال، تشًیق ي تريیج در  اسالمی شُرستبن مالرد

 .  ثرگسار می ومبیذاستبن تُران را تل تئبتر جشىًارٌ ايلیه

 ( در ای مستقل ثبشذ ای از داستبن ي ومبیشىبمٍ را تشنیل دَذ یب خًد، داستبن یب ومبیشىبمٍ تل گًیی ممنه است پبرٌتل گًیی )

آیىذ تًلیذ ومبیش مٍ گبٌ خًد می تًاوذ وٍ ثٍ عىًان یل ثخش از یل اثر َىری ، ثلنٍ ثٍ عىًان یل اثر مبمل  فر

 ومبیشی ، اجرا ي در مسیر تًجٍ ي دیذ مخبعت قرار گیرد

 

 وگبَی وً ثٍ ًَیت ایراوی اسالمی: محًر جشىًارٌ  الف(

 ي حمبیت از مبالی ایراوی تًجٍ ثٍ تًلیذات داخلی .1

 ای وگبَی يیژٌ ثٍ اقتصبد مقبيمتی در جُت تحقق مبرثردی آنمًشش ثر .2

 ي سجل زوذگی ایراوی ي اسالمی خبوًادٌ .3

 خالقیت َبی آزاد مرتجظ ثب محًر جشىًارٌ .4

 

 

 :ة( مقررات

 ته ٌٛیی ) ِٔٛ٘ٛٛي ( ثبضٙذ. آثبر ارائٝ ضذٜ ثبیذ در چٟبرچٛة  -1

 ٜ ضزوت وٙٙذوّیٝ ٞٙزٔٙذاٖ ٕ٘بیص استبٖ ٔی تٛا٘ٙذ در ایٗ جطٙٛار -2

 یزش ٕ٘ی ثبضذ . ْٕٛ در وبر٘بٔٝ خٛد دار٘ذ لبثُ پذاجزای ػ وٝتزجٕٝ ٚ استفبدٜ اس آثبر ٘ٛیسٙذٌبٖ داخّی  -3

اثجبت ضٛد، ستبد جطٙٛارٜ ٔب٘غ حضٛر اثز ٕ٘بیطی در  ٔٛرد ایٗ در تخّفی ثزٌشیذٜ آثبر خػٛظ در ای ٔزحّٝ ٞز در چٙب٘چٝ –تذوز 

 .ٞز ٔزحّٝ اس جطٙٛارٜ ٔی ضٛد

ت ا٘تخبة تبثیزٌذار بلیت در اجزای آثبر در ارسیبثی ٞیآثبر ٞٙزٔٙذاٖ ثٛٔی ٚ جٛاٖ در اِٚٛیت لزار خٛاٞذ ٌزفت ٚ ثذیغ ثٛدٖ ٚ خال -4

 .خٛاٞذ ثٛد

، وٝ تبوٖٙٛ اجزاٞبی سیبدی اس آٖ ٞب ضذٜ، تٟٙب در ثٛدٜ وطٛر ٔطزح  ٘ٛیسبٖ ٕ٘بیطٙبٔٝ  ٔتٖٛ ثز ٔجتٙی وٝ ٞبیی ٕ٘بیص –تذوز 

ارائٝ طزح اجزایی خالق ٚ ضیٜٛ ٘ٛ در اثز اجزایی ٔٛرد پذیزش لزار خٛاٞٙذ ٌزفت، در غیز ایٙػٛرت اس پذیزش ایٗ ٌٛ٘ٝ آثبر غٛرت 

 .ضذ  خٛاٞذ  خٛدداری

ریبَ وٕه  6000000 دثیزخب٘ٝ جطٙٛارٜ ثٝ تٕبٔی ٌزٜٚ ٞبی راٜ یبفتٝ ثٝ تطخیع ٞیبت ا٘تخبة ٚ ثز اسبس ضٛاثط تب سمف  -5

 ٔیٕٙبیذ.ٞشیٙٝ پزداخت 

 .ثبضذ داضتٝ حضٛر جطٙٛارٜ ٟ٘بیی ی ٔزحّٝ در اثز هی ثب تٛا٘ذٔی غزفبً اثزی ، غبحت ٞٙزٔٙذ ٞز -6
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ٖ  ٞنی  ثنٝ  جطنٙٛارٜ   اجزاٞبی جذَٚ تٙظیٓ ٚ ریشی ثز٘بٔٝ درثبرٜ ٘طذٜ ثیٙیپیص ٔطىالت ثٝ ٘ظز جطٙٛارٜ، ثزٌشاری ستبد -7  ػٙنٛا

 .داضت ٘خٛاٞذ را ٔتفبٚت اجزاٞبی در نٔطتز ثبسیٍزاٖ حضٛر ٕٞبٍٞٙی ثٝ ٘سجت تؼٟذی

 .است ضزٚری ٘بضز یب٘ٛیسٙذٜ  وتجی ٘بٔٝاجبسٜ ارائٝ-8

 .ثٛد خٛاٞذ ٔٛجٛد أىب٘بت اسبس ثز ٚ جطٙٛارٜ ثزٌشاری ستبد ػٟذٜ ثز ٞبٕ٘بیص اجزای تؼذاد ٚ ٔىبٖ سٔبٖ، تؼییٗ-9

ٗ  رػبینت  ػذْ ٞستٙذ، جطٙٛارٜ ٞبیٌذاری سیبست ٚ ٘یٗلٛا پذیزش ثٝ ٔتؼٟذ خٛد اثز ارسبَ ثب جطٙٛارٜ، در وٙٙذٌبٖضزوت-10  این

 .ضذ خٛاٞذ آثبر حذف ٔٛجت جطٙٛارٜ، ٔػٛة ثٙذی سٔبٖ خػٛغبً لٛا٘یٗ،

ْ  طزیك اس ٔٛضٛع ثبضذ ، ٘طذٜ درج فزاخٛاٖ ایٗ در ٔٛاردی چٙب٘چٝ-11 ٝ  اسنتؼال ٖ ػاللن ٓ  ٚ جطنٙٛارٜ  در حضنٛر  ٔٙنذا  سنتبد  تػنٕی

 .ضذ خٛاٞذ اجزا ٚ اػالْ جطٙٛارٜ ثزٌشاری

( ثب ٚضنٛح وبٔنُ غنذا ٚ تػنٛیز ثنٝ ٕٞنزاٜ        DVDیب  CDٔتمبضیبٖ ضزوت در جطٙٛارٜ ثبیذ آثبر خٛد را در لبِت ِٛح فطزدٜ )  – 12

 ٕ٘بیطٙبٔٝ ، ثٝ دثیزخب٘ٝ جطٙٛارٜ ارسبَ ٕ٘بیٙذ .

ب٘ذارد پخنص تزتینت اثنز دادٜ ٘خٛاٞنذ     ستبد ثزٌشاری ثٝ فیّٕٟبی ارسبِی ثبویفیت پبییٗ ٚ یب غیزلبثُ ثبسدیذ در دستٍبٜ ٞبی است -13

 ضذ.

 دلیمٝ ٔی ثبضذ   20ٔذت سٔبٖ اجزای ٞز ٕ٘بیص حذاوثز  -14

 ستبد ثزٌشاری جطٙٛارٜ ٔسِٛٚیتی در لجبَ سبخت ٚ سبس دوٛر، دٚخت ِجبس ٚ چبح تجّیغبت ٕ٘بیص ٞب ٘خٛاٞذ داضت. -15

 پذیزفتٝ ضذٜ ٚ٘طذٜ ٔستزد ٘خٛاٞذ ضذ.ٔذارن ارسبِی اػٓ اس سی دی ، ٕ٘بیطٙبٔٝ ، فیّٓ ٚ... اػٓ اس  -16

 ستبد ثزٌشاری در خػٛظ آثبری وٝ ٔذارن آٟ٘ب ٘بلع است تزتیت اثز ٘خٛاٞذ داد -17

ضزوت وٙٙذٌبٖ ثب ارسبَ اثز خٛد ٔتؼٟذ ثٝ پذیزش لٛا٘یٗ ٚ سیبستٍذاری ٞبی جطٙٛارٜ ٞستٙذ . ػذْ رػبیت لنٛا٘یٗ خػٛغنب    -18

 سٔب٘جٙذی، ٔٛجت حذف آثبر خٛاٞذ ضذ.

 گبَشمبر:ج( 

 31/4/97 ٔذارن ٔٛرد ٘یبس آخزیٗ ّٟٔت ارسبَ

 15/5/97 آثبر اػالْ ٘تیجٝ ثبسثیٙی

 25/5/97اِی  23سٔبٖ ثزٌشاری جطٙٛارٜ 

 :جًایسد( 

اَذا  ارزوذٌ ای ثبزیگری( جًایسمبرگرداوی ، تُران ثٍ گرایش َبی )ومبیشىبمٍ وًیسی،  تلستبد ثرگساری جشىًارٌ تئبتر 

 .خًاَذ مرد

 

 جشىًارٌ در شرمت جُت ویبز مًرد مذارك َـ(

  حضًر تقبضبی شذٌ تنمیل فرم .1
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  ومبیشىبمٍارسبل یل وسخٍ)تبیپ شذٌ(  .2

 وبشر یب وًیسىذٌ متجی مجًز .3

 شذٌ تبیپ  A4 صفحٍ یل در متقبضی َىری سًاثق چنیذٌ .4

 تبیپ شذٌ  A4 در یل صفحٍ شىبمٍیخالصٍ ومب  .5

 بٔٝ ، یه لطؼٝ ػىس وبرٌزداٖ ٚ سٝ لطؼٝ ػىس ثبویفیت اس ٕ٘بیصیه ٘سخٝ سی دی حبٚی تػٛیز وبرت ّٔی یب ضٙبسٙ .6

 

 دثیزخب٘ٝ ثزٌشاری ٘خستیٗ جطٙٛارٜ استب٘ی تئبتز ته تٟزاٖ

ٔالرد . ٔبرِیه . فبس سٝ . خیبثبٖ ضیٛا. رٚثزٚی ٔجتٕغ ٌّسبر . ادارٜ فزًٞٙ ٚ ارضبد اسالٔی ضٟزستبٖ ٔالرد . دفتز ا٘جٕٗ 

 ٔالردٞٙزٞبی ٕ٘بیطی ضٟزستبٖ 

 

 

 در جشىًارٌ تئبتر تل تُران حضًر تقبضبی فرم

تئبتر تل  جشىًارٌ فراخًان در مىذرج تًضیحبت ي عمًمی شرایظ مفبد، از مبمل اعالع ثب................................................  ایىجبوت

 .دارم جشىًارٌ را در حضًر تقبضبی ویبز، مًرد مذارك ارسبل ثب تُران ،

 

:                                                                        تًلذ سبل :وًیسىذٌ:                                              اثر وبم

                                                               :                شُرستبن(:                                                   گرایش ي رشتٍ رمر ثب) متقبضی تحصیالت

 :شًوذ رمر تفنیل ثٍ...(  اجرا ،مرثًط ثٍ DVD، CD ومبیشىبمٍ،PDF , WORD  َبی فبیل)   شذٌ ارسبل مذارك

 

 :پستی دقیق وشبوی

 :َمراٌ تلفه       :ثبثت تلفه

 (:ضريری َبییَمبَىگ جُت) گريٌ ومبیىذٌ تلفه      :النتريویل پست
 
 

 خبوًادگی وبم ي وبم

 تبریخ/ امضبء
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