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   1«  (دس ؿشایظ کشًٍا)آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای کـَس هشتیاى ػاصهاى آهَصؽ هجاصی تجاسب »تشگضاسی هؼاتقِؿیَُ ًاهِ 

 هقذهِ ٍ ضشٍست عشح

 آهَصؿی اهکاًات تِ دػتشػی ػذم هختلف، جَاهغ دس آهَصؽ تِ افضٍى سٍص ًیاص تِ تَجِ تا
 ایجاد تشای فٌاٍسی ًقؾ یکؼاى، تلَست هٌاعق ّوِ دس هجشب هشتیاى کوثَد ٍ کاهل

 ایجاد تا هجاصی آهَصؽ .آیذ هی چـن تِ ّویـِ اص تش پشسًگ آهَصؽ اهش دس ًَآٍسی
 تا جاسی ػال دس .اػت گؼتشؽ حال دس دًیا دس ػشػت تِ تشاتش، یادگیشی ّای فشكت
 کیفیت تا آهَصؽ تشای الکتشًٍیکی آهَصؽ اص هٌذی تْشُ کشًٍا، ٍیشٍع ؿیَع تِ تَجِ
 گام هجشب، هشتیاى تجشتیات کؼة تا تَاى هی لزا گشدیذ اّویت حائض ٍ هْن تؼیاس تْیٌِ

 .تشداؿت ای حشفِ ٍ فٌی آهَصؽ ػاصهاى دس آهَصؽ اّذاف ٍ سػالت پیـثشد دس هَثشی
 ٍ هشتیاى اص تؼیاسی تشای آى تَدى جذیذ هجاصی، آهَصؽ گؼتشؽ دس هْن هَضَع

 هٌلفاًِ اسصیاتی چگًَگی هاًٌذ ّایی چالؾ ایجاد تاػث هَضَع ایي .اػت کاسآهَصاى
  یادگیشی کٌتشل چگًَگی هـاسکت، تشای کاسآهَص تـَیق ٍ تشغیة چگًَگی کاسآهَص،
 ؿذُ دػت ایي اص هَاسدی ٍ آهَصؿی اػتاًذاسدّای ػولی هفاّین اًتقال چگًَگی کاسآهَص،

 هی ّا چالؾ ایي تا تشخَسد ؿیَُ صهیٌِ دس هشتیاى گشاًثْای تجشتیات هؼتٌذػاصی .اػت
 .ؿَد ٍاقغ هثوشثوش هجاصی آهَصؽ کیفیت تْثَد ساػتای دس تَاًذ

 تشگضاسی تِ اقذام گیالى ای حشفِ ٍ فٌی آهَصؽ کل اداسُ هَضَع، ایي اّویت تِ تَجِ تا
 ؿشایظ دس) کـَس ای حشفِ ٍ فٌی آهَصؽ ػاصهاى هشتیاى هجاصی آهَصؽ تجاسب» هؼاتقِ

 کتاب قالة دس آى، ًتیجِ کِ اػت ًوَدُ پظٍّـی عشح یک ساػتای دس «(کشًٍا
 آهَصؽ ػاصهاى گشاهی هشتیاى دػتشع دس «هجاصی آهَصؽ تجشتیات» ػٌَاى تا الکتشًٍیکی

 .گشفت خَاّذ قشاس تشداسی تْشُ جْت ای حشفِ ٍ فٌی



 ّذافا

 :تِ هٌظَسهشتیاى هؼتٌذ ػاصی تجشتیات 
 هـخق ؿذى چالؾ ّای تذسیغ دس فضای هجاصی. 1
 تشای غلثِ تش ایي چالؾ ّاساّکاسّای خالقاًِ هشتیاى هـخق ؿذى . 2
اداسُ کل )دس تخؾ آهَصؽ هجاصی هشتیاى داًؾ تَهی حاكل اص تجشتیات ػاصهاًذّی . 3

 (آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای اػتاى گیالى
 اداسات کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ایػایش هشتیاى اص تجشتیات اسصؿوٌذ تْشُ گیشی . 2
 اؿتشاک گزاسی تجشتیات هشتیاىتِ هٌظَس الکتشًٍیکی تألیف کتاب . 3

 قالة تذٍیي آثاس

  ٍ 12 اًذاصُ تا  BZAR قلن تا عشف، ّش اص 1.2 كفحِ حاؿیِ تا  A4تشگِ قالة دس آثاس
 .اػت آثاس اسػال قالة تیاًگش الف فشم .گشدد اسػال ػغش 5 دس حذاکثش ٍ 1.5 خغَط فاكلِ
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 ؿیَُ اسػال

آدسع ایویل . قاتل دسیافت خَاّذ تَدؿشکت کٌٌذگاى آثاس دسیافتی كشفاً اص عشیق ایویل 
 :  اػتفایلْا تِ ؿشح ریل جْت دسیافت اداسُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای گیالى 

                                                                tvtogilan@gmail.com 

 تاسیخ ّای هْن

 1399/09/15لغایت  1399/08/10دسیافت آثاس اص تاسیخ 
 1399آرس هاُ  27تاسیخ اػالم تشًذگاى 

اعالع سػاًی دس ایي )ٍتیٌاسی کِ دس ّفتِ پظٍّؾ تـکیل خَاّذ ؿذ اػالم تشًذگاى دس 
ٍ ّوچٌیي دس ػایت اداسُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای ( خلَف هتؼاقثا اًجام هی ؿَد

 .كَست خَاّذ گشفت، guilantvto.irًـاًی گیالى تِ 
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 جَایض

 .تِ ًفشات اٍل تا ػَم جَایض اسصًذُ تقذین خَاّذ ؿذ

 :هؼیاسّای اٍلیِ
 هشتیاىتذسیغ تشای چالـْای . 1
 کاسآهَصاىتذسیغ تشای چالـْای . 2
 تشغیة هـاسکت دس کالعؿیَُ ّای . 3
 اسصیاتیؿیَُ ّای . 4
 ؿذًُحَُ کٌتشل دسک هغالة تذسیغ . 5
 ًحَُ اًتقال هفاّین ػولی ٍ هْاستی . 6
 

 :ثاًَیِهؼیاسّای 
 تجشتِتکش تَدى ػَطُ ٍ هَضَع . 1
 تِ هَقغپایاى تٌذی ؿشٍع خَب ٍ . 2
 حـَ ٍ داسای سٍایی ٍ پایایی کافیػاسی اص ػلیغ، ًثش . 3
 تَكیف ٍ فضاػاصی خَب. 4
 کـؾ ٍ اًتظاس آفشیٌی. 5
 .ٍ ساّگـا تاؿذالْام تخؾ تاؿذ کِ تشای ػایش ّوکاساى گًَِ ای تایذ تِ تجشتیات . 6

 هؼیاسّای اسصیاتی
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 ًحَُ اًتـاس آثاس هٌتخة

  تا الکتشًٍیکی کتاب دس اًتـاس ٍ تذٍیي جْت تشتش آثاس ًْایی، اسصیاتی کویتِ تـخیق تِ
 .گشدد هی اًتخاب ،«هجاصی آهَصؽ تجاسب» ػٌَاى

 تزکشات

 .  تاؿذهجلِ ٍ سػاًِ هکتَب چاج ٍ پخؾ ؿذُ کتاب، ًثایذ دس ّیچ آثاس اسػالی . 1
کؼة اعویٌاى اص اسػال آثاس ًْایی ٍ ٍیشایؾ ؿذُ تشای هؼاتقِ صیشا اهکاى جایگضیٌی اثش . 2

 .پغ اص اسػال ٍجَد ًذاسد
 .ًوی ؿَدتِ ًَیؼٌذگاى ػَدت دادُ آثاس دسیافت ؿذُ . 3
 .خَد سا تیاى کٌذتجشتیات فشم الف، دس تایذ اسػال کٌٌذُ . 4
 .تضًذ، اهضا ٍ اسػال ًوایذاًگـت اثش سا ( تؼْذًاهِ)فشم ب تایذ اسػال کٌٌذُ . 5
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 :  ػٌَاى عشح
 آهَصؽ هجاصی هشتیاى ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای کـَس تشسػی تجاسب 

 (دس ؿشایظ کشًٍا)
 :عشحّذف 
 «تجاسب آهَصؽ هجاصی»تذٍیي کتاب الکتشًٍیکی 

 :هخاعثیي عشح
 کـَسکلیِ هشتیاى اداسات کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای 

 :ؿیَُ اسػال
 tvtogilan@gmail.comآدسع تِ ٍ اص عشیق ایویل كشفا 

 :ؿواسُ اداسُ آهَصؽ، پظٍّؾ ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى گیالى
01333724653. 

 :  هحتَای فایل اسػالی ٍ ؿیَُ تذٍیي
 الفهغاتق قالة تذٍیي آثاس ٍ دس فشم 

 :  تاسیخدسیافت آثاس اص 
 1399/09/15لغایت  1399/08/10

 :  تشًذگاىتاسیخ اػالم 
 1399آرسهاُ  27

 :  ؿیَُ اػالم ًتایج
ٍ ّوچٌیي ( اعالع سػاًی دس ایي خلَف هتؼاقثا اًجام هی ؿَد)پظٍّؾ دس ٍتیٌاس ّفتِ 

 guilantvto.irدس ػایت اداسُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای گیالى تِ ًـاًی 
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