
                                                          
 

 

 

 

 کامرانمهندس  جناب آقای 

  
 

 با سالم 

ّواًطَر کِ استحضار داریذ برًذ هلی ًطااى دٌّاذُ َّیاک یات هلاک اا ابوااد نًَاانَى اساکز برًذسااااى هلای در ٍا ا                 

یات کطاَر جَ اِ کٌٌاذ ٍ باِ کیایاک ّاای نى ایوااى دارًاذز برًاذ هلای ًوًَاِ             بِ هَفقیتْای افرادی ّستٌذ کِ هیخَاٌّذ 

ی را کاِ ًسا ک باِ یات کطاَر ٍ اَد دارد باِ ساوک دی اری          عیٌی ٍ هذرى  ذرت ًرم اسکز برًذ هلی هی جَاًذ افکاار للطا  

ّذایک ٍ  ای اُ نى کطَر را در بااارّای ّذف پررًا  ًوایاذز ًقاص برًاذ سااای در جَساوِ ّواِ  اً اِ کطاَرّا باِ  اذی            

اسک کِ یکای اا ًْادّاای ٍابساتِ باِ ساااهاى هلا  هتحاذ باِ ًاام ساااهاى دارایای ّاای هوٌاَی دًیاا هاهَریاک دارد در                

ی بِ کطَرّای در  ال جَسوِ ٍ جَسوِ یافتاِ کوات ًوایاذز در اً لساتاى ٍ اهریکاا جالضاْای ایاادی در اهیٌاِ برًاذ          برًذساا

 ساای هلی اًجام ضذُ اسک جا  ایی کِ اا نى بِ عٌَاى دیپلواسی عوَهی یاد هی ضَدز

د اا یکصاذ برًاذ هلای در    کٌاذراسیَى برًاذ ایاراى باِ دً اال ٍ یااِ راجای  اَد در  وایاک اا برًاذّای هلای در ً ار دار           

جوااهی ب اک ًاام کٌٌاذناى بار      صاال یک  در هرکز بیي الوللی ّوایطْای صاذا ٍ سایوا جقاذیر ًوایاذز      1336هاُ  چْاردّن جیر

 ز هی نردد بررسیهویار بِ ضرح ری   4( بر اساس KERDاساس هذل ارایابی )

 (Knowledgeهیزاى نضٌایی ٍ ضٌا تِ بَدى برای هخاط یي ) -1

اراش ٍ ا تراهاای کااِ هخاطاا  باارای برًااذص کیایااک هحصااَئت ٍ  ااذهات ارا ااِ ضااذُ نى  ا اا         هیاازاى   -2

 (Esteemاسک)

 (Relevancyضذت رابطِ ایجاد ضذُ هیاى هصرف کٌٌذناى ٍ جصَیر رٌّی  لق ضذُ اا برًذ ) -3

هیاازاى جوااایز برًااذ در هحصااَلص  ااذهاتص باٍرّااا ٍ اًذیطااِ ّااای سااااهاى ًساا ک بااِ ر  ااا اا هٌ اار هطااتریاى   -4

(Differentiation) 

 نحوه اجرا جشنواره:

 ارار   KERDبار اسااس هاذل     جواهی ب ک ًام کٌٌذناى در کویتِ ارایابی اٍلیِ کِ ّر ّاتاِ جطاکی  های ضاَد هاَرد ارایاابی      

  ٍ در صَرت جاییذ ب ک ًام ًْایی نًاى اًجام  َاّذ نرفک زهی نیرًذ

در ضاوي ارایاابی اٍلیاِ رای ااى باَدُ ٍ       زهلای هیزبااًی ًواایین   ًیاز در  طاٌَارُ جقاذیر اا یکصاذ برًاذ      را اهیذٍارین ضاوا  

 هطوَل ّیچ نًَِ ّزیٌِ ای ًخَاّذ بَدز
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