اخز مجًص َمایشُای «ملی» ي «بیه المللی»

لطفاً بٍ وکات ریل تًجٍ وماییذ:

 -1قبل اظ زضیافت فطهْای هطبَطِ ؛ حتواً آئیي ًاهِ ٍ فطآیٌس کاضی ًحَُ صسٍض
هجَظ ّوایشْا ضا هطالعِ ًواییس.
 -2هجسزاً تأکیس هی شَز؛ لعٍم اذص هجَظ ّوایش ،صطفاً هرصَص ّوایشْایی
است کِ زض عٌاٍیي آًْا اعن اظ پَستطّای تبلیغاتی ،سایت ،گَاّیٌاهِ ّای آهَظشی
ٍ ...عباضات «هلی» ٍ یا «بیي الوللی» استفازُ ًوایٌس؛ بٌابطایي سایط ّوایشْا ٍ
کٌفطاًس ّا کِ اظ عباضات هصکَض استفازُ ًوی ًوایٌس فعالً ًیاظی بِ اذص هجَظ اظ
ایي هعاًٍت ًساضًس.
تبصطُ ّ :وایشْایی کِ اٍالً زض سطح بیي الوللی ٍ ثاًیاً بطگعاض کٌٌسُ آى زستگاُ ٍ
یا ًْاز زٍلتی باشس؛ هی بایست بِ استٌاز هصَبِ /158807ت ّ38858هَضخ
ّ 86/6/1یأت ٍظیطاى اظ ططیق هکاتبِ زفتط اهَض بیي الولل آى زستگاُ اجطایی با
کویسیَى فطٌّگی زٍلت اقسام بِ اذص هجَظ الظم ًوایٌس.
 -3لطفاً هَاضز شکط شسُ زض برش فطآیٌس کاضی ،شاهل ًاهِ زضذَاستً ،اهِ حاهیاى
ٍ ...ضا حتواً ضویوِ زضذَاست ذَز ًوَزُ ٍ بِ آزضس ذیاباى شْیس بْشتیً -بش
ذیاباى هیطعواز  -شواضُ (-16زبیطذاًِ)اضسال ًواییس .شواضُ ّای تواس:
85352326-85352319-88546916
 -4با عٌایت بِ ظهاى بط بَزى بطضسی پیشٌْازّای اذص شسُ  ،الظم است تقاضای
بطگعاضی ّوایش حساقل  3هاُ قبل اظ تاضید بطگعاضی بِ زبیطذاًِ کاضگطٍُ
ساهاًسّی ّوایشْا اضسال گطزز .بسیْی است زض غیط ایٌصَضت بِ زضذَاستْای
ٍاصلِ تطتیب اثط زازُ ًرَاّس شس.

الف  -بخشىامٍ ضًابط صذيس مجًص َمایشُای «بیه المللی »« ،ملی» ي « استاوی »

برشٌاهِ شواضُ  1بِ شواضُ  200/54030هَضخ  : 89/10/19بطای زضیافت فایل PDFایىجا ضا
کٌیس.

کلیک

برشٌاهِ شواضُ  2بِ شواضُ  200/90/31163هَضخ  : 90/12/6بطای زضیافت فایل PDFایىجا ضا کلیک کٌیس.

ب -ساَىمای اخز مجًص مجًص َمایشُای «بیه المللی »« ،ملی»

 -1بطای زضیافت ًوَزاض فطآیٌس کاضی صسٍض هجَظ ّوایش ایٌجا ضا کلیک کٌیس.
ج -دسیافت فشم َای الصم

زضیافت فطم شواضُ  «1فطم اطالعات ّوایش
 -1زضیافت فطم ذام  :فطهت  WORDفطهتPDF
 -2بطای هشاّسُ یک ًوًَِ فطم پط شسُ با فطهت  PDFایٌجا ضا کلیک ًواییس.
 -3کاضبطگ شَضای سیاستگصاضی فطهت WORD
 -4کاضبطگ اعضای کویتِ علوی فطهت WORD
د -لیست عىايیه مجًص َمایش َای صادس شذٌ تًسط دبیشخاوٍ کاسگشيٌ ساماوذَی َمایشُا

 -1بطای هشاّسُ لیست عٌاٍیي هجَظّای صازض شسُ هلی با فطهت  PDFایٌجا ضا کلیک ًواییس.
 -2بطای هشاّسُ لیست عٌاٍیي هجَظّای صازض شسُ بیي الوللی با فطهت  PDFایٌجا ضا کلیک
ًواییس.
ٌ -شاخص َای اسصیابی پایان َمایش فشمت word

بطای زضیافت فایلّا بِ لیٌک ظیط هطاجعِ فطهاییس.
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