فراخوان طاووس طالیی بخش بیه الملل جشنواره فجر؛
اص آى جا کِ صباى ٌّش دس عشصِ بیيالولل فشصت بیاى اسصشّای دیٌی ،اسالهی ٍ گفتواىّا ی بیي الوللی سا
فشاّن هی ساصد ٍ ّوچٌیي با عٌایت بِ تبلیغات هٌفی سساًِ ّای غشبی علیِ ایشاى ٍ اسالم ،اًجام فعالیت
ّای هختلف بِ خصَظ دس صهیٌِ ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی بَیژُ هذ ٍ لباس اسالهی ٍ فعالیت ّای باًَاى
ٌّشهٌذ ایشاًی ها سا قادس خَاٌّذ ساخت تا پیًَذی ًاگسستٌی هیاى جْاًیاى ٍ اسالم بشقشاس ساصین ٍ با
حضَس هَفق خَد ،صهیٌِ ساص سٍضي ضذى افکاس عوَهی ًسبت بِ رخایش فشٌّگی – ٌّشی ایشاى ٍ ًقص ایشاى
اسالهی دس توذى اسالهی باضین.
دس آستاًِ بشگضاسی ّطتویي جطٌَاسُ بیيالوللی هذ ٍ لباس فجش ،بخص بیيالولل دسًظش داسد تا بخص ٍیژُ
سقابتی سا بِ بخصّای هختلف خَد اضافِ کشدُ ٍ بِ ًفش اٍل عاٍٍس عالیی اّذا کٌذ.
ایي اهش صهیٌِّا ٍ ضشایظ هساعذی سا هفشٍض خَاّذ بَد کِ بِ چٌذ هَسد اص آى اضاسُ خَاّذ ضذ:

- ۱ایجاد اًگیضُ بشای حضَس عشاحاى دس عشصِّای بیيالوللی
- ۲ایجاد اًگیضُ بشای عشاحاى جْت ٍسٍد بِ باصاسّای بیيالوللی
- ۳ایجاد استباط ٍسیع تش ٍ هَثشتش هیاى دبیشخاًِ بخص بیيالولل ٍ عشاحاى فعال دس عشصِ بیيالولل
- ۴ایجاد پلی بشای استباط ّشچِ بیطتش عشاحاى با بخص بیيالولل جطٌَاسُ ٍ حضَس فعال دس ایي بخص
- ۵ضٌاسایی ظشفیتّا ٍ اهکاًات هَجَد بیيالوللی دس حَصُ عشاحاى ٍ فعاالى حَصُ هذ ٍ لباس اسالهی
- ۶سًٍق بخطیذى بِ بخص بیيالولل اص ساُ سقابتی ٍ هسابقِ ای
- ۷ایجاد جزابیت سساًِ ای
- ۸تطَیق عشاحاى بشای حضَس ّشچِ بْتش دس بشًاهِّای بیيالوللی دس عَل سال
بش ایي اساس ،اص کلیِ عشاحاى ٍ فعاالى حَصُ بیيالولل دعَت بِ عول هی آیذ تا سصٍهِ ٍ فعالیت ّای
بیيالوللی خَد سا تا یکن بْوي هاُ  ۱۳۹۷بِ دبیشخاًِ اسسال ًوایٌذ.

ضشایظ حضَس دس بخص بخص بیيالولل -سقابتی:
_اسسال سصٍهِ بِ اًضوام کلیِ فعالیتّای بیيالوللی حَصُ هذ ٍ لباس.
_لضٍم ٍجَد فعالیتّای بیيالوللی کِ هٌتج بِ خشٍجی علوی ،عقذ قشاسداد ٍ  ...ضذُ باضذ.
_هقبَل بَدى فعالیتّای بیيالوللی دس چاسچَب قَاًیي جوَْسی اسالهیایشاى ٍ سیاستّای کاسگشٍُ
ساهاًذّی هذ ٍ لباس ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی.
_هستٌذ بَدى ًتایج بِ دست آهذُ دس حَصُ بیيالولل.
_هؤثش بَدى فعالیتّای بیيالولل حَصُ هذ ٍ لباس .
نکات و شرایط:
 -۱هْلت اسسال آثاس تا یکن بْوي هاُ  ۱۳۹۷هیباضذ.
 -۲کلیِ آثاس اسسالی بایذ ّوشاُ با هطخصات کاهل ،ضاهل فشم دسخَاست ضشکت دس بخص سقابتی بیي الولل
جطٌَاسُ (قابل دسیافت اص پایگاُ بخص بیي الولل جطٌَاسُ بِ ًطاًی  ) www. iif-iran.comبِ دبیشخاًِ
بِ آدسس کشیوخاى ،خ آباى جٌَبی ،کَچِ اسضذ ،پالک  ،۱1عبقِ سَم ضشقی اسسال ٍ یا بِ ایویل
 ca.designer۵۲@yahoo.comاسسال ضَد.
 -۳عشاحاى ایشاًی کِ بشًذ خَد سا دس خاسج اص ایشاى بِ ثبت سساًذُ اًذً ،وی تَاًٌذ دس بخص سقابتی ضشکت
کٌٌذ ٍ تٌْا هی تَاًٌذ دس بخص عشاحاى ایشاًی بٌام خاسج اص کطَس حضَس یابٌذ.
 -۴تکویل ٍ اسسال فشم دسخَاست ،تعْذی بشای دبیشخاًِ ایجاد ًویکٌذ.
 -۵هذاسک اسسالی دس دبیشخاًِ جطٌَاسُ هحفَظ است ٍ هستشد ًویضَد.
۶ـ دبیشخاًِ جطٌَاسُ با ضواسُ تلفيّای  ۸۸۹۴۸۱۸۴-۸۸۹۴۵11۳آهادُ پاسخگَیی بِ سَاالت هتقاضیاى
حضَس دس ایي بخص اص جطٌَاسُ است.
۹ـ پس اص پایاى هْلت اسسال آثاس ،بشسسی کلیِ سصٍهِّا ٍ هذاسک دس ضَسای ساّبشدی هذ ٍ لباس بیيالولل
صَست گشفتِ ٍ ًتایج دس سٍص اختتاهیِ اعالم خَاّذ ضذ.

