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 به: کلیه هذارس تابعه 

 هوضوع : فزاخواى جطنواره دانص آهوسی تزویج علن 

 ثب سالم ٍ احتطام 

زف ثب ضٍظ خْبًي علن ًيع هيجبضس ثطًبهِ ّبي هرتلفي ضا ثطگعاض اًدوي تطٍیح علن ایطاى ّط سبل زض ّفتِ تطٍیح علن كِ هصب

هيٌوبیس . زض سبل خبضي ایي اًدوي ثب ّوکبضي پژٍّطسطا ّبي ضْط تْطاى اقسام ثِ ثطگعاض ي خطٌَاضُ زاًص آهَظي زض ضاستبي 

ضاى زض تبضید علن ثططي ٍ خلت تَخِ كَزكبى ٍ ًَخَاًبى ثِ هحيظ ظیست ٍ عجيعت ٍ ّوچٌيي آضٌبیي ثب زاًطوٌساى ٍ اثطگصا

زاًطوٌساى ایطاًي اسالهي ًوَزُ است. هستسعي است ضاثغيي هحتطم پژٍّطي زض ظهيٌِ اعالع ضسبًي  ایي خطٌَاضُ ثب تَخِ ثِ 

 كوجَز فطصت  ّوکبضي الظم ضا ثِ عول آٍضًس . 

  تطٍیح علن ٍ اضتقبي ذالقيت ثب استفبزُ اظ ٌّط ٍ فعبليت ّبي پژٍّطي  هذف جطنواره :

 هوضوعات  پژوهطی اول  :  

 ًدبت آة ، ًدبت ظًسگي       -7

 ًقص هب زض هصطف زضست آة         -4                                      

 هوضوعات پژوهطی دوم  :                   

 آضٌبیي ثب حکين هحوس ثي ظكطیبي ضاظي    -7

 اكتطبفبت ضاظي   -4                     

 ظ هيتَاًس زض ّط یک اظ هَضَعبت فَق آثبض ذَز ضا زض یکي اظ قبلت ّبي ضص گبًِ ظیط اضائِ ًوبیس. ّط زاًص آهَ

 هقبلِ پژٍّطي 

 ُزاستبى كَتب 

 ضعط 

 عکس 

 ُفيلن كَتب 

  ًقبضي 

 كبضیکبتَض 

 ضزایط پذیزش آثار در هز هحور :

 پژٍّص زاًص آهَظي 4  هَاضز پژٍّص ٍ هسئلِ هَضز ًظط ٍاضح ٍ هطرص ثبضس 

  961/991/ 87 : شماره

 8/8/9911تاریخ :  
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 ت ضٍظ ، عيٌي ٍ قبثل لوس زاًص آهَظاى ضا هغط  كٌس هطکال

 هزاحل کار و روش علوی آى هطخص باضذ 

ثِ پژٍّص ّبیي كِ ثِ ًَعي آهبض گيطي سبزُ اي ضا زض ذَز زاضتِ ثبضس اٍلَیت زازُ هيطَز . زض ضوي پژٍّص ّبیي كِ تَسظ 

 اضتِ ثبضس تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس .زاًص آهَظاى اًدبم ًطسُ ثبضس ٍ ثب تَاًبیي علوي آًبى ّورَاًي ًس

 داستاى کوتاه : 

 كلوِ ثبضس  2555زاستبى زض ثبضُ ي یکي اظ هَضَعبت اصلي خطٌَاضُ ثبضس ٍ حساكثط 

 ٍ   word زاستبى اضسبلي هيتَاًس زست ًَیس ثِ آزضس زثيط ذبًِ اضسبل ضَز . زض صَضتي كِ  هتي زاستبى تبیپ ضسُ ثبضس فبیل 

pdf  ثِ آزضس الکتطًٍيکي زثيط ذبًِ اضسبل ضَز .   4ٍ  7اُ زٍ فطم آى ثِ ّوط 

 ضعز : 

ثِ زثيطذبًِ اًدوي   word   ٍ pdf قبلت اضعبض هيتَاًس سٌتي ، اضسبلي سپيس ٍ آظاز یب كَتبُ ثبضس . اضعبض اضسبلي ثِ صَضت فبیل 

 اضسبل ضًَس . 

 عکس : 

ثبضس . عکس ّبي اضسبلي ثبیس زاضاي   Jpg ٍ تغييط ثَزُ ٍ ثب فطهت عکس ّب ضًگي یب سيبُ سفيس ثبیس اصل ٍ ثسٍى زستکبضي 

 كيفيت تصَیطي هغلَة ثبضس . كيفيت هغلَة عکس ّب اظ لحبػ فٌي زض زاٍضي اثط زاضز . 

 فیلن کوتاه یک دقیقه ای :

اضسبل   p 145زقيقِ ثبضٌس . فطهت فيلن اضسبلي ثب یکي اظ فطهت ّبي هعوَلي ٍ ثب كيفيت  7فسلن ّبي اضسبلي هيتَاًٌس حساكثط 

 ضًَس . شكط هطرصبت اثط ٍ عٌَاى زض اثتساي فيلن العاهي هيجبضس.

 ًقبضي 4

ّبي ًقبضي ، ضٍش ّبي آى ٍ استفبزُ اظ اثعاض كطيسُ ضَز . هحسٍزیتي زض ثِ كبضگيطي تکٌيک   A2اصل ًقبضي فقظ زض اثعبز كبغص 

 ًيست .

صَضت توبیل هيتَاًيس اثتسا تصَیطي اظ ًقبضي ضا ثِ ّوطاُ فطم ّبي یک ٍ زٍ پيَست ایي ضيَُ ًبهِ ثِ آزضس الکتطًٍيک  در نکته :

 َز . ٍ یب فضبي هدبظي زفتط اًدوي تطٍیح علن ثفطستيس . سپس اصل ًقبضي ثِ ّوطاُ اصل فطم ّب  اضسبل ض

 خَایع  اضظًسُ اي اّسا ذَاّس ضس .،  30ثِ صبحجبى اثط ثطگعیسُ زض هطاسن اذتتبهيِ ّفتِ تطٍیح علن زض ًيوِ زٍم آثبى  جوایش :

 اًدوي تطٍیح  علن ایطاى ثطاي اضسبل آثبض 4  آدرس دبیزخانه :

اتبق  –عجقِ زٍم  –گبُ عالهِ عجبعجبئي سبذتوبى زاًط –اثتساي خ ضْيس عضسي ضوبلي ) آثبى ضوبلي(  –ذيبثبى كطیوربى ظًس 

 7031322727كس پستي 4  -  450

 tarvijeelm@gmail.comپست الکتطًٍيکي 4   

Id   4 كبًبل خطٌَاضُ زاًص آهَظي زض تلگطام@studentfestival 

mailto:tarvijeelm@gmail.com
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 547 – 27524407تلفي زفتط اًدوي 4 

 

 کت در هسابقه : نحوه ارائه و ضز

 توبم زاًص آهَظاى هساضس هي تَاًٌس ثب تَخِ ثِ پبیِ تحصيلي ذَز زض یکي اظ چْبض سغح ظیط هسبثقِ ضطكت كٌٌس 4

 ، زاًص آهَظاى پبیِ اٍل ٍ زٍم ٍ سَم اثتسایي  سغح الف 4 زٍضُ اٍل  اثتسایي 

 ، یتسایيٍ ضطن ازاًص آهَظاى پبیِ چْبضم ، پٌدن ،  سغح ة 4 زٍضُ زٍم اثتسایي 

 ، ِّطتن  ٍ ًْن هتَسغِ  زاًص آهَظاى پبیِ ّفتن ، سغح ج 4 زٍضُ اٍل هتَسغ 

 ، ِزاًص آهَظاى پبیِ زّن ٍ سبل سَم ٍ پيص زاًطگبّي هتَسغِ  سغح ز 4 زٍضُ زٍم هتَسغ 

يس فطم ضوبضُ زاًص آهَظاى هيتَاًٌس ثِ صَضت فطزي یب گطٍّي زض ایي هسبثقِ ضطكت كٌٌس . ّط ضطكت كٌٌسُ فطزي یب گطٍّي ثت

 یک ثجت ضا تکويل ٍ ّوطا فطم ضوبضُ زٍ هطثَط ثِ هطرصبت اثط اضسبلي ثِ زثيطذبًِ هسبثقِ اضسبل كٌس .

 

هطرصبت فطستٌسُ ٍ هطرصبت اثط  ضا تکويل ٍ ّط زٍ ضا ثِ ّوطاُ اثط زثيطذبًِ اضسبل كطزُ  4ٍ  7تَخِ 4  آثبضي كِ ّط زٍ فطم 

 . ثبضٌس زض هسبثقِ ضطكت زازُ هيطًَس 

 سهاى بنذی هسابقه : 

  30تب ضٍظ ضٌجِ اٍل آثبى  4 ههلت ارسال آثار

 ًيوِ زٍم آثبًوبُ  ،ّفتِ تطٍیح علن  : اعالم نتایج 

  

 فْيوي

 2هٌغقِ  –هسیط پژٍّطسطاي آفطیٌص 


