
ضوابط بخش 
 ریـیـداگـص

ٍ یـذوی لَاسم دٍهیـي ًـوبیـشگبُ تخصصی 
ووپیٌگ، آفزٍد، آپشي،  هصزفی، تیًَیٌگ،

 سیــىلـتهَتــَر ٍ خــَدرٍّـبی والسیــه 
 

 هزوش ًوبیشگبّی شْزآفتبة تْزاى – 1401اسفٌذ  17تب  14



تجْیــش خــَدرٍ ثــِ سییــتن ّــبی یــَتی ٍ تصــَیزی 
هــذرى یىــی اس ایــلی تــزیي شــبخِ ّــبی تیًَیٌــگ ٍ 
تمَیت خَدرٍ ثِ شوبر هی آیذ ٍ ّوَارُ طزفـذاراى  

 . پزشوبری را ثِ خَد جذة هی وٌذ

Car Audio 



ثطــَر هووــَم تــبهیي وٌٌــذببى ایــي ثخــر توــذادی خــَدرٍ را 

ثوٌَاى ًوًَِ وبر ثِ اًَاع ٍسبیل ٍ سییـتن ّـبی فزفـِ ای ٍ    

ًیوِ فزفِ ای تجْیش هی وٌٌذ ٍ در ًوبیشـگبُ اس آًْـب رًٍوـبیی    

بـبّی  (. ثِ ایٌىبر ایطالح یذابیزی اتالق هی بـزدد )هی شَد 

یَت تَلیذ شذُ تَسط ایي سییتن ّب ثِ فذی سٌگیي است 

وِ علیزغن تمَیت سییتن ثزق خَدرٍّـب، عولیـبت یـذابیزی    

ثبًیِ اهىبًپـذیز هـی ثبشـذ ٍ پـ  اس آى ثـبطزی       60فذاوثز تب 

اس سَی دیگـز تـَاى خزٍجـی    . ًیبسهٌذ شبرص هجذد خَاّذ ثَد

یَت ثَجَد آهذُ ثِ بًَِ اییت وِ سهیي تب شوبع چٌذ هتزی 

اس خــَدرٍ ثــِ لــزسد درآهــذُ ٍ در هــَاردی اهىــبى شىیــتي  

 .شیشِ ّب ٍ یب فتی اًحٌبی ثخر ّبیی اس ثذًِ ًیش ٍجَد دارد



در طَم چْبر رٍس ثزبشاری ًوبیشـگبُ ثزًبهـِ یـذابیزی    

خـَدرٍ اجـزا     25  تَسـط  17:00تب  14:00ثیي سبعت 

 .خَاّذ شذ

ــل    شــزوت  ــب لج ــذت ّ ــي ثخــر اس ه ــبی فب ــز در ای ّ

خَدرٍّبی خَد را ثزای رلبثت در ایي ثخـر آهـبدُ هـی    

وٌٌذ تب ثتَاًٌذ ثْتزیي ارائِ را ثِ طزفذاراى خَد عز ِ 

ّوچٌیي عاللوٌذاى پزشوبر ایي ثخر اس سزاسـز  . وٌٌذ

وشَر ثی یجزاًِ در اًتظبر رًٍوبیی اس هحصـَتت ثزًـذ   

 .هَرد عاللِ شبى در ًوبیشگبُ ّیتٌذ



تَجـــِ ثـــِ اهىـــبى ثـــب 

اسدفــــبم در اطــــزا   

ــشار  ــب، ثزبـــ خَدرٍّـــ

وٌٌذُ جبیگبُ ّب را ثـِ  

ــِ   ــز بزفت ــَی در ًظ ًح

هتز 3فذالل است وِ 

ــب   ثـــیي ّـــز خـــَدرٍ ثـ

 .دیگزی فبیلِ ثبشذ

هشــبروت وٌٌــذببى 

هَظف ثـِ اسـتمزار   

خـــَدرٍ دلیمـــب  در  

هحــل ّــبی تویــیي   

شذُ ثوٌَاى جبیگبُ 

 .یذابیزی ّیتٌذ



ثْتز دیذُ شذى خَدرٍّب هشـبروت  وٌظَر ث

ــذ   ــِ رعبیــت  )وٌٌــذببى هــی تَاًٌ هشــزٍب ث

ًیجت ثِ ایجبد فذاوثز ( وبهل ایَم ایوٌی

سبًتی هتز اختال  سـط  اس وـف الـذام     50

 .ًوبیٌذ

درج ًبم تجـبری، لَبـَ، شـوبرُ توـبه ٍ ّـز      

بًَــِ تجلیتــبت ثــز رٍی ثذًــِ خــَدرٍ هجــبس  

ٍلیىي ًصت ّزبًَـِ ثٌـز ٍ یـب سـبیِ     . است

 .ثبى هشوَم توزفِ آبْی هی  ثبشذ

چگونه می توانید 
 بیشتر دیده شوید؟



اًتخبة جبیگبُ خَدرٍّب یزفب  ثز اسبه فك تمذم در ثجت ًبم ٍ تَسط ستبد ثزبشاری توییي 
پـ  اس تویـیي جبیگـبُ هشـبروت وٌٌـذببى هجـبس ثـِ جبثجـبیی یـب توـَی  خـَدرٍ            . هی بـزدد 

 (هگز در هَارد خبص ثب اخذ هجَس اس ستبد ثزبشاری)ًخَاٌّذ ثَد 

1 2 3 

4 5 6 



 برنامه زمانبندی
 توییي ًَثت یذابیزی ثز اسبه جبیگبُ



ثوٌظَر ففظ ًظن ٍ پزّیش اس آشـفتگی ّـز یـه اس    

خَدرٍّــبی فب ــز در ایــي ثخــر در ٍلــت ّــبی  

 60توییي شذُ طجك جذٍم سیز فذاوثز ثِ هـذت  

. ثبًیِ هجبس ثِ اًجبم عولیبت یذابیزی هی ثبشٌذ

دلیمِ فبیـلِ در ًظـز    1ثیي ّز ًَثت یذابیزی 

بزفتِ شـذُ ٍ هشـبروت وٌٌـذببى هجـبس ثـِ آغـبس       

. ثبشٌذیذابیزی پ  اس تبییذ هیئَم ستبد هی 

ثــِ ایــي تزتیــت ولیــِ خَدرٍّــبی فب ــز در ایــي 

ًَثــت ٍ در هجوــَع  4ثخــر در ّــز رٍس فــذالل 

هزتجــِ اس فزیــت یــذابیزی    16ًوبیشــگبُ اس  

 .ثزخَردار خَاٌّذ ثَد



 فبیلِ هٌبست تب هٌبطك هیىًَی

 ٍجَد فضبّبی بیتزدُ ٍ هتٌَع

 دستزسی آسبى

 سیزسبخت ّبی فٌی ٍ هٌْذسی

 چرا شهرآفتاب؟



IRANTUN2023 
T E H R A N - I R A N 
S H A H R  E  A F T A B رسرٍ غزفِ ثبسدیذوٌٌذُ وبرببُ ّب 

سهه شماههز مر م  م
معتبرترینم ویهار مم
خو  ویههیمکشو م
 چههمخورهامبو ؟

 ّن ایٌه ثجت ًبم وٌیذ

https://barsam.org/irantun2nd/
https://barsam.org/irantun2nd/
https://barsam.org/irantun2nd/


:ًظزات خَد را ثب تین ثزبشاری در هیبى ثگذاریذ  

 ًشبًی
10، ٍافذ 13تْزاى، ستبرخبى، اثتذای تْزاى ٍیال، پالن   

 پبیگبُ ایٌتزًتی

www.barsam.org 

 پیت الىتزًٍیىی

info@barsam.org 

 دثیزخبًِ
02128429550 

 ٍافذ ثبسرببًی
02191035069 

 ّوزاُ

09023235293 

 ثزبشاروٌٌذُ



 سپاس از توجه شما
 ثِ اهیذ دیذار


