
﹁︣ا︠﹢ان ﹡︧︐﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ «﹝﹫︣زا آ﹇︀ ︑︣︊︤ی»
︗︀︤ه ا﹢ب آ﹇︀︠︀﹡﹩

ا﹡︖﹞﹟ ﹝︣دم ﹡︀د دا﹡︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ︑﹡ ︤︣︊︑ ︣︑︀︧︐﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ «﹝﹫︣زا آ﹇︀ ︑︣︊︤ی» ︗︀︤ه ا︨︐︀د ا﹢ب 
آ﹇︀︠︀﹡﹩ را ︋︀ ﹝﹢ر︣︊︑ ️︤ و آذر︀︋︖︀ن در دو ︋︩ ︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠︡.

ا﹨︡اف ︗︪﹠﹢اره:
1 - ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ﹡﹆︩ ︑︀ر︣︊︑ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ -﹩︤ در ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ ﹝︡رن ا︣ان.

﹞ ︡﹫﹛﹢︑ - 2︐﹢ا ︋︣ ا︨︀س ﹁︣﹨﹠﹌ آذر︀︋︖︀ن.

رو﹊︣د﹨︀ی ︗︪﹠﹢اره:
.﹩︣د ︑︀ر﹊1 - رو
2 - رو﹊︣د ﹝︺︀︮︣.

    ،﹩﹍﹠﹨︣﹁ ،﹩︀﹫﹁︣ا︽︗ ،﹩︡ه ﹨︀ی ︑︀ر︡︎ در︋︀ره ︣︮︀︺﹞ ︀ ﹩︣د﹨︀ی ︑︀ر﹊از رو ﹩﹊ در ︡︀︋ ﹩﹛︀︨ار ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ع﹢︲﹢﹞     
     ا︗︐﹞︀︻﹩، ︨﹫︀︨﹩، ا﹇︐︭︀دی، ﹝︣︡︐﹩، ز︧️ ﹝﹫︴﹩، ﹝︢﹨︊﹩، آ﹫﹠﹩، ا︨︴﹢ره ای، ﹞︀︨﹩، ︻﹙﹞﹩، ﹨﹠︣ی، ﹁﹙︧﹀﹩،     

     اد︋﹩، ورز︫﹩، ... ︑︣︊︤ و آذر︀︋︖︀ن ︋︀︫︡. 

︫︣ا︳ ﹐زم:
.︡︀﹝﹡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره ار︨︀ل ﹤︋ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︡ا﹋︓︣ دو ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︦﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︣﹨ - 1

︀﹝﹡ /﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ - 2︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ار︨︀﹜﹩ از ﹡︷︣ ز﹝︀ن ﹡﹍︀رش، ︀پ، ا︗︣ای ︻﹞﹢﹝﹩ و ︗︪﹠﹢اره ای، ﹝︡ود︐﹩ ﹡︡ارد. 
︀﹝﹡ /﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ - 3︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︀︋︡ ︋﹥ دو ︮﹢رت Word (︋︀ ﹇﹙﹛ B Mitra ︫﹞︀ره 16) و  PDF  ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹁︣م ︫︣﹋️ در ︗︪﹠﹢اره

     ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗︪﹠﹢اره (Email:1st.TDF@gmail.com) ار︨︀ل ︫﹢د.
     ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ﹝﹢ارد ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه ︋︣ ︻︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره ا︨️.

 ︗︀︤ه ﹨︀:
1 - ر︑︊﹥ اول در ﹨︣ دو ︋︩ (︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩): د︍﹙﹛ ا﹁︐︀ر، ︑﹠︡︦ ︗︪﹠﹢اره و ﹝︊﹙︼ 5 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن.

2 - ر︑︊﹥ دوم در ﹨︣ دو ︋︩ (︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩): ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ و ﹝︊﹙︼ 3 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن.
3 - ر︑︊﹥ ︨﹢م در ﹨︣ دو ︋︩ (︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩): ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ و ﹝︊﹙︼ 1 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن.

     د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره ︎﹠︕ ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹡︀﹝︤د از ﹨︣ ︋︩ ︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩ را ︎︦ از ︵﹩ ﹝︣ا﹏ ﹐زم و ︋︡ون ﹅ ︑︀﹜﹫︿ ︋﹥ ︮﹢رت 
    «﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥» ﹝﹠︐︪︣ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

﹎︀ه ︫﹞︀ر:
آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ار︨︀ل ﹡﹞︀﹝﹡ /﹤﹞︀﹠︪︀︪﹠︀﹝﹥¬﹨︀: 31 ارد︊︪️ ﹝︀ه 1398.

 ا︻﹑م ︎﹠︕ ﹡︀﹝︤د در︀︗ ️﹁︀︤ه در ﹨︣ ︋︩ ︑︣﹋﹩ و ﹁︀ر︨﹩: 6 ︑﹫︣﹝︀ه 1398.
ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ ︗︪﹠﹢اره و ا︻﹑م ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︣﹎︤︡ه: 14 ︑﹫︣﹝︀ه 1398 ﹝︭︀دف ︋︀ «روز ﹇﹙﹛»


