
  

 

شرکت ددرر مسابقهھ فرااخواانن "٢۲٠۰١۱١۱"ططرحح رروویی جلد مجلهھ تيیرگانن    

)EST(  ٢۲٣۳: ۵٩۹   - ٢۲٠۰١۱١۱ آآوورريیل ماهه  ٣۳٠۰مهھلت ااررسالل: شنبهھ٬،   

 ٢۲٠۰١۱١۱جلد مجلهھ تيیرگانن   آآوورردد کهھ ددرر مسابقهھ ططرااحی اازز تمامی ططرااحانن گراافيیک ددعوتت بهھ عمل می ٢۲٠۰١۱١۱تيیرگانن 
شرکت کنند.  

بيیشتر توسط ددااوورراانن ددرر نظر گرفتهھ خوااهھھھند شد:  اایی برررسیکهھ دداارراایی شراايیط ززيیر باشند بر  هھھھايیی ططرحح  

شراايیط:  

شدهه باشند تهھيیهھ آآوورريیل ماهه ٣۳٠۰وو   ماررسس ماهه ١۱۵هھھھا بايید بيین  ططرحح     ·  

اايین فرمم اازز ططريیق ووبسايیت تيیرگانن قابل . تکميیل وو ااررسالل شودد.آآناليین  صوررتتفرمم وورروودد بهھ مسابقهھ بايید بهھ      ·
ددسترسس ااست.  

ههچاپپ شدفقط نسخهھ      · ططرحح رراا ااررسالل نمائيید.  کهھ آآخريین نسخهھ کارر خودد رراا بهھ صوررتت عکس٬،   بهھ اايین معنی  
بفرستيید٬، لطفا آآنن رراا بهھ نيیز ااررسالل کنيید. ااگر تصميیم دداارريید نسخهھ االکتروونيیکی کارر خودد رراا   يیا چاپپ ررنگی

.ااررسالل نمايیيید ذذکر شدهه ززيیرکهھ ددرر   ميیلیيیاا  

قابل فرستاددنن نباشد. عکسهھا بايید با  چاپی کاررشوند کهھ نسخهھ پذيیرفتهھ ميی  عکسهھایی دديیجيیتالل تنهھا ددرر صوررتی     ·
فرمت ززيیر فرستاددهه شوند:   

RGB (not CMYK) JPG format 8.5" x 11" at 300 DPI  

. اازز ططريیق پست ااررسالل می شوند نيیز فرستاددهه شودد.  کهھ يیی کاررهھھھا با تماممبايید هھھھمرااهه وورروودد بهھ مسلبقهھ فرمم      ·  

کاررهھھھایی     · فرستاددهه  شدهه  س فرستاددههپ  نخوااهھھھند شد.   

هھھھایی فرستاددهه شدهه٬، بايید با يیک توضيیح مختصر تمامم ططرحح     ·   يیا اانگليیسی  کلمهھ) بهھ ززبانن فاررسی ٢۲۵٠۰حدااکثر ( 
.باشند هھھھمرااهه  

ددرر کاررهھھھایی تبليیغاتی  ددرر صوررتت برندهه شدنن٬، جشنوااررهه تيیرگانن مجازز بهھ ااستفاددهه اازز ططرحح ااررسالی شما      ·
.می باشد ا چاپپ شدهه)مربوططهھ (بهھ ططورر االکتروونيیکی يی  

خوااهھھھند شد.  تمامی کاررهھھھایی ااررسالی توسط گرووهھھھی اازز ددااوورراانن برررسی     ·  

موضوعع فستيیواالل تيیرگانن: ٢۲٠۰١۱١۱  اابديیتناميیراايیی/   

آآيیندهه  ميیرااثث فرهھھھنگی آآفريینشگذشتهھ٬،   نهھاددنن بهھ ميیرااثث فرهھھھنگی ججاارر  



دداادد٬، تيیریی کهھ ااميید٬، اازز ددست ررهھھھا کرددنن يیک تيیر  با رراا  جانشااسطوررهه يیی کهھ  ییتيیرنداازز  تيیرگانن اافسانهھ آآررشش ااست٬، 
آآوورردد. هھھھزاارراانن سالل ااست کهھ کوددکانن اايیراانی بهھ قصهھ آآررشش گوشش فراا ددااددهه  بهھ ااررمغانن براایی هھھھمگانن  صلح٬، وو خوشبختی

ااند وو سپس آآنراا  براایی کوددکانن  نميیدااند کهھ چهھ   وو جاوودداانهھ ااست. کسی  خويیش باززگو کرددهه ااند. آآررشش يیک قهھرمانن ملی 
هھھھایی ووااال  کهھ اايیراانيیانن بهھ يیادد ددااررند٬، آآررشش نشانهھ ااميید٬، آآررززوو وو آآررمانن  تا جايیی  هھ آآغازز شدهه ااست٬، وولیاايین قص  ززمانی

بوددهه ااست. اايین قصهھ٬، چهھ ددرر گذشتهھ وو چهھ ددرر حالل٬، االهھامم بخش بسيیارریی اازز هھھھنرمنداانن وو اادديیبانن بوددهه ااست. آآررشش مظهھر 
اازز ووجودد ماست کهھ جاوودداانهھ وو ماندگارر ااست.  قسمتی  

ً تحويیل بدهھھھيید): لطفا کاررهھھھایی خودد ا شخصا (يی ر بفرستيید  اا بهھ آآددررسس ززيی رر  

E-mail: 

Info@tirgan.ca 

Mailing address: 

56 Forest Park Crescent   

Thornhill, Ontario 

L3T-2M7 

مهھلت ااررسالل:  

)EST(  ٢۲٣۳: ۵٩۹   - ٢۲٠۰١۱١۱ ماهه آآوورريیل  ٣۳٠۰شنبهھ٬،   

:قدرردداانی  

ااهھھھداا خوااهھھھد شد. هھھھمچنيین٬، کارر برندهه اايین مسابقهھ ططرحح رروویی جلد مجلهھ تيیرگانن  $ ٣۳٠۰٠۰مسابقهھ مبلغ بهھ برندهه اايین 
نسخهھ بهھ چاپپ  ١۱٠۰،٬٠۰٠۰٠۰خوااهھھھد بودد وو براایی تبليیغاتت اايینترنتی هھھھم ممکن ااست ااستفاددهه شودد. مجلهھ تيیرگانن ددرر  ٢۲٠۰١۱١۱

خوااهھھھد ررسيید وو ددرر ااختيیارر باززدديید کنندگانن اازز جشنوااررهه قراارر خوااهھھھد گرفت.  

.می باشداازز هھھھنرمنداانن وو ااستادداانن سطح باالیی اايیراانی/کانادداايیی متشکل ااوورراانن هھھھيیئت دد  

معيیارر تصميیم گيیریی ددااوورراانن:  

بهھ موضوعع جشنوااررهه رتبط بوددننوو مبوددنن منحصر بهھ فردد ددررجهھ ااصالت:   

ميیزاانن خالقيیتاابتکارر:   

ندیی٬، اانتخابب ررنگ٬، مانند ططرحح ب  ااستاندااررددهھھھایی ططرااحی ميیزاانن ررعايیت –وو پيیاددهه ساززیی  ططرححززيیبايیی ددررجهھ مهھاررتت: 
  تايیپوگراافیهھھھایی عکاسی٬، وو  چاپپ٬، تکنيیک

تاثيیرگزاارریی: ميیزاانن تواانايیی اانتقالل مفهھومم بهھ مخاططب   

تجربهھ کلی: ميیزاانن تواانايیی برقراارر ااررتباطط تصويیریی با مخاططب  


