
 

 

 

 

 

 

 

 .…………………حضور هحترم 
 

 با عالم ٍ احتزام

تؼاٍى،  یکاربزد یعزاحی لباط تَعظ هزکش آهَسػ ػلو یٍ کارگاُ آهَسؽ ؼیّوا یعال جارهْزهاُ ّؾتن ًٍْن در ًظز اعت در     

 ایي دربزگشار گزدد. داًؼ عزاحی لباط  جیٍ تزٍ یفیعغح ک یبا ّذف ارتقادر هؾْذ هقذط  یکار ٍ رفاُ اجتواػی خزاعاى رضَ

ٍ در  ؽًَذ یهآؽٌا  هَالص ٍ چاپ عیلک یّا کیتکٌ یّوزاُ با کارگاُ آهَسؽبزًذیٌگ ٍ باساریابی ؽزکت کٌٌذگاى با هباحث  ؼیّوا

 یدٍرُ آهَسؽ يیّوشهاى با ا يیّوچٌآهَسؽی اس عزف داًؾگاُ ػلوی کاربزدی بِ ؽزکت کٌٌذگاى اّذا هی گزدد. پایاى دٍرُ گَاّیٌاهِ 

 در هؾْذ بزگشار خَاّذ ؽذ. شیهغزح ً یدر حَسُ هحَرّا یتخصص یؾیذّن اً

 

 :شیهوا یهحور ها 
 کٌٌذگاى ٍ فزٍؽٌذگاى لباط ذیعزاحاى ٍ تَل اىیه یحزفِ ا ًَذیٍجَد ارتباط ٍ پ ػذم 

 ؽذُ یدر آثار عزاح غاتیٍ تبل یدر اعالع رعاً ضؼف 

 یدر عزاح تیٍ ًبَد خالق یداخل ذیتَل يییپا تیفیک ،یهحَر عَد 

 ذیعزاحاى لباط در تَل تیبِ اعتفادُ اس ظزف ذکٌٌذُیتَل لیتوا ػذم 

 
   

 :شیهوا  هواًاىیه 
 ادارُ کل اهَر باًَاى ٍ خاًَادُ( ْایٍسارت کؾَر ٍ اعتاًذار يیهغَل( 

 هذ ٍ لباط(  ی)کارگزٍُ عاهاًذّ یٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽاد اعاله یٌّز هؼاًٍت 

 الشّزا داًؾگاُ –عزاعز کؾَر  یکاربزد یػلو یداًؾگاُ ّا  –یداًؾگاُ ٌّز ٍ هؼوار يیهغَل  

 (ی) دفتز هغالؼات فزٌّگیاعاله یهجلظ ؽَرا یپضٍّؼ ّا هزکش 

 

                       باًَاى  تی، جوؼهذ ٍ لباط یهل ادی، بٌ زاىیٍ فزٍؽٌذگاى پَؽاک، اًجوي عزاحاى لباط ٍ پارچِ ا ذکٌٌذگاىیصٌف تَل ِیاتحاد       

 . باؽٌذ یه ؼیّوا يیا يیهذػَدیگز اس  شیً ذکٌٌذگاىی، عزاحاى، تَل ختِیفزّ

حضَر بِ ّن  ؼیّوا يیدر ا نیػزصِ هذ ٍ لباط ایزاى درخَاعت دار ؼاالىفاس  یکیبِ ػٌَاى  یاس جٌــابؼال لِیٍعـ يیلذا بذٍ      

. اهیذٍارین ؽاّذ درخؾؼ آى ـذییفزها یـاری یػلو ـذادیرٍ يیّز چـِ باؽکَّتـز ا یخَد هـا را در اجـزا یبا رٌّـوَى ّا ذیرعاً

جٌابؼالی بتَاًین بزگ عبشی را در کتاب  اریکؽزکت در جوغ فؼاالى ػزصِ هذ ٍ لباط ایزاى در رٍس بزگشاری بَدُ ٍ با ّوت ٍ ّو

 ّشار رًگ افتخارات ایزاى ٍرق بشًین .

 

  

 با یاری خدا                                                                                                          

 لباس ایراًي شیهوادبیرخاًه                                                                                                            
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