
 غیر از هنر که تاج سر آفرینش است

 بنیاد هیچ منسلتی جاودانه نیست 

 ................................................ ؛ جٌاب آقای / سشکاس خاًندٍست عضیض ٍ ٌّشهٌذم 

 سالم

تٌا ّای آتاد دس تاتص آفتاب ٍ دس ٍصش تاد ٍ سیضش تاساى هخشٍتِ هی گشدًذ ٍ آدم ّا ایي ّوسفشاى 

ّشگض ًثَدُ اًذ .دس هیاى اًساى هی سًٍذ تِ گًَِ ای کِ گَیا ٍ دُ پیشی سُ سپشَاًی سا تِ ج، سٍصگاس 

تِ حساب هی آیٌذ  ستاسگاى دسخطاًی ّستٌذ کِ سسَالى تفکش ٍ اًذیطِ ،ٌّشهٌذاى، ّای یک جاهؼِ

یِ جای هاًذُ . ّش گاُ هحققی تخَاّذ دستاسُ جاهؼِ ای اظْاسًظش کٌذ تِ آثاس تاسیخی ، ٌّشی ٍ کتة 

فشٌّگی ٍ ستاسگاى دسخطاى جَاهغ تی ضک ٌّشهٌذاى هایِ سضذ ٍ تشقی  ٌذ.ک اص آًاى استٌاد هی

 آى جاهؼِ خَاّذ تَد. اس تِ جای هاًذُ اص ٌّشهٌذاى هایِ ی هثاّات آیٌذگاى آثّستٌذ ٍ 

تَفیق   آى اًجام ایٌجاًة تا دسک اّویت هَضَع تِ ساّی گام ًْادم کِ اهیذ داسم خذاًٍذ هشا دس

داسًذ .  اضشاف هَضَع اّویت تِ کِ دٍستاًی هذد تِ تَد هگش ًخَاّذ شهیس ایي هْن ٍ فشهایذ ػٌایت

 آٍسی جوغ اص پس تا گشدیذ تذٍیي سضتِ ّش دس ٌّشهٌذاى اطالػات آٍسی جوغ فشم ٍسیلِ تذیي

 دس .گشدد هٌتطش « 1400 سذُ گٌاتاد تا ٌّش تاسیخ »ًام  تِ کتاتی صَست تِ ها حصل آى اطالػات

 ثثت سا سشصهیي ایي ٌّشهٌذ صًاى ٍ ًاهِ هشداى صًذگی ٍ آثاس ٍ ًام اهکاى حذ تا پژٍّص تشآًن ایي

 . سا آیٌذگاى تاضذ چشاغی تا ًواین

 فشض خَد تش .گشدد  هی تقذیوتاى پیَست تِ جوغ آٍسی اطالػات ٌّشهٌذاى، فشم اساس ّویي تش

 ًواین : سا رکش تَضیحاتی اتتذا تا داًن هی

 اطالػات ّویي تثیٌیذ چَى تذاسک کیفیتی تا ػکس ٍ کشدُ ثثت دقیق سا خَد هطخصات ٍ ًام لطفاً -1

 ضذ. خَاّذ چاج

 سا کسة آى ٌّش آًجا دس کِ اساتیذ ، هکاًی ًام فؼالیت ، ضشٍع ، سالخَد ٌّشی ضشح صًذگی دس -2

   .دّیذ  ضشح سا خَد اهشٍصی فؼالیت ًحَُ ایذ ٍ داضتِ اضتغال

ٌّشهٌذاى  اص اطالػی گًَِ ّش لطفاً ًیستٌذ حیات قیذ دس اکٌَى ٌّشهٌذاى اصتؼذادی  ایٌکِ ًظشیِ -3

 ًواییذ. رکش سا داسیذ قذین 

 پش فشهاییذ. جذاگاًِ فشهی یک ّش تشای پشداصیذ هی فؼالیت تِ چٌذ ٌّش دس چٌاًچِ -4

  سازی  فیلم و عکاسی-3دستی  صنایع-2نمایشی  هنرهای-1 :اص  ػثاستٌذ کتاب ّای تخص -5

 و داستان و شعر-6( نویسی ، نقاشی ، نگارگریخوش)تجسمی  هنرهای-5موسیقی -4

 تعسیه خوانی-7رمان 

  .است  آصاد آثاس اًتخاب دس ٍ هطالة ٍیشایص دس ًگاسًذُ -6

 ًذاسد . تؼْذی ضوا هذاسک ًگْذاسی قثال دس ًگاسًذُ -7

 هقذم  هْذٍی سضا حویذ  19151779172ًگاسًذُ  تا تواس تلفي -8



 ًوایشی ٌّشّای:  ٌّشهٌذاى دس سضتِ یاطالػات فشم 

 هشخظات فشدی:

 خاًَادگی: ًام                                      ًام:       

 تَلذ:                                         ًام پذس:سال 

 تلفي ثاتت:                                        تلفي ّوشاُ:

 (چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.)        فعالیت ٌّشی : 

 صهیٌِ فؼالیت : -

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت : -

 خَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی هختصشی اص صًذگی ضشح -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
صهیٌِ تِ اًذ ٍشوا تاکیذ داسیذ کِ ًام آًاى اص قلن ًیفتذ  ٍ یا دس ًام چٌذ تي اص کساًیکِ ّوشاُ شوا فعالیت داش -1

 فعال تَدُ ٍ اکٌَى گوٌام ّستٌذ سا تا رکش تلفي ًام تثشیذ  ٌّشًوایشی

کتاتی هٌتشش کشدُ ایذ هَضَع آى ٍ هشخظات شٌاسٌاهِ ای آى )اعن اص سال هیٌِ ٌّش ّای ًوایشی چٌاًچِ دس ص -2
 اًتشاس ، ًام اًتشاسات ٍ...( سا رکش ًواییذ.

 سا ًام تثشیذ. ًام آثاسی کِ ًَشتِ ایذ )دس طَستی کِ تش سٍی طحٌِ سفتِ تا رکش هکاى ٍسال ًگاسش ٍ اجشا ( -3

 هستٌذات :

 یا کشَسی تظَیش گَاّی ششکت ضویوِ شَد.استاًی  –دس طَست حضَس دس جشٌَاسُ شْشستاًی  -1

 استاًی یا کشَسی تظَیش تقذیش ًاهِ ضویوِ شَد . –دس طَست کسة ستثِ دس جشٌَاسُ شْشستاًی  -2

هکاى عکس اجشاّای خَد )تا رکش ًام افشاد حاضش دس آى تِ تشتیة اص ساست تِ چح( تا رکش ًام ًَیسٌذُ ، کاسگشداى ،  -3
 سا ضویوِ ًواییذ. فا کشدُ ایذ اجشا ٍ ًقشی کِ شوا ای

 ٍ خَستش تظَیش آى ضویوِ شَد .دس طَست داشتي تششَس  -4
 

 )سایگاى( آًجادس  اس ٍ اسکي تصاٍیشثخیاتاى ای –دیَ حویذ ِ تِ استَؼهشاج  -1ًحَُ اسسال هذاسک:     

 cdسٍی   dpi311ٍ ٍضَح   jpgاسسال ػکس ّا ٍ هذاسک تا فشهت  -2

 05151995092حویذسضا هْذٍی هقذم  hamidreza_mahdavi@yahoo.comتِ آدسس  Xpi311 ٍ ٍضَح  jpg فشهت تا تصاٍیش ایویل -3

 

mailto:hamidreza_mahdavi@yahoo.com


 طٌایع دستی : ٌّشهٌذاى دس سضتِ ی اطالػات فشم

 هطخصات فشدی:

 ًام خاًَادگی:      ًام:                                       

 سال تَلذ:                                         ًام پذس:

 تلفي ثاتت:                                        تلفي ّوشاُ:

 فعالیت ٌّشی :         )چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.(

 صهیٌِ فؼالیت :

 فؼالیت :ضْش یا سٍستای هحل 

 خَد سا تٌَیسیذ.ٌّشی ضشح هختصشی اص صًذگی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ِ فعال تَدُ ٍ اکٌَى گوٌام ّستٌذ تا رکش تلفي ًام ٌهیصًام چٌذ تي اص کساًیکِ ّوشاُ شوا فعالیت داشتِ اًذ یا دس ایي  -1

 تثشیذ.  
 تیاى کٌیذ .چٌاًچِ دس هَسد ٌّشی کِ داسیذ اطالعاتی اص گزشتِ ّای دٍس داسیذ ،  -2

 هستٌذات :

هکاى ٍ سال ( سا  -لَح تقذیش -دس طَست حضَس دس جشٌَاسُ یا ًوایشگاُ )هذاسک اعن اص : گَاّی ششکت -1
 ضویوِ فشهاییذ.

 عکس اص هحظَالت خَد سا ضویوِ فشهاییذ. -2
 

 )سایگاى(دس آًجا اس ٍ اسکي تصاٍیش ثخیاتاى ای –ِ تِ استَدیَ حویذ ؼهشاج  -1ًحَُ اسسال هذاسک:    

 cdسٍی   dpi311ٍ ٍضَح   jpgاسسال ػکس ّا ٍ هذاسک تا فشهت  -2

 5151995092حویذسضا هْذٍی هقذم  hamidreza_mahdavi@yahoo.comتِ آدسس  xpi311 ٍ ٍضَح  jpg فشهت تا تصاٍیش ایویل -3

عکس 

4×3  
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 عکاسی ٍ فیلن ساصی : سضتِ یٌّشهٌذاى دس اطالػات فشم 

 هشخظات فشدی:

 ًام:                                             ًام خاًَادگی:

 سال تَلذ:                                         ًام پذس:

 تلفي ثاتت:                                        تلفي ّوشاُ:

 )چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.(  فعالیت ٌّشی :       

 صهیٌِ فؼالیت :

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت :

 خَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی ضشح هختصشی اص صًذگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اکٌَى ًام چٌذ تي اص کساًیکِ شوا هی شٌاسیذ ٍ دس صهیٌِ عکاسی ٍ فیلن  ساصی فعال ّستٌذ ٍ یا فعال تَدُ اًذ ٍ  .1
 گوٌام ّستٌذ سا تا رکش تلفي ًام تثشیذ .

)اعن اص آثاسی کِ دس جایی چاج شذُ ، یا هقاهی کسة کشدُ ٍ یا تَسط شخض دیگشی  ذچٌاًچِ فیلن ًاهِ ای ًَشتِ ای .2
 تَلیذ شذُ است ( سا ًام تشدُ ٍ خالطِ ای اص آى سا تٌَیسیذ.

 هستٌذات :

 استاًی ، کشَسی یا جْاًی تظَیش گَاّی ششکت سا ضویوِ فشهاییذ.دس طَست حضَس دس جشٌَاسُ  شْشستاًی ،  .1

 .فشهاییذ ضویوِ سا لَح تقذیش تظَیش جْاًی یا ، کشَسی استاًی ، شْشستاًی  دس طَست کسة ستثِ دس جشٌَاسُ .2

ًَیسٌذُ ، ٌّشهٌذاى فیلن ساص تظاٍیش خشت طحٌِ اص فیلن خَد سا )تا رکش ًام اشخاص تِ تشتیة اص ساست تِ چح ، ًام  .3
 کاسگشداى ٍ دیگش عَاهل(  سا ضویوِ فشهاییذ .

 ساص دس طَست کسة ستثِ خالطِ فیلن ًاهِ سا دس خشت تشگِ تٌَیسیذ. فیلن ٌّشهٌذاى .4

تِ اًتخاب خَدتاى ضویوِ  اثش دیگش 5ٌّشهٌذاى عکاس تظَیش عکسی کِ تِ ٍسیلِ آى ستثِ کسة کشدُ اًذ سا تِ ّوشاُ  .5
 ذ.فشهایٌ

 

 ثاس ٍ اسکي تصاٍیش دس آًجا )سایگاى(خیاتاى ای –ِ تِ استَدیَ حویذ ؼهشاج  -1هذاسک:   ًحَُ اسسال 

 cdسٍی   dpi311ٍ ٍضَح   jpgاسسال ػکس ّا ٍ هذاسک تا فشهت  -2

 5151995092حویذسضا هْذٍی هقذم     hamidreza_mahdavi@yahoo.comتِ آدسس  xpi311 ٍ ٍضَح  jpg فشهت تا تصاٍیش ایویل -3

عکس 

4×3  
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 هَسیقی:  ٌّشهٌذاى دس سضتِ یاطالػات فشم 

 هشخظات فشدی:

 ًام:                                             ًام خاًَادگی:

 سال تَلذ:                                         ًام پذس:

 ثاتت:                                        تلفي ّوشاُ:تلفي 

 فعالیت ٌّشی :         )چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.(

 صهیٌِ فؼالیت : -

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت : -

 خَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی ضشح هختصشی اص صًذگی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
گوٌام ّستٌذ سا تا رکش تلفي ًام فعال تَدُ ٍ ایٌک ًام چٌذ تي اص کساًیکِ ّوشاُ شوا فعالیت داشتِ ٍ یا دس گزشتِ  .1

 تثشیذ .

 ( آى سا ضویوِ فشهاییذ.)کِ دس جشٌَاسُ یا گشٍُ اسکستشی اجشا گشدیذُ است قطعِ ای ًَشتِ ایذ چٌاًچِ  .2
 هستٌذات :

 استاًی یا کشَسی تظَیش گَاّی ششکت سا ضویوِ فشهاییذ. دس طَست حضَس دس جشٌَاسُ شْشستاًی ، .1

 دس ضَست کسة ستثِ دس جشٌَاسُ شْشستاًی ، استاًی یا کشَسی تظَیش لَح تقذیش سا ضویوِ فشهاییذ. .2

، تا رکش ًام آٌّگ ساص  ٍهکاى اجشا سا( افشاد حاضش دس آى تِ تشتیة اص ساست تِ چح  عکس اص اجشا ّای خَد )تا رکش ًام .3
 ذ .فشهایی ضویوِ

 

 دس آًجا )سایگاى(اس ٍ اسکي تصاٍیش ثخیاتاى ای –ِ تِ استَدیَ حویذ ؼهشاج  -1 ًحَُ اسسال هذاسک:    

              cdسٍی   dpi311ٍ ٍضَح   jpgاسسال ػکس ّا ٍ هذاسک تا فشهت  -2

 05151995092حویذسضا هْذٍی هقذم  hamidreza_mahdavi@yahoo.comتِ آدسس  xpi311 ٍ ٍضَح  jpg فشهت تا تصاٍیش ایویل -3

عکس 

4×3  
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 ٌّش ّای تجسوی:  ٌّشهٌذاى دس سضتِ ی اطالػات فشم

 هطخصات فشدی:

 ًام:                                             ًام خاًَادگی:

 ًام پذس:                                       سال تَلذ:  

 تلفي ثاتت:                                        تلفي ّوشاُ:

 فعالیت ٌّشی :         )چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.(

 صهیٌِ فؼالیت :

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت :

 خَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی ضشح هختصشی اص صًذگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اص شوا دس جایی چاج شذُ  رکش فشهاییذ. چٌاًچِ اثشی .1

 ى سا  رکش کٌیذ.آتشاسات  ٍسال اًتشاس ًچٌاًچِ آثاس خَد سا هٌتشش کشدُ ایذ ًام کتاب ، ًام ا .2

 هستٌذات :

 .کٌیذ دس طَست حضَس دس جشٌَاسُ شْشستاًی ، استاًی یا کشَسی تظَیش گَاّی ششکت سا ضویوِ  .1

 دس ضَست کسة ستثِ دس جشٌَاسُ شْشستاًی ، استاًی یا کشَسی تظَیش لَح تقذیش سا ضویوِ فشهاییذ .2
. 

 . ضویوِ فشهاییذ pix 300ٍ ٍضَح  jpg اثش اص آثاس خَد سا تا فشهت 10تا   5تظَیش  .3
 

 )سایگاى(ثاس ٍ اسکي تصاٍیش دس آًجا خیاتاى ای –ِ تِ استَدیَ حویذ ؼهشاج  -1ًحَُ اسسال هذاسک:  

 cdسٍی   dpi311ٍ ٍضَح   jpgاسسال ػکس ّا ٍ هذاسک تا فشهت  -2

 05151995092حویذسضا هْذٍی هقذم  hamidreza_mahdavi@yahoo.comتِ آدسس  xpi311 ٍ ٍضَح  jpg فشهت تا تصاٍیش ایویل -3

عکس 

4×3  
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 تعضیِ خَاًی:  سضتِ یٌّشهٌذاى دس اطالػات  فشم 

 هطخصات فشدی:

 ًام:                                             ًام خاًَادگی:

 سال تَلذ:                                         ًام پذس:

 تلفي ّوشاُ:تلفي ثاتت:                                        

 چِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.(فعالیت ٌّشی :         )چٌا

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت : -

 ًحَُ تطکیل گشٍُ ٍ ...(-)ساتقِ ضثیِ گشداًیخَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی  ضشح هختصشی اص صًذگی -

 اساهی گشٍُ خَد سا تا رکش ًقس آًاى تٌَیسیذ. -

 خَاًی فؼالیت داضتِ اًذ سا ًام تثشیذ.چٌاًکِ کساًی دس گزضتِ  دس هحل ضوا دس صهیٌِ تؼضیِ  -

آیا هیذاًیذ تؼضیِ خَاًی اص چِ صهاًی دس ضْش یا سٍستای ضوا آغاص ضذُ است؟ لطفا تِ طَس کاهل ضشح دادُ ٍ  -

 اگش ػکسی داسیذ سا ضویوِ فشهاییذ.

 ًسخِ تؼضیِ سا چگًَِ تِ دست آٍسدُ ایذ؟ -

ًیض اجشا هیطَد؟ لطفا ضشح دادُ ٍ ًام  –غیش اص هحشم  -شآیا دس ضْش یا سٍستای ضوا تؼضیِ ّایی تا ػٌاٍیي دیگ -

 تاصیگشاى ٍ ًقص آًاى سا تٌَیسیذ.

 چٌاًچِ تَضیحات دیگشی داسیذ کِ دس سؤاالت تاال هطشح ًطذُ سا تٌَیسیذ. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 هستٌذات :

تشتیة اص ساست تِ چح( ٍ ٍ هشخض ًوَدى اشخاص دس تظَیش )تِ عکس اجشا ّای خَد سا تا رکش هکاى اجشا سال اجشا  -1
 گشداى سا ضویوِ فشهاییذ . رکش ًام تعضیِ

 چٌاًچِ اص تعضیِ خَاًی دس گزشتِ تظاٍیشی دس دست داسیذ تا رکش ًام هکاى ٍ اشخاص ضویوِ فشهاییذ. -2
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 (سهاى –ًَیسٌذگی )شعش ٍ داستاى کَتاُ :  ٌّشهٌذاى دس سضتِ ی اطالػات فشم

 هشخظات فشدی:

 ًام:                                             ًام خاًَادگی:

 سال تَلذ:                                         ًام پذس:

 تلفي ّوشاُتلفي ثاتت:                                        

 :         )چٌاچِ ًیاص داسیذ هی تَاًیذ اص خشت تشگِ استفادُ کٌیذ.( فعالیت ٌّشی

 صهیٌِ فؼالیت : -

 ضْش یا سٍستای هحل فؼالیت : -

 خَد سا تٌَیسیذ. ٌّشی ضشح هختصشی اص صًذگی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . تثشیذًام تلفي سا تا رکش  ًام چٌذ تي اص کساًی کِ دس صهیٌِ ادتیات فعال تَدُ ٍ اکٌَى گوٌام ّستٌذ -1

 چٌاًچِ هقالِ ای یا اثشی اص شوادس جایی چاج شذُ تا رکش ، اًتشاسات ٍ سال اًتشاس رکش ًواییذ . -2

سا (سال اًتشاس    ٍ ... -اعن اص ًام اًتشاسات آثاس شوا تِ طَست کتاب هٌتشش گشدیذُ است . اطالعات شٌاسٌاهِ ای کتاب )چٌاًچِ  -3
 رکشکٌیذ

 هستٌذات :

 دس طَست کسة ستثِ ای خاص تظَیش لَح تقذیش سا ضویوِ فشهاییذ .  -1

 (5 تا  3.)حذاقل چٌذ ًوًَِ اصآثاس خَد سا تِ اًتخاب خَد کِ هایلیذ دس ایي کتاب چاج گشدد سا ضویوِ فشهاییذ -2

اثش  5 تا  3، حذاقل َى تِ طَست گوٌام هشغَل فعالیت تَدُ ایذ ٍ هایلیذ کِ ًام شوا دس ایي کتاب رکش گشددٌچٌاًچِ تاک -3
  کاهل اص خَد سا اسسال فشهاییذ .) اشخاص گوٌام ًیاص تِ هظاحثِ خَاٌّذ داشت . (
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