
 
 

 3 از   1 صفحه

 

 ًمص الًَذ

 الًَذ تَلیذ وٌٌذُ اًَاع وبضی ّبی دیَاس، سشاهیه ّبی وف ٍ پشسالى بب ّوىبسی داًطگبُ ٌّرش  ٍ سشاهیه وبضیصٌبیغ ضشوت 

 بشگضاس هی وٌذ تْشاى

 فشاخَاى عشاحی وبضی ٍ سشاهیه

دس توبهی دًیب ببصًوَد ببٍسّب ٍ سیطِ ّبی ػویك فشٌّگی، دس لبة ًوبد ٍ ًطبًِ تجلی هی یببذ تب ّن حس غشٍس ٍ افتخبس سا 

 بشاًگیضد ٍ ّن تذاػی گش بخطی اص فشٌّگ دیذاسی جبهؼِ ای بب تبسیخی وْي ببضذ. 

وبضی ٍ سشاهیه دس ًظش داسد صبدسات ٍ تجشبِ افتخبسآهیض دس حَصُ تَلیذ، فشٍش ٍ  سبل سببمِ 30ص اص ییِ بش بىوبضی الًَذ بب ت

ي الوللی، اص ٌّشهٌذاى جَاى یصٌؼت ایشاًی ٍ ّوگبم سبصی آى بب استبًذاسدّبی سٍص دًیب ٍ رائمِ ٍ سلیمِ ب-جْت احیبی ایي ٌّش

 شاهیه ضشوت ًوبیٌذ. فشاخَاى عشاحی وبضی ٍ س ایيًوبیذ تب دس  تٍ تَاًبی ایي هشصٍ بَم دػَ

 ضشایظ ػوَهی: 

 ضشوت دس جطٌَاسُ بشای ػوَم ٍ دس ولیِ همبعغ سٌی آصاد است.  ✓

 ضًَذ پس اص داٍسی بِ بخص ًْبیی ساُ هی یببٌذ.  لآثبسی وِ دس صهبى هؼیي اسسب ✓

 بِ ّش ًحَ همتضی استفبدُ ًوبیذ.  پزیشفتِ ضذُشخبًِ جطٌَاسُ هجبص است اص آثبس اسسبلی یدب ✓

ی تَلیذ ضذُ داخلی یب خبسجی وِ بب وپی بشداسی هحض اص عشح ّبی ایٌتشًتی ٍ یب بب هطببْت صیبد بب عشح ّبآثبسی  ✓

 (َسظ ّیئت داٍساى بشسسی خَاّذ ضذهیضاى هطببْت ت)ضذُ اًذ، پزیشفتِ ًخَاٌّذ ضذ عشاحی

 د. ضَلَح تمذیش اّذا هی  لآثبس ساُ یبفتِ بِ هشحلِ ی اٍ بِجطٌَاسُ دس دٍ هشحلِ بشگضاس هی گشدد؛  ✓

 آهَصضی دسیىشٍصُ تَس ٍ ٍسوطبپ  ِ، بشای هشحلِ اجشا، بِبشگضیذُ بِ هشحلِ دٍم ساُ یبفت عشح ّبی ✓

دس صَست ساُ یببی عشاح ّب بِ هشحلِ اجشا ٍ تَلیذ، ّش پىیج بِ هبلغ )دػَت خَاٌّذ ضذ؛  وبسخبًجبت الًَذ

 (سیبل خشیذاسی خَاّذ ضذ 000/000/50

از یک یا چند  هر پکیج)پىیج دس ّش هَضَع سٍیذاد ضشوت ًوبیذ.  5ٍ حذا وثش  حذالل یه لهی تَاًذ بب اسسبّش ٌّشهٌذ  ✓

 در آن، دارای قابلیت تکرار در سطح می باشد(یا بافت ایجاد شده  طرحضمه هماهنگی که ، کاشی تشکیل شده

 . هی ببضذجطٌَاسُ ت توبهی همشسا پزیششضشوت دس جطٌَاسُ بِ هٌضلِ  ✓

  هَضَع عشح ّب:

 ببفت ّبی هَجَد دس عبیؼت  .1

  (شاسىبب لببلیت گستشش ٍ ت)عشح ّب ٍ ًمص هبیِ ّبی هلْن اص فشٌّگ ٍ ٌّش اصیل ایشاًی ٍ ضشلی .2

 عشح ّبی اًتضاػی  .3
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 ضشایظ اختصبصی: 

 افمی یب ػوَدی است. ت بِ صَسهغببك ضىل ٍ سبًتیوتش  x 30 90ابؼبد وبضی ّبی عشاحی ضذُ  ✓

 

 
  

بشجستِ الصم است ولیطِ ت اسائِ عشح بِ صَست ّبی اسائِ ضذُ هی تَاًٌذ هسغح ٍ یب بشجستِ ببضٌذ. دس صَسعشح  ✓

Grayscale ًسٍضي تش  طتیشُ تش هٌبعك ػویك تش ٍ ًمبط وِ ًمب لببل تَجِ ایيًىتِ اسائِ ضَد. چ آى جْت سبخت پب

 ون ػوك تش سا ًطبى هی دٌّذ. هٌبعك 

 

 
  

 گشدد:  لبب دٍ فشهت اسسبهی ببیست ّش اثش عشاحی ضذُ  ✓

  dpi 300بب سصٍلَضي  JPGفشهت .1

  (لببل ٍیشایص دس ًشم افضاس ّبی گشافیىی ضغشًجی ٍ یب بشداسی)یىی اص فشهت ّبی الیِ ببص  .2
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ویفی  لبش سػبیت اصَط هطشٍ ،ایذُ ّبی خالق دیگش ، ػىبسی ٍتیتَلیذ ضذُ اص عشح ّبی دس لفبیل ّبی دیجیتب ✓

 اضبسُ ضذُ پزیشفتِ خَاّذ ضذ. 

 دس سغح تَجِ ضَد.  عشح ّبشاس ٍ گستشش ىدس آهبدُ سبصی آثبس الصم است بِ لببلیت ت ✓

  

 آثبس:  لًحَُ اسسب

 گشدًذ.  لشخبًِ اسسبیٍ اص عشیك پست بِ آدسس دب DVDعشاحی بش سٍی یه حلمِ ت بىعشح ّب بب سػبیت ً

ای اص سَابك تحصیلی ٍ تجشبی  ًبم خبًَادگی، آدسس، ایویل، تلفي ّوشاُ، خالصِضٌبسبیی عشاح ضبهل: ًبم ٍ ت اعالػب ✓

بِ ّوشاُ  PDF دیگشی بِ صَستٍ  Wordفبیل  دس دٍ ًسخِ، یىی بِ صَستی عشاح ىحسبة ببً وبست ٍ ضببی ٍ ضوبسُ

 گشدد.  لحبٍی آثبس اسسب DVDعشح ّب دس 

 

 شخبًِ: بیًطبًی د

، ضشوت وبضی الًَذ، ٍاحذ تحمیك ٍ تَسؼِ وذ 23تْشاى، خ ٍلیؼصش، ببالتش اص اتَببى ًیبیص، خ ضْیذ سؼیذی، پالن 

 1684684613پستی: 

 

 : داٍسی آثبس

آثبس تحت ًظبست گشٍُ استببط تصَیشی ٍ تَسظ گشٍّی اص اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ اًجبم هی گشدد.)ًتبیج اٍلیِ  اسصیببی 

 د(گشداػالم هی  www.alvandtileco.comتِ پس اص آخشیي هْلت اسسبل دس ٍة سبیت ضشوت الًَذ داٍسی، یه ّف
 

 جَایض: 

 : لَح تمذیش بِ ّوشاُ یه سىِ توبم بْبس آصادیلًفش اٍ

 ًفش دٍم: لَح تمذیش بِ ّوشاُ یه سىِ ًین بْبس آصادی

 َم: لَح تمذیش بِ ّوشاُ یه سىِ سبغ بْبس آصادی سًفش 

 خشیذاسی هی گشدًذ. لسیب 000/000/3سبیش عشح ّبی بشگضیذُ، ّش پىیج بِ هبلغ 
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