هعاًٍت ساهاًذّی اهَس جَاًاى ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًاى با هطاسکت دستگاُ ّا ٍ ًْادّای فشٌّگی کطَس اٍلیي دٍسُ جطٌَاسُ
ٌّشّای ًَی جَاًاى سا دس قالب جطٌَاسُ سشاسشی ایشاى جَاى اص تاسیخ 6991/9/61تا 6991/9/22دس تْشاى بشگضاس هی ًوایذ.
هَضَعات جطٌَاسُ:
هَضَع جطٌَاسُ آصاد هیباضذ با ایي حال اٍلَیت جطٌَاسُ با آثاسی است کِ ریل هفاّینِ جَاى ٍ جَاًی  ،سبک صًذگی جَاًاى
ٍ سٍیاّای جَاًاى بشای آیٌذُ قشاس گیشد.
سضتِ ّای ٌّشی
سضتِ ّای ٌّشی جطٌَاسُ عباستٌذ اص کلیِ ضاخِ ّای هفَْهی ٌّش بخصَظ آى دستِ اص ٌّشّایی کِ پایِ اصلی خَد سا بش
فٌاٍسی ّای ًَ ٍ یا تجشبِ ّای ًَ دس سساًِ بٌا ًْادُ اًذ .بش ایي اساس داسًذگاى ایذُ دس حَصُ ّایی ّوچَى ٍیذیَآستً ،ت
آستٌّ ،ش دیجیتالٌّ ،شّای اجشاییٌّ ،شّای ایٌتشاکتیَ ٍ ٌّشچیذهاىٌّ ،ش هحیطی ٍ کلیِ حَصُّای هشتبط با ٌّشّای
هفَْهی بذٍى ّیچ هحذٍدیتی هی تَاًٌذ دس ایي بشًاهِ ضشکت ًوایٌذ.
ضشایط ضشکت دس جطٌَاسُ
تٌْا هتَلذیي سال  ٍ 6911باالتش اص آى کِ طشح ّایی دس سضتِ ّای رکش ضذُ ٍ هتٌاسب با هَضَع جطٌَاسُ داضتِ ٍ ایذُ
ّایطاى قابلیت اجشایی ضذى سا داضتِ باضذ ،اهکاى ضشکت دس ایي جطٌَاسُ سا خَاٌّذ داضتّ .ش هتقاضی هی تَاًذ حذاکثش
پٌج اثش سا دس جطٌَاسُ ضشکت دّذ.
جطٌَاسُ ّیچگًَِ تعْذی ًسبت بِ تاهیي ّضیٌِ ّای اجشای آثاس ًذاضتِ با ایيحال اهکاًات ًوایص آثاس (اص قبیل هاًیتَس،
پشٍجکطي )...سا دس صَست ًیاص دس حذ هتعاسف تاهیي هی ًوایذ.
ًحَُ ضشکت دس جطٌَاسُ
هتقاضیاى ضشکت دس جطٌَاسُ هی بایذ حذاکثش تا تاسیخ  6ضْشیَس ً 91سبت بِ تکویل فشم ضشکت دس جطٌَاسُ (هَجَد دس
پایگاُ ایٌتشًتی جطٌَاسُ بِ ًطاًی  ٍ ) www.irane-javan.irاسسال طشح هفَْهی اص طشیق ّویي پایگاُ اقذام ٍ پس اص
تاییذ طشح آهادگی اسایِ یا اجشای آى دس طَل جطٌَاسُ سا داضتِ باضٌذ.
جَایض:
آثاس پزیشفتِ ضذُ دس یکی اص ًگاسخاًِّای هعتبش تْشاى بِ ًوایص دسآهذُ ،بِ دُ اثش بشگضیذُ کِ بِ خالقاًِ تشیي ضکل هوکي
هفاّین هَسد ًظش سا اًتقال دادُ باضٌذ ،فاسغ اص سضتِ ٍ صهیٌِ ٌّشی کِ دس آى ضشکت کشدُ باضٌذ ٍ بذٍى ستبِ بٌذی جَایض
اسصًذُ ٍ لَح افتخاس اّذا خَاّذ ضذ .بِ کلیِ ضشکت کٌٌذگاى دس جطٌَاسُ ،گَاّی ضشکت ًیض اعطا خَاّذ ضذ.

