
 
 

 اوذیمشک خسر َبی اللٍ تئبتر سراسری جشىًارٌ سًمیه ي بیست فراخًان
 

 6931 آررمبٌ - اوذیمشک -خًزستبن 
 

 ٍ، اًجوي ٌّشّبي ًوبيشي استبى خَصستبى اًذيوشك شْشستبى اسالهي اسشبد ٍ فشٌّگ اداسُ ّوكبسي ثب خَصستبى اسالهي اسشبد ٍ فشٌّگ كل اداسُ

 هي كٌذ: ثشگضاس ٍ اًجوي ٌّشّبي ًوبيشي ايشاى اسالهي اسشبد ٍ فشٌّگ ٍصاست ًوبيشي ٌّشّبي كل اداسُ حوبيت بث ٍ اًذيوشك ٌّشّبي ًوبيشي اًجوي

 تبكیذ : مًرد محًرَبی

 .اسالهي ّبي جلَُ ٍ ّب آييي اص الگَپزيشي ثب ديٌي هؼبسف ٍ فشٌّگ تشٍيج  (1

 «.اشتغبل ٍ تَليذ» هقبٍهتي اقتصبد الگَي تشٍيج دس تئبتش ششيف ٌّش ًقش ثش تبكيذ ٍ تجييي  (2

 جُاوی جىگ از بعد شُرَا ًَايی بمباران تريه طًالوی ( اوديمشك 5631 سال آذر 4  بمباران شُداي خاطرٌ ي ياد وكًداشت (3

 .است شذُ گزاسي ًبم شُرستان ايه مردم پايمردي ي مقايمت ريز عىًان بٍ كٍ  )مقدس دفاع سال َشت ديران َمچىيه ي ديم

 .حشم هذافؼبى ّبي حوبسِ ٍ هقذس دفبع اسالهي، اًقالة دستبٍسدّبي تكشين ٍ تؼشيف ثش تبكيذ  (4

 ايشاًي. ادثيبت ي گٌجيٌِ ٍ اسصشوٌذ تبسيخ اص هٌذي ثْشُ  (5

 .ثَهي ثبٍسّبي ٍ سسَم سٌي، آداة، ي تَسؼِ ٍ تشٍيج ٍ حفظ ثِ تَجِ  (6

  .جْبًي صلح ثشاي كَشش ٍ خشًَت ٍ تشٍسيسن ًفي گي،فشٌّ ي رائقِ اػتالي اًسبًي، ٍاالي هفبّين ثِ تَجِ  (7

 

 جشىًارٌ : بخشُبی

 صحىٍ ای: ومبیشُبی (6

 .هيگشدد ثشگضاس شذُ پزيشفتِ آثبس هيبى دس آفشيٌي سقبثت ٍ پَيبيي ّذف ثب ٍ جشٌَاسُ تبكيذ هَسد هحَسّبي ثِ ثخشي اصبلت هٌظَس ثِ ثخش ايي*

 ثخش دس ششكت ضوي اوديمشك شُرستان 5631  سال آذر 4 ًَايی بمباران ايشُد وكًداشت هَضَع ثب شذُ پزيشفتِ ّبي ًوبيش*

 .پشداخت خَاٌّذ ػوَهي اجشاي ثِ خَصستبى استبى سطح دس خَصستبى، استبى ًوبيشي ٌّشّبي اًجوي ثب قشاسداد ػقذ اص پس اي، صحٌِ تئبتش هسبثقِ

 .ثبشذ هي ثالهبًغ غيشايشاًي هتَى كبسگيشي ثِ ايشاًي، هتَى اص هٌذي ثْشُ ثش تبكيذ ثب ثخش ايي دس*

 .كشد خَاٌّذ دسيبفت ّضيٌِ كوك سيبل هيليَى چْل هجلغ ًْبيي، ثخش ثِ يبفتِ ساُ آثبس*

 فبيل قبلت دس ًوبيشٌبهِ ًَيسٌذُ هشخصبت توبس، شوبسُ پستي، آدسس كبسگشداى، كبهل هشخصبت اثش، دي سي ّوشاُ ثِ داسد ضشٍست ثخش ايي دس*

word ، 5 ِفشهت ثب ًوبيش اص ػكس قطؼ JPG گشدد اسسبل كبسگشداى پشسٌلي ػكس فبيل ٍ پيكسل 2000*3000 سبيض دس. 



 : خیبببوي ومبیشُبی (2

 ثِ ٍ ػوَهي اهبكي دس اجشا قبثليت ثب ّبيي ًوبيش اجشاي دس تئبتش ٌّشهٌذاى ًَآٍسيْبي ٍ خالقيت اًؼكبس ثشاي سبصي صهيٌِ هٌظَس ثِ ثخش ايي*

 .است ُگشديذ طشاحي سقبثتي صَست

 .ًوبيٌذ اسسبل دثيشخبًِ ًشبًي ثِ سا هزكَس تئبتش فيلن اص ًسخِ  3 ٍ ًوبيشٌبهِ طشح ثبيذ ثخش ايي دس ششكت هتقبضيبى*

 .ًوَد خَاّذ پشداخت ّضيٌِ كوك سيبل هيليَى دُ هجلغ ثخش، ايي ثِ يبفتِ ساُ آثبس*

 فبيل قبلت دس ًوبيشٌبهِ ًَيسٌذُ هشخصبت توبس، شوبسُ پستي، ى،آدسسكبسگشدا كبهل هشخصبت اثش، دي سي ّوشاُ ثِ داسد ضشٍست ثخش ايي دس*

word ، 5 ِفشهت ثب ًوبيش اص ػكس قطؼ JPG گشدد اسسبل كبسگشداى پشسٌلي ػكس فبيل ٍ پيكسل 2000*3000سبيض دس. 

 

 

 : جشىًارٌ گبَشمبر

 1336آثبى هبُ  20 : جشٌَاسُ ثخش دٍ ّش فيلوْبي اسسبل هْلت* 

 1336آثبى هبُ  27  ثيٌي:ثبص ًتبيج اػالم*

 1336آرسهبُ  10الي  6  :جشٌَاسُ ثشگضاسي*

 371 پستي صٌذٍق/اًذيوشك شْشستبى اسالهي اسشبد ٍ فشٌّگ اداسُ/ دلپزيش خيبثبى صيجبشْش/ كَي/اًذيوشك : خَصستبى/دثيشخبًِ ًشبًي

 061 - 42654063:  توبس تلفي

 061 – 42654316:   ًوبثش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


