فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام
الف ) تکمیل فرمهای ارزیابی :

کلیِ هتقاضیاى هی تایستی ًسثت تِ تکویل ایي فزم ٍ پزسشٌاهِ هشخظات هتقاضی اقذام ًوَدُ ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ ًَع فؼالیت خَد
یکی اس هَارد سیز را تکویل ًوایٌذ.
 -1پزسشٌاهِ ٍاحذّای تَلیذی طٌؼتی
 -2پزسشٌاهِ تْزُ تزداراى ًوًَِ هؼذًی
 -3پزسشٌاهِ ٍاحذّای خذهات فٌی ٍ هٌْذسی ٍ طزاحی ٍ هًَتاص
*فزم ثثت ًام ٍ پزسشٌاهِ ّا در سایت  www.iranhim.irقاتل دستزس هی تاشذ .
ب ) پرداخت هسینه ثبت نام و کارشناسی و ارزیابی :

هثلغ ثثت ًام هی تایستی هطاتق جذٍل سیز تِ حساب جاری شوارُ  1184300782806تاًک سپِ  ،شؼثِ سْزٍردی جٌَتی (شاخض
 )1184تِ ًام آقایاى سْل آتادی ،هزتضَی ٍ سهاًی ٍاریش گزدد.
ّشیٌِ ثثت ًام تِ ریال (تاتت کارشٌاسی ٍ تزرسی فزهْا)
طٌایغ کَچک ٍ شزکتْای خذهات فٌی ٍ هٌْذسی
(ً ) 10- 50فز پزسٌل

طٌایغ هتَسط
(ً ) 50 - 500فز پزسٌل

طٌایغ تشرگ
تاالی ً 500فز پزسٌل

هؼادى

5،000،000

5،000،000

12،000،000

5،000،000

تَضیح هْن  :تا ػٌایت تِ ایٌکِ جشٌَارُ تِ طَرت هستقل تزگشار هی گزدد ٍ تَدجِ ای اس دٍلت دریافت ًوی کٌذ ،لذا ّشیٌِ ّای
جشٌَارُ اس هحل هشارکت شزکت کٌٌذگاى تاهیي هی گزددٍ .احذّایی کِ پس اس ارسیاتی هَفق تِ دریافت تٌذیس جشٌَارُ
هی شًَذ ػالٍُ تز ّشیٌِ ّای ثثت ًام ،در حذ هقذٍرات خَد هساػذت السم را تؼول خَاٌّذ آٍرد کِ هثلغ آى تَسط دتیزخاًِ
جشٌَارُ اػالم خَاّذ شذ .
ج ) ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه جشنواره شامل :

 -1فزم ثثت ًام ٍ پزسشٌاهِ ٍاحذ
 -2کپی فیش ٍاریشی
 -3ارسال هذارک هثثتِ در طَرت لشٍم تا تَجِ تِ تاکیذ در هتي پزسشٌاهِ.
* ارسال هذارک تٌْا اس طزیق پست پیشتاس ٍ تا تاریخ  96/10/15اهکاى پذیز تَدُ ٍ هی تایستی تِ خاًِ طٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت استاى
ارسال گزدد .

توضیحات :
 اهتیاسات تز هثٌای ًسثت رشذ ٍ تَسؼِ ٍاحذ تَلیذی ( طٌؼتی ـ هؼذًی ـ خذهات فٌی ٍ هٌْذسی) تؼلق هی یاتٌذ ٍ تشرگی یا کَچکیٍاحذ تَلیذی تأثیز چٌذاًی در اًتخاب ًخَاّذ داشت ٍ شاخض هَفقیت ّز تٌگاُ تَلیذی در تزرسی ػولکزد خَد طی سالْای
 1395 ٍ 1394هی تاشذ.
 تزرسی ّای اٍلیِ فزم ّای تکویل شذُ تَسط تین کارشٌاسی خاًِ طٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت ایزاى اًجام خَاّذ شذ . تِ هٌظَر تزرسی طحت هٌذرجات پزسشٌاهِ ّا ،حق تاسدیذ اس ٍاحذ هتقاضی تزای ًوایٌذگاى ٍ تین کارشٌاسی خاًِ هحفَظ تَدُ ٍهتقاضیاى هحتزم تا تأهیي اهکاًات السم در ایي خظَص ًْایت ّوکاری را هؼوَل خَاٌّذ داشت.
 فزم ّایی کِ اسٌاد ٍ هذارک درخَاستی آى تکویل ًشَد یا در آًْا اظْارات خالف ٍاقغ ٍجَد داشتِ تاشذ ،رد خَاٌّذ شذ. اس ثثت ًام کٌٌذگاى هحتزم جْت حضَر در ّوایش ،رسواً دػَت تِ ػول خَاّذ آهذ. ّشیٌِ ّا ٍ هذارک دریافتی جش تا تأییذ ّیأت اهٌاء جشٌَارُ قاتل ػَدت ًوی تاشذ. کلیِ اسٌاد ٍ اطالػات دریافتی اس شزکت کٌٌذگاى هحتزم هحزهاًِ تلقی خَاّذ شذ. جْت کسة اطالػات تیشتز تا دتیزخاًِ جشٌَارُ  ،تا شوارُ ّای  021-88971842-3تواس حاطل فزهاییذ.تاریخ تکمیل:
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امضاء و مهر شرکت /واحد

