
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 جشىًار7ٌ  ژٌیي مًضًعات

،  یداخل ذاتیاص تَل تیحوب  ،یٍ هعضالت ضْش ی، هَضَعبت ضْشًٍذ« اضتغبل ذی،تَلیاقتصبد هقبٍهت»خالقبًِ دس تحقق ضعبس سبل ًگبُ

 یاختوبع یّب تیٍ تبصُ ثِ آس ژُیًگبُ ٍ ست،یص طیٍ ضْبدت ،  هح ثبسیفشٌّگ ا حیتشٍ

 جشىًار7ٌ یَا بخش

 :  بخش مسابقه( الف

ثبص  یفضب یّب صیهتفبٍت ًوب یّب خطٌَاسُ ٍ ثب گًَِ یهحَسّب تیثب اٍلَ  ضَد یثشگضاس ه یدس ثخص کِ ثِ صَست سقبثت بفتِیآثبس ساُ 

 گشدد. یاًتخبة ه

 ضشکت ًکشدُ ثبضٌذ.  یخطٌَاسُ سقبثت چیدس ّ يیاص ا صیتب پ ستیثب یثخص ه يیا یالصم ثزکش است آثبس هتقبض 

 ضشکت دس خطٌَاسُ پشداخت خَاّذ ضذ. ٌِی)ثش اسبس ضَاثط هَخَد( کوک ّض  بلیثخص  .......... س يیثِ ا بفتِیآثبس ساُ   ِیکل ثِ

اداسُ فشٌّگ ٍ اسضبد  ذیی)ثِ تأ یعوَه یاخشا 4اص هْلت اسسبل آثبس حذاقل  صیتب پ ستیثب یدس ثخص هسبثقِ ه بفتِیساُ  یّب صیًوب ِیکل

 ضْش خَد سا داضتِ ثبضٌذ .ضْشستبى ( دس  یاساله

 :  ( بخش پژوهش ب

اص  هطبلعبت  ٌّشهٌذاى  شیٍ تقذ  ژُیدس خْت ًگبُ ٍ یاستبى ٍ ثستش سبص یبثبًیتئبتش خ یخطٌَاسُ ثِ هٌظَس استقب سطح داًص  علو ستبد

 .کٌذ یخطٌَاسُ فبًَس ثٌذس ثشگضاس ه يیحَصُ ثخص پژٍّص سا دس دٍه يیعالقِ هٌذ دس ا

 خطٌَاسُ اسسبل کٌٌذ. شخبًِیثِ دث یبثبًیهقبالت  خَد سا دس هَضَعبت هختلف هشتجط ثب تئبتش خ  ستیثب یپژٍّطگشاى ه 

 پشداخت خَاّذ ضذ. بلیداٍساى،  ....... س أتیضذُ تَسط  ّ شفتِیهقبالت پز فیثخص ثِ  پبس تبل يیا ذگبىیثشگض ثِ

 ش دس هقبالت اّتوبم داضتِ ثبضٌذ. قَاعذ پژٍّص ٍ ًگبس تیثزکش است پژٍّطگشاى ًسجت ثِ  سعب الصم

 7 ىذیدقت وما لیمًارد ر تیوسبت بٍ رعا انیمتقاض

ضشکت ًوَدُ است  گشید یدس خطٌَاسُ ا یگشیثب ًبم د یاسسبل صیکِ ًوب ذیستبد خطٌَاسُ هحشص گشد یثشا یا : چٌبًچِ دس ّش هشحلِ الف

 . ذیستبد خطٌَاسُ هدبص است اثش سا اص ثخص هسبثقِ خبسج ًوب

 ثبضذ . یهقشسات خطٌَاسُ ه تیهلضم ثِ سعب  ضَاثط خطٌَاسُ ثَدُ ٍ گشٍُ ششی: اسسبل هذاسک ثِ هٌضلِ پزة

عْذُ داس  یتیستبد خطٌَاسُ هسئَل لنیثَدُ ٍ دس صَست عذم پخص ف یاثش( ثِ عْذُ هتقبض یاسسبل لنی)ف یهذاسک اسسبل تی:  هسئَل ح

 ًخَاّذ ثَد .

 شمار جشىًار7ٌ گاٌ

  20/10/96هذاسک ٍ لَح فطشدُ آثبس خْت ضشکت دس ثخص هسبثقِ   تبفیهْلت دس_ 

 20/10/96هْلت اسسبل هقبلِ دس ثخص پژٍّص      _                                                                     

  28/10/96 اعالم ًتبیح ثبصثیٌی :   -                                                                                                            
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 عالی باسمٍ ت

 فراخًان
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ی اوجمه َىرَبی ومبیشی ادارٌ فرَىگ ي ارشبد اسالمی بىدر امبم خمیىی بب َمکبر استبن خًزستبن یفرَىگ ي ارشبد اسالمکل دارٌ ا

 یبببویجشىًارٌ تئبتر خ هیديم   « غبل اشت دیتًل ،ی اقتصبد مقبيمت»  در سبل یىیبىدر امبم خم رٌ  ي شُرداری ي شًرای اسالمی شُر

ي تببدل ارزشمىد َىرمىدان  شیومب رمردم ي َى  یارتببط گستردٌ ي اجتمبع جبدیفبوًس بىدر را بب تًکل بر پريردگبر متعبل ي بٍ مىظًر ا

 .ىدیومب یاستبن خًزستبن  برگسار م یبببویتبتر خ

 



 

 

   
 دثیش هحتشم تئبتش خیبثبًی فبًَس ثٌذس : .........................

 ثب سالم 

ثعٌَاى سشپشست / کبسگشداى ثب آگبّی ٍ هطبلعِ دقیق فشاخَاى خطٌَاسّتئبتش خیبثبًی فبًَس ثٌذس ثذیٌَسیلِ ایٌدبًت.................................. 

 هتقبضی حضَس دس خطٌَاسُ ثب اثش ًوبیطی هٌذسج ریل ّستن 

 کبسگشداى : ....................................................      ًبم ًوبیص : .....................................      ًَیسٌذُ : ..................................................

 ثبصیگشاى : 
 تحصیالت سي ًقص ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف تحصیالت سي ًقص ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

 عَاهل اخشایی ) سبیش ّوکبساى (  
 تحصیالت سي ًقص ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف تحصیالت سي ًقص ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

1     6     

2     7     

3     8     

4     9     

5     10     

 

 7 جُت ارسال بٍ ستاد جشىًارٌ  مذارک

 یهتقبض یخالصِ سَاثق ٌّش _3   یهتقبض 3☓4قطعِ عکس  کی _2   یهتقبض یکتج یاسسبل تقبضب_ ۱

ًسخِ  کیٍ  یًسخِ چبپ  کیهطلَة خْت ضشکت دس ثخص هسبثقِ ٍ  تیفیثب ک یشیتصَ لیفب یسِ ًسخِ لَح فطشدُ حبٍ   _4

 هقبلِ خْت ضشکت دس ثخص پژٍّص word لیفب یلَح فطشدُ حبٍ

 یاخشا ِیذییتأ _7  ذُیطشاح ا بیٍ  سٌذُیًَ  یهدَص سسو _6  اص اخشا تیفیچٌذ عکس ثب ک یلَح فطشدُ حبًٍسخِ  کی _5

 ضْشستبى  یاص اداسُ فشٌّگ ٍ اسضبد اساله یعوَه
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 باسمٍ تعالی 

 فراخًان

 بىذر امام خمیىی رٌ      65بُمه ماٌ   


