
 

 

 یلروف ترآ وپسکا وروی  طباوض و طیارش

 

 

  ناگدننک تکرش：١ هدام

 یاھھاگشیامن هارمھ ھب Union Cultural Neoartgallery ایلاتیا مر یرلاگ ترآوئن یگنھرف ھیداحتا

 دنا هداد لیکشت ار EuroExpoArt ترآ وپسکا وروی , FORLÌ FIERE ROMAGNA   ایلاتیا یاینامور

 دھاوخ رازگرب ایلاتیا یلروف رھش رد ) ١۴٠٠ رویرھش ٢٨،٢٧،٢۶(٢٠٢١ ربماتپس ١٩،١٨،١٧ خیرات رد ھک

 .دش

 .دسانش یم ناریا رد دوخ هدنیامن ناونع ھب ار ترآ اردین هورگ ،یناریا نادنمرنھ شریذپ یارب مر یرلاگ ترآ وئن

 

 اب طابترا رد .تسا عنامالب نیعم داعبا رد ,اھ لیاتسا و اھ کینکت یمامت زا, ینس تیدودحم نودب راثآ شریذپ

 لماش رثا ھمانسانش تاعالطا نینچ مھ و بسانم تیفیک اب,jpg تمرف اب ریواصت , هاگشیامن  ھب ھتفای هار راثا

 .دوش هداتسرف هاگشیامن یرازگرب نیلوئسم ای و هدنیامن ھب تسیاب یم رثا قلخ لاس و کینکت ،هزادنا, ناونع

 

  لیاتسا و عوضوم ：٢ هدام

 لوصا و نایب یاراد راثآ .درادـن دوجو راثآ موھفم و عوضومرد یتیدودحم و دشابیم دازآ هاگشیامن عوضوم

 و روتاینیم ،کیفارگ ،لاتیجید رنھ ,یساکع ،طخیشاقن ,یشاقن لماش یمسجت یاھ ھتشر یمامت رد رنھ یداینب

 .دش دھاوخ ھتفریذپ یزاسریوصت

 

 تکرش هوحن：٣ هدام

 دنمرنھ سامت تاعالطا ،راثآ کینکت و هزادنا تاصخشم هارمھ ھب ،ار دوخ راثآ ھنومن ادتبا یضاقتم نادنمرنھ

 سپ . دنک یم لاسرا پاستاو ای مارگلت یاھ هرامش ھب ایو ترآ اردین لیمیا سردآ ھب ار دوخ ھموزر روطنیمھ و

 . دش دھاوخ هداد عالطا  هاگشیامن ھب ھتفای هار نادنمرنھ یارب ،دییات تروص رد راثآ یسررب زا

 . دشاب یم ١۴٠٠ دادرخ ٢۵ خیرات ات یسررب تھج راثآ ریوصت لاسرا تلھم نیرخآ

 راـثآ داـعبا رثکادـح و رتم یتناس  ١٠٠*٧٠ دنراد ندش لور تیلباق  ھک  موب و یا ھچراپ راثا داعبا رثکادح

 .دشاـب یـم رتم یتناـس  ٣٠*۴٠  لور لباـق ریغ  و یـیاوقم

  ھچینرو ریف ترآ فرط زا یللملا نیب تیکیفیترس و هاگشیامن گولاتاک نادنمرنھ یارب هاگشیامن تدم مامتا زا دعب

 .دش دھاوخ ادھا ایلاتیا مُر یرلاگ ترآ وئن و

 دعب ھحفص رد ھمادا



  ، رثا باق و یساش ھنیزھ  و  تشگرب و تفر تسپ ھنیزھ هوالعب ِهاگشیامن رد تكرش تھج رثا رھ یاھ ھنیزھ

 .دوشیم زیراو ناریا رد یکناب باسح هرامش ھب غلبم نیا یلایر لداعم ھک دشابیم وروی ٣٢٠ غلبم اعمج

 .تسا ریذپ ناکما هام کی ھلصاف اب طسق  ھس رد هاگشیامن رد تکرش ھنیزھ تخادرپ
 
 )دوشیم هداد صاصتخا ،ناریا رد هدید بیسآ ینابایخ تاناویح یاوادم و تیامح تھج هاگشیامن یتخادرپ غلابم زا ٪٢ ( 

 
 .دییامن رارق رب طابترا پاستاو ای مارگلت قیرط زا هدازدمحم یاقآ اب رتشیب تاعالطا بسک ای مان تبث تھج
 
 ٠٠٩٨٩١٢٣٢۶١٢۴۶ :مارگلت       /     ٠٠٩٠۵٣۵٠١٧٩٠۵٨  :پاستاو
 

 .دشابیم رسیم ایلاتیا یازیو ذخا تھج ،اھ هدننک تکرش ھب مر یرلاگ ترآ وئن فرط زا ھمانتوعد لاسرا ناکما

 .دشابیم وروی ٢٠ ھمانتوعد رودص ھنیزھ

 

 ھقباسم ھب دورو طیارش：۴ هدام

 رترب رثا ٣٠ ھک دنوش یم یھد زایتما هاگشیامن ناگدننکدیدزاب فرط زا ترآوپسکاوروی رد هدش هداد تکرش راثآ 

 و یسررب  ایلاتیا یاینامور یاھھاگشیامن نارواد تییھ فرط زا هدش باختنا راثا , دنوش یم ھقباسم شخب دراو

  .دوب دنھاوخ هزیاج تفایرد ھب زاجم

 

  زیاوج -
  :درک دنھاوخ تفایرد ار ریز زیاوج دننک بسک ار زایتما نیرتشیب ھک یراثآ نابحاص

  ٢٠٢٢ لاس ریف ترآ یارب ناگیار ھفرغ یادھا: لاط ناشن_

 ART&ART یرنھ ھلجم رد دنمرنھ یرنھ راثآ یارب یتاغیلبت ناگیار ھحفص ادھا :هرقن ناشن_

 دنمرنھ راثآ گولاتاک پاچ و یحارط:زنرب ناشن_ 

 

  راثآ تفایرد و لیوحت：۵ هدام

 .داد دنھاوخ لیوحت دیسر تفایرد اب نارھت رتفد سردآ ھب ار دوخ هدش باختنا راثآ ،نادنمرنھ

 .دش دھاوخ مالعا ابقاعتم راثآ لیوحت خیرات

 كی دحاو ،١٧ کالپ ،)تارباخم( ییادا ھچوک ،یچنوباص نابایخ ،یتشھب نابایخ - نارھت :سردآ

 ١۵٣٣۶٣۶٣١١  : يتسپ دك

 .دننک تسپ ار ناشراثآ هدش دیق سردآ ھب یلبق یگنھامھ اب دنناوتیم یناتسرھش نادنمرنھ

 

 دعب ھحفص رد ھمادا

 



 

 .دش دنھاوخ باق ییاوقم راثا و  )بوچراھچ( یساش یا ھچراپ راثآ ، هاگشیامن یرازگرب لحم رھش رد
 

 ار دوخ راثآ ناشدوخ دنتسھ فظوم  ترآ نشیلاتسنیا و ترآ ویدیو ،مجح ،ھمسجم راثآ نادنمرنھ -
 ترآاردین نیلوئسم ھب ریف ترآ یرازگرب لحم رد هاگشیامن ھیحاتتفا زا لبق زور ود ،هدامآ تروصب

 .دنھد لیوحت هاگشیامن لحم رد بصن تھج

 

 

 راثآ ندوب ) لانیجروا( لصا تنامض：۶ هدام

 .دشابیم دنمرنھ هدھع رب رثا )ندوب لانیجروا( ندوب لصا نینچمھ و یونعم و یدام تیکلام تابثا

 

 

 راثآ یراذگ تمیق و شورف  :  ٧ هدام

 زا درادناتسا و جیار یاھرایعم ھب ھجوت اب یرلاگ ار ییاھن تمیق اما دوش یم مالعا دنمرنھ طسوت راثآ ھیاپ تمیق

 .دنکیم نییعت ھتفر شورفب البق ھک دنمرنھ راثآ تمیق ، دنمرنھ ھموزر ،رثا هزادنا ، کینکتو تیفیک ھلمج

 مامتا زا دعب ھتفھ ود رثکادح غلبم یقاب و رسک یرلاگ مھس ناونعب شورف غلبم زا ٪١٠ ،شورف تروص رد

 ددرگیم زیراو دنمرنھ یکناب باسحب هاگشیامن

 

 ترآوئن یگنھرف ھیداحتا تیوضع  ناگیار تروص ھب نادنمرنھ, یلروف ترآوپسکا وروی رد رد تکرش اب

 .درک دنھاوخ بسک ار ایلاتیا مر یرلاگ

 
 
 


