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ٍيظُ  ثٍِسي  ٍ ًَخَاًبى ٍ تشٍيح فشٌّگ ثْشُ ّبي وَدوبى ي سؿذ ٍ پشٍسؽ خالليتدس ساػتبى ٍسي ايشا ػبصهبى هلي ثْشُ
 ػٌي وَدن ٍ ًَخَاى وشدُ اػت. ّبي ثشاي گشٍُ هؼبثمِ ًمبؿي ػَهييالذام ثِ ثشگضاسي ٍسي آة  دس صهيٌِ ثْشُ

 

 هدف:

 ؼجيؼي هٌبثغ اص حفبظت هصشف، الگَي اصالح صهيٌِ دس ًَخَاًبى ٍ وَدوبى تَخِ ٍ آگبّي افضايؾ هؼبثمِ، ايي اصلي ّذف
  اػتؼذادّب ّب، تَاًوٌذي ػشظِ ثِ آًْب تـَيك ٍ خبهؼِ دس ٍساًِ ثْشُ الذاهبت ٍ ّب فؼبليت تشٍيح آة، ٍسي ثْشُ ٍ
 .اػت خَد ّبي پتبًؼيل ٍ
 

 موضوع: 

فشٌّگ، خذهبت، تَاًذ  هَظَػبت آثبس هي اػت.« آةٍسي  ثْشُ»ٍسي ايشاى  هؼبثمِ ًمبؿي ػبصهبى هلي ثْشُ ػَهييهَظَع 
وبس دسػت سا »سا ؿبهل ؿَد ٍ ؿؼبس دس خبًِ ٍ هذسػِ  ُصهشٍيظُ صًذگي سٍ ٍ ثِ هٌبثغ ؼجيؼي ،صٌؼت، اًشطي، وـبٍسصي

 سا ثِ تصَيش ثىـذ.« دسػت اًدبم دّين
 

 شرایط و نحوه شرکت در مسابقه:
 9اػتّبي ػٌي ريل اهىبى پزيش  ٍسي ايشاى تٌْب ثشاي گشٍُُ ؿشوت دس هؼبثمِ ًمبؿي ػبصهبى هلي ثْش

 ػبل  5تب  3ـ الف9  
 ػبل  8تب  6ـ ة9 
 ػبل  01تب  01ـ ج9 
 ػبل  05تب  02ـ ج9 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي، تبسيخ تَلذ ٍ اسػبل ثبيؼت اثش هَسد ًظش سا ثِ اًعوبم فشم تىويل ؿذُ اسػبل وٌذ.  وٌٌذُ هي ّش ؿشوت
 هٌضلِ حزف اثش اص هؼبثمِ اػت. وٌٌذگبى ظشٍسي اػت ٍ ًمص دس ّش يه اص هَاسد هزوَس ثِ ثشاي ؿشوت يه ؿوبسُ توبع

 اص والطّبي حدين اختٌبة ؿَد. . تىٌيه اثش آصاد اػت. ثبؿذػبًتي هتش هشثغ  31دس  21حذاوثش  االهىبى حتي لؽغ اثش
ًيبصي ثِ تىويل  ،ثشاي اسػبل آثبس هتؼذداثش سا ثشاي ؿشوت دس ايي هؼبثمِ اسػبل وٌذ.  2تَاًذ دس ًْبيت  وٌٌذُ هي ّش ؿشوت

 خولِ دس هَسد اثش خَد اسػبل وٌٌذ. 2يب  1تَظيحبتي سا دس حذ  تَاًٌذ هيهدذد فشم ًيؼت. ّوچٌيي ؿشوت وٌٌذگبى 
 

 شرایط آثار:
 وٌٌذُ ثشاي ؿشوت دس هؼبثمِ هي تَاًٌذ ًمبؿي خَد سا ثِ سٍؽ ّبي ريل ثِ دثيشخبًِ اسػبل وٌذ9 ّش ؿشوت

 (productivity@mporg.irيب  nipo.gov.ir@gmail.comـ اسػبل ثِ پؼت الىتشًٍيه )



  05ٍسي ايشاى9 تْشاى، خيبثبى اػتبد ًدبت الْي )ٍيال(، خيبثبى ػپٌذ، ؿوبسُ  ًـبًي ػبصهبى هلي ثْشُ ـ اسػبل پؼتي ثِ

 211dpi ثب حذالل ٍظَح  هتش هشثغ( ػبًتي16دس  10) A4 حذاوثش دس ػبيض ثبيذؿَد  هي اسػبل ـ آثبسي وِ اص ؼشيك ايويل
 دس ثخؾ هَظَع ًيؼت.هگبثبيت تدبٍص وٌذ. اػوبل تغييشات دس فبيل هدبص  14ّبي اسػبلي ًجبيذ اص  ثبؿٌذ. حدن فبيل

(subject ) ثبيؼت ثِ صَست التيي ٍ ثب فشهت صيش ًبهگزاسي  دسج ؿَد ٍ فبيل ديديتبل آثبس هي «هؼبثمِ ًمبؿي»ػجبست
 ؿًَذ9

 9وٌٌذُ خبًَادگي ؿشوت ًبم ٍ ًبم اثش( ٍ 2)ًْبيتب  شؿوبسُ اث

 ػٌَاى ًو9ًَِِ ث
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 قوانین داوري:
اًذ  وٌذ وِ آثبس اسػبلي اثش اصلي ّؼتٌذ ٍ تَػػ خَد فشد خلك ؿذُ دس هؼبثمِ تأييذ هي ٍ اسػبل اثش، ًبم ُ ثب ثجتوٌٌذ ـ ؿشوت

وٌٌذُ خَد صبحت حمَق ٍ  ؿشوتؿًَذ. ثذيي تشتيت  ٍ هـوَل ًمط لَاًيي حوبيت هؼٌَي يب ًمط حمَق ديگشاى ًوي
 ًحَي ثبؿذ وِ ًبفي خالليت آًْب ًـَد. ووه فىشي ثِ وَدوبى ثْتش اػت ثِ اهتيبصات هشثَغ ثِ اثش اػت.

داسد تب دس صَست آؿىبس ؿذى ّش گًَِ ًمط دس لَاًيي ؿشوت  ٍسي ايشاى ايي حك سا ثش خَد هحفَؾ هي ـ ػبصهبى هلي ثْشُ
  ى هؼتشد وٌذ.دس هؼبثمِ خَايض سا اص ثشًذگب

وٌٌذگبى دس توبهي هشاحل هؼبثمِ ٍ  اؿت تب اص آثبس اسػبلي تَػػ ؿشوتٍسي ايشاى ايي اخبصُ سا خَاّذ د ـ ػبصهبى هلي ثْشُ
 وٌٌذُ ًخَاّذ ثَد. خْت تجليغبت ٍ ػبيش هَاسد اػتفبدُ وٌذ. ثذيي تشتيت ًيبصي ثِ اخز اخبصُ ٍ تأييذ ؿشوت

ّب ٍ  ّب ٍ ًوبيـگبُ ثشًبهِداسد تب اص آثبس ثشگضيذُ دس هؼبثمِ دس  ٍسي ايشاى ايي اخبصُ سا هحفَؾ هي ـ ّوچٌيي ػبصهبى هلي ثْشُ
خجشًبهِ، ػبيت، پبيگبُ ايٌتشًتي ٍ غيشُ دس ّش لبلت ٍ فشهتي ٍ ثذٍى وتبة، وبست پؼتبل، اًتـبسات خَد اػن اص ّوچٌيي 

 .وٌذثشداسي  اثش اػتفبدُ ٍ ثْشُ صبحتپشداخت ّش گًَِ ٍخْي ثِ 
خَايض هشثَغ ثِ ؿخص ثشًذُ خَاّذ ثَد دس صَستي وِ ثشًذُ دس ػذم ٍصَل ّب ٍ ػَاسض ًبؿي اص  ـ هؼئَليت توبهي ّضيٌِ

ثب تَاًذ  ٍسي ايشاى هي ، ػبصهبى هلي ثْشُوٌذسٍص اص اػالم ًتبيح پبػخ ًذّذ يب اص دسيبفت خبيضُ خَد اهتٌبع  01ظشف هذت 
 وٌٌذُ ديگشي اّذا وٌذ. يت خَد خبيضُ سا ثِ ؿشوتهؼئَل

داسد تب دس صَست ثشٍص پيـبهذّبي غيشهٌتظشُ ٍ يب ؿشايػ  ـ ػبصهبى هلي ثْشُ ٍسي ايشاى ايي حك سا ثشاي خَد هحفَؾ هي
 ٍ دس ايي صَست ثِ اؼالع ؿشوت وٌٌذگبى خَاّذ سػبًذ. وٌذًبهٌبػت هؼبثمِ سا هلغي اػالم 

اصالحبت يـب تـغييشات هـشثـَغ  دسخَاػتتَاًٌذ دس صَست ًيبص تب پبيبى صهبى ًْبيي ثجت ًبم ًؼجت ثِ  ـ ؿشوت وٌٌذگبى هي

يب  nipo.gov.ir@gmail.comثـِ اؼالػـبت خَد اص ؼشيك آدسع پؼت الىتشًٍيه )

productivity@mporg.ir) .هىبتجِ وٌٌذ 
ثشاي  )ثبثت يب ّوشاُ( ، تبسيخ تَلذ ٍ يه ؿوبسُ توبعصبحت اثش ًبم خبًَادگيًبم ٍ ؿَد وِ اسػبل  ثبس ديگش تبويذ هي ـ

ّوچٌيي هغبيشت  هٌضلِ حزف اثش اص هؼبثمِ اػت. وٌٌذگبى ظشٍسي اػت ٍ ًمص دس ّش يه اص هَاسد هزوَس ثِ ؿشوت



هٌضلِ حزف اثش اص هؼبثمِ ٍ  ّبي ػٌي هؼبثمِ ثِ گشٍُ وٌٌذُ ثب ػي ؿشوتػذم هؽبثمت وٌٌذُ اص خولِ  اؼالػبت اثش ؿشوت
 داٍسي خَاّذ ثَد.

 

 نحوه داوري آثار:
آثبس ّش ثخؾ ثِ صَست خذاگبًِ داٍسي خَاٌّذ ؿذ. تصوين داٍساى ًْبيي خَاّذ ثَد. ًمبؿي ّب دس دٍ هشحلِ ثشسػي خَاٌّذ 

 ؿذ9
 ثشسػي اٍلي9ِ  -0

 هؼبثمِ.اص لحبؾ هؽبثمت ثب ؿشايػ ٍ لَاًيي ؿشوت دس 
 ثشسػي ثبًَي9ِ  -1

  (.دسصذ41 ٍ ويفيت ٌّشي اثش )( دسصذ 41اص ػَي ّيأت داٍساى ثش اػبع هؼيبسّبي خالليت )
 

 ثشسػي اٍلي9ِ
ّب ٍ ّوچٌيي ّوخَاًي ثب لَاًيي ٍ ؿشايػ اػالم ؿذُ  اًذاصُ ،ّب ثشاػبع هؽبثمت ثب هَظَع، ؿشايػ دس ايي هشحلِ ًمبؿي

ثشسػي خَاٌّذ ؿذ. ايي هشحلِ حذاوثش ظشف هذت يه هبُ اص تبسيخ آخشيي فشصت اسػبل اًدبم خَاّذ پزيشفت. وويتِ 
ايشاى ٍسي  ٍسي ثِ ّوشاُ وبسؿٌبػبى ٌّشي ٍ ثب اًتخبة ػبصهبى هلي ثْشُ حَصُ ثْشُ ًفش اص هتخصصبى 2ثشسػي ؿبهل 

 خَاّذ ثَد.
 

 ثشسػي ثبًَي9ِ
 اًدبم خَاّذ پزيشفت9 داٍس ثـشح صيش 2هشحلِ ٍ تَػػ  2اسصؿيبثي ٍ داٍسي آثبس تَػػ ّيأت داٍساى دس 

ًمبؿي سا ثشاي ّش ثخؾ ٍ ثشاػبع خالليت ٍ ويفيت ٌّشي اًتخبة خَاّذ وشد. ايي آثبس ثِ هشحلِ  11هشحلِ اٍل9 ّش داٍس 
 صؼَد خَاٌّذ وشد. مدٍ
 اثش ثشتش تَػػ ّيأت داٍساى اًتخبة خَاٌّذ ؿذ. 2حلِ دٍم9 دس ايي هشحلِ، هش

 اثش( تَػػ ّيأت داٍساى هؼشفي هي ؿًَذ. 2هشحلِ ػَم9 آثبس ٍيظُ )دس ّش ثخؾ 
 

 سایر موارد:
 يب پؼتثِ ًـبًي  ، اص ؼشيك پؼت الىتشًٍيه0285هْشهبُ 21آخـشيي هـْلت اسػبل آثبس9 تب 

 0285آرسهبُ اػالم اػبهي ثشًذگبى9 
 اّذا خَاّذ ؿذ.ي خَايض ٍ لَح تمذيش ثِ اهعبي سئيغ ػبصهبى هلي ثْشُ ٍسي ايشاى گشٍُ ػٌي،اثش ثشتش دس ّش  2خَايض9 ثِ 

  آثبس ثشتش دس ًوبيـگبّي دس هؼشض ديذ ػوَم لشاس هي گيشد.
 

 www.nipo.gov.irػبصهبى هلي ثْشُ ٍسي ايشاى ثِ آدسع  ػبيتهٌذاى هي تَاًٌذ ثشاي اؼالػبت ثيـتش ثِ  ػاللِ
 توبع ثگيشًذ. 110-77788313ٍ  110-31280310يب ثب ؿوبسُ ّبي  وٌٌذهشاخؼِ 


