
 ≡ «.بنویسید گیومه این داخل را مکان اسم: »دنج جای ≡

 ≡ «داخل این گیومه بنویسید.» /مالک/مدیر:هنرمند نام ≡

 جذاب درباره فعالیت های انجام شده را جایگزین این متن بکنید.{ معرفی متن}یک 

های اینترنتی را دقیقا مانند نمونه ارائه شده  در بخش های بعدی، اطالعات خودتان را جایگزین کنید. دقت کنید که فرمت نوشتن آدرس }

 بنویسید تا به مشکل برخورد نکنید. اگر هر کدام از گزینه ها را ندارید، حذف کنید.{

 ≡ https://www.festivart.ir: وبسایت/وبالگ ≡

 ≡ https://www.facebook.com/a: بوک فیس صفحه ≡

 ≡ https://instagram.com/a: اینستاگرام صفحه ≡

 ≡ https://telegram.me/farakhan: تلگرامکانال  ≡

 ≡ aaaaaa@aaaaaa.aaa: ایمیل ≡

 ۱۱ الی خرداد ۱۱: برگزاری زمان {««بنویسید اینجا روبرو مثل فرمتی با است، باز یا میشود اجرا برنامه این خاصی روزهای یا زمان اگر} ≡

 ≡ خرداد

 ≡ ۱۱ الی ۱۱ ساعت | خرداد ۱۱: گشایش {««ویسیدبن اینجا روبرو فرمت با دارد، افتتاحیه اگر} ≡

 ≡ ۱۱ الی ۱۱: بازدید ساعات {««بنویسید اینجا روبرو فرمت با دارد، وجود خاصی کاری ساعت اگر} ≡

 ≡ ۱۱ الی ۱۱ ساعت | خرداد ۱۱: اختتامیه {««بنویسید اینجا روبرو فرمت با دارد، وجود اختتامیه یا پایان زمان اگر} ≡

 ≡... ..: برگزاری محلنام  {««بنویسید اینجا روبرو فرمت با نشده، ذکر عنوان بخش در که دارد وجود خاصی محل اگر} ≡

 ≡ واحد | طبقه | پالک | خیابان | خیابان | شهر: آدرس ≡

 ≡ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱: تلفن ≡

 ≡ که در بخش های باال از قلم افتاده است را در این بخش بنویسید.{ ضروری اطالعات سایر} ≡

 اینجا بنوبسید. اگر مدیر یا مالک آن هستید، را خودتان اسم هستید، کنید می معرفی که محلی مالک یا مسئول از غیر شخصی شما اگر} ≡

 »نیازی به این کار نیست. درصورت تمایل می توانید آی دی تلگرام خودتان را قرار بدهید. فقط یادتان باشد باید آدرس کامل و به شکل 

https://telegram.me/farakhan  »}کننده معرفی بدهید»« : ≡ 

 

}تمامی متن های داخل عالمت های }{ از جمله همین متن را قبل از ارسال برای من حذف کنید. این متن را کپی کنید و به همراه یک 

 { https://telegram.me/honarpazhouhتصویر برای من از طریق تلگرام ارسال کنید. آی دی تلگرام من: 


