بسمه تعالی

پمک ر برربهبهررتره اررتجهربهاررربندهرنبشررمز ه تریررمهربهبه ررتصصهدررربرنر هد ریرردهرنهبداز ر هد ر صتص هررنرصمیرربجه

شررت

فازصکررمهربه ر ر نیبجهکدتصکررباهرا ر تر اباه بنرربررهرهرنستا ر ب اهرهاکا ر هبررتهارربتهیرربهرن را ر هیرربجهبرراصهر متتررمهرنه ررزبص ه
نب نمهربه السهجهربنمهبربهارتبر هدرربرنراهپاربررهارببجهرهکدر ببهرنهجزمر هیربجهدر تراهدر صتص هررنرصمیربجهفازصکرمه
رنهرصرتر هربهاربته۱۳۹۱هبر هرر نهنارممهفتب ار هار رهنرهکدرببهنمر رهرهر زر هبر هده اررتصصهرهایرات ر رناتصصه رترر دررربرنره
د صتص هررنرصمیبجهفازصکم رصتر هام صلهش رهرا  .ه
ررح هکد ببهشرت هپمکر ه۱6ه اربتهپاربپمهیمربصجهارربندهد فررهدر صتص هررنرصمیربجهفازصکرمهرهنمبصررسبرهجربنممهرصر ره
د صتر هرهایما ارببر هنرهبت رزرنه رتررهرار هرهاربین هبراجهربه۳0هررنره اربرهدر وهرهدارب هدر وهرنهررارلهارببدب یبجه
بزنگه رزت مهاررکالهررررهرهدازبرب هبارابنجهربهدر صتر هرنهررنریربجهرمر هنربدمهرار رهررنریربجهکد بشرمه ر هبر هر ارله
فررباتهبر ر هک اهر ررتراهاررببدب یبجه ررزت مهر ررتمه رر نهنرهدربررراههررترنهررررهرار ره ررب هبرراجهربه۱000هجتر ه رربدهرنه
اربتهرهاو صررلهرنهپتر ریربجهدررربرنرهدر صتص هررنرصمیرربجهفازصکرمهرهاو صررلهرنههب راه السیرربجهکد بشرمهبرررجهرصسررتجه
ربها ر دبوهشررت هپمک ر هرا ر رهررح ر هکد ر ببهرهارربص هپمک ر هرنهامررب ه تا ر هرر ریرربجهدررتام هبرربهد ر صتص هررنرصمیرربجه
فازصکررمهنام ر ه۱هارربه5هجا ر ر جهرصز تن ررمهنرهربهک ها ر ره ررتررهرا ر هرهبرراجهربه80هرن ر هربهارره هبررببرنهرصررصهح ر برهنرهرنه
را ارربنهررنررهببنرراهررالترربامهررح ر هکد ر ببهرنهرررمه۱6هارربتهاکماررلهش ر رهرهب ر هره ر هد ر صتر ه ررزبص هنرهدربررراههررترنه
دم ری رهحبداب هدرب مهرهراابنارتیبجهررحر هکدر ببهشرت هپمکر هد جراهبهمر رهبتنر هررحر هکدر ببهشر ررن هرهدرربرماصه
شررت هپمکر هنرهبار ر تهبر هبتن ر هشررت هتالهر هدز ر هدماررببررهحبداررب هدرربهتمر اباهربهپامبنکرربنر هاتماررترواها ا زز ر ب ه
نت رفررزرناهفترشررز ب هد ر ررهرههنترربوه ررزت ماهکبدبصرررسبریبجه ررزت مهب رررن ر هرهیمکرربنجهبرربهک یرربهببتررتهرف ررربنهب ر رره
را رهردابتهنازهرنهپتصیبجهد ز تمهپ صترجهحض نهراابناتیبجه تردمهیا ا  .ه

پکیج حامیان مالی همایش شانزدهم
 3و  4اسفند 1400
 -1حامیان طرح الماس












45ههرهاق هارزترنمهرنهیمبصجر
۱0هنفتهشت ه زز رهنرصسب هرهبقا هنفتروهببه۳0هرن هارفاار
رنجه هحبدمهرنهامبدمهراالص یبجهارزترنب ر
نربجه۱2هببنهپرجهکن نسه۳0هربنا رجهربهحبدمره
رنجه هرنهنبد یباهفکسیباهابص اهرصمالاهپ ا تاه باب گهیمبصجره
دتتفمهشت هحبدمهرنهابص هره ا شبتهد صبجهشت ه( ازک صصاهاتستر اهرصزا ب تر )ره
2هررنرهصرراهنربرهنرصسررب هد ر صتص هررنرصمیرربجهفازصکررمهبررترجهاررببدب هحرربدمه(رن ررربدهررنرهبرربهحرربدمهرا ر )هره
50هرن هارفااهبترجه تا هررنریبهب هد وهصکابتر
حبدمهداببق هرجهرنهبداز هرنقالده زت مه هبن ه هدر ت بهرترحمهدمش رهرهرتال هک هرنهبدب هیمبصجره
رنجه هحبدمهرنهامبدمهجرزرروهرهرارالص یبجهررنریربجهکد بشرمه ر هپمکر هبت رزرنهدم زر هبر هدر وهصکاربتره
رنهامبدمهامتاغبوهررنریبهنازه هحبدمهرنجهدمش رر
هرا یبصهصاه فو هربه بدیبصمه ه ب هدم زا هب هدتتفمهحبدمهب هد وهصکابتر
رنجه هحبدمهرنهامبدمهداببقبامه هپمک هب هد وهصکابتهبت زرنهدم ز هب هتز ر هحبدمهداببق ر

 -2حامیان طرح طالیی









45ههرهاق هارزترنمهرنهیمبصجر
۱0هنفتهشت زز رهنرصسب هرهبقا هنفتروهببه۳0هرن هارفاار
رنجه هحبدمهرنهامبدمهراالص یبجهارزترنب ر
نربجه8هببنهپرجهکن نسه۳0هربنا رجهربهحبدمره
رنجه هرنهنبد یباهفکسیباهابص اهرصمالاهپ ا تاه باب گهیمبصجره
دتتفمهشت هحبدمهرنهابص هره ا شبتهد صبجهشت ه( ازک صصاهاتستر اهرصزا ب تر )ره
2هررنرهصاهنربرهنرصسب هد صتص هررنرصمیبجهفازصکمهبترجهاببدب هحبدمه(رن ربدهررنرهببهحبدمهرا )ره
حبدمهداببق هرجهرنهبداز هرنقالده زت مه هبن ه هدر ت بهرترحمهدمش رهرهرتال هک هرنهبدب هیمبصجره

 ---------------------------------------------------------------------------------------------ه

 -3حامیان طرح نقرهای







۳0هرهاق هارزترنمهرنهیمبصجر ه
5هنفتهشت زز رهنرصسب هرهبقا هنفتروهببه۳0هرن هارفاار
نربجه4هببنهپرجهکن نسه۳0هربنا رجهربهحبدمر
رنجه هرنهنبد یباهفکسیباهابص اهرصمالاهپ ا تاه باب گهیمبصجر
دتتفمهشت هحبدمهرنها شبتهد صبیبجهشت ه( ازک صصاهاتستر اهرصزا ب تر )ره
۱هررنرهصاهنربرهنرصسب هد صتص هررنرصمیبجهفازصکمهبترجهاببدب ه(رن ربدهررنرهببهحبدمهرا )ر ه

---------------------------------------------------------------------------------------------

 -4حامیان طرح برنزی





۳0هرهاق هارزترنمهرنهیمبصجر ه
۳هنفتهشت زز رهنرصسب هرهبقا هنفتروهببه20هرن هارفاار
نربجه۱هببنهپرجهکن نسه۳0هربنا رجهربهحبدمر
رنجه هرنهنبد یباهفکسیباهابص اهرصمالاهپ ا تاه باب گهیمبصجر
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