
 

 قابل تًجٍ کلیٍ شرکت کىىدگان 

 در وُمیه جشىًارٌ فرَىگی يزارت بُداشت )جشىًارٌ بیه المللی سیمرغ(
 

کٍ کبسکىبن ي اسبتیذ  یصًستدس، علًم پضضکی ایشان طجًئی ي فشَىگی داوطگبٌمعبيوت محتشم داو اعالمش ببىب

ضشکت ومًدٌ ي آثبس َىشی خًد سا طبق فشاخًان مىذسج دس  فشَىگی يصاست بُذاضت، جطىًاسٌوُمیه داوطگبٌ دس 

 سبمبوٍ جطىًاسٌ ثبت ومبیىذ، امتیبصات ریل بٍ ایطبن تعلق خًاَذ گشفت .

  امتیبص دس ومشٌ اسصضیببی سبالوٍ کبسکىبن دياعطبی  

  امتیبص فشَىگی جُت اسبتیذ دس کمیسیًن استقبی اعضبی َیئت علمی ) کمیسیًن مبدٌ یک( دياعطبی 

وفر از کارکىاوی کٍ آثار خًد را  01وفر از داوشجًیان ي  01مچىیه، در پایان جشىًارٌ بٍ قیذ قرعٍ بٍ َ

 گردد. ای بٍ ارزش یکصذ َسار تًمان اَذاء می در ساماوٍ جشىًارٌ ثبت ومًدوذ، کارت َذیٍ

 جًایضکبسکىبن ي اسبتیذ داوطگبٌ ،  ، تًسط َش یک اص داوطجًیبنکسب ستبٍ َبی کطًسی ، دس صًست "ضمىب 

 گیشد. بٍ آوبن تعلق می، اسصوذٌ ای بقشاس ریل

  بخش داوشجًیان داوشگاٌ کشًریرتبٍ حائسیه جًایس 

 میلیًن تًمبن بٍ َمشاٌ لًح تقذیشوقذی بٍ اسصش دي جبیضٌ  ؛مقبم ايل 

 تقذیش تًمبن بٍ َمشاٌ لًحَضاس جبیضٌ وقذی بٍ اسصش یک میلیًن ي پبوصذ ؛مقبم ديم 

 میلیًن تًمبن بٍ َمشاٌ لًح تقذیشجبیضٌ وقذی بٍ اسصش یک  ؛مقبم سًم 

  اساتیذ داوشگاٌکشًری بخش رتبٍ حائسیه جًایس 

  مقبم ايل؛ اعطبی یک پبیٍ تطًیقی 

   صش دي میلیًن تًمبنجبیضٌ وقذی بٍ اس ديم؛مقبم 

  مقبم سًم؛ جبیضٌ وقذی بٍ اسصش یک میلیًن تًمبن 

  رتبٍ کشًری بخش کارکىان داوشگاٌحائسیه جًایس 

 مقبم ايل؛ جبیضٌ وقذی بٍ اسصش یک میلیًن ي پبوصذَضاستًمبن بٍ َمشاٌ لًح تقذیش 

 مقبم ديم؛ جبیضٌ وقذی بٍ اسصش یک میلیًن تًمبن بٍ َمشاٌ لًح تقذیش 



 مقبم سًم؛ جبیضٌ وقذی بٍ اسصش پبوصذَضاس تًمبن بٍ َمشاٌ لًح تقذیش 

وبم کىىذ ي آثبسی کٍ بعذ اص  فشصت داسوذ آثبس خًد سا دس سبمبوٍ ثبت مبٌ بُمه 52سيص تب پبیبن کىىذگبن  ضشکت

 مُلت مزکًس ثبت وبم ضًد تشتیب اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

َبی علًم پضضکی ي جبمعٍ  ایه جطىًاسٌ دس بخص آصاد يیژٌ داوطجًیبن، کبسکىبن، اعضبی َیئت علمی داوطگبٌ

َب، مشاکض ي مًسسبت آمًصش عبلی کطًس ي  ٌ داوطجًیبن تمبم داوطگبٌپضضکی کطًس، بخص فشَىگ سالمت يیژ

 بخص بیه الملل بب مًضًع فشَىگ سالمت يیژٌ داوطجًیبن سشاسش دویب بشگضاس خًاَذ ضذ.

 مشاجعٍ کىىذ. www.festivalf.irکسب اطالعبت بیطتش بٍ سبیت جطىًاسٌ  ، جُت ثبت وبم يمىذان  عالقٍ

 

 


