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 فراخوان جشنواره
 بی مشگگیر و ورارع ولرم  الملل  امیم رضگگی (  جشگگاراره نینی بخش دانشگگهی   دورهدومین 

(   بگگی  گگعر م را    گگیر الملل  ار اه   اری امگگیم رضگگگگگگگیبایگگید نینتحقیقگگیع و ااگگیوری و 
نرگزار خرا ع شع. بخش  اری این رویعاد  ه زیر  59سیل اسگناعمیه  اری  دانشگویی  نرتر

   ار تارا   اررود ترسگگگگگر داگگیر دانشگگگگگهگگیه مومروگگه بخش دانشگگگگگهگگی      بگگه شگگگگگمگگیر م 
 گردد:زار م تبریز و  ار شیرار در پاج رشته  اری به شرح زیر نرگاسالم  اصنای    ار 

 سیری و وکیس نقیش   گراایک  تصییرسیری  موسمه هنرهای تجسمی: .1
  (تذ یب  گل و مرغ  تش یر و نقیش  ایران   نهیرگری هنرهای سنتی و کاربردی: .2

  (طراح  و بیاو پیرده     ار یی سات (درب  الز  سنیل  شیشه  صاییع دست 
 طراح  صا ت  و ارش  م میری طراح خرشاییس   

 نمی اگ و ایداعرسینه   پییینمیی  ایلمتر  تئی هنرهای نمایشی: .3
   اهسیری و نمی  اگ  سرود هنرهای موسیقایی: .4
ر رضری و مرمو ابایه تیریخ   مرمو اشییء تیریخ   بایید یی  ا مطالعات هنر: .9

شایس  احعاث و مرمو   م میری   سیبمقعس مشاع ماظر شاری  اری در
 بای یی دیا  

 
 :اهداف جشنواره

 اه سیره   اری در رمی  ااعگی  و پعیع ورنعگی    یر نرتر ار اه  وتشییق ترلیع
 (   و  مک به انتشیر گسترده این   یرشخصیو و م یرر امیم رضی

 دانشویی  یی تخصص  در طیل جشاراره بی دو  عر ترلیع   یر نرگزاری  یرگیه 
 و ارتقیء نهیه به  ار رضری در سطح جیم ه 

  م را   رده ناتر مشاع مقعس به وارا  پییتخو م اری جای  اسالم 
 ایوید  یر اریا   اری 
 ه ائمه م صگگگرمین به ویاه امیم مرتبر  بی سگگگیر گسگگگترش ا یلیو  یی ار اه    اری

 (  رضی
 تأ یرگذاری مثبو جشاراره نر روحیه اسالم  و شی   دانشور 
  الرضیشایسینع  انعیشه و میره  یی ومیق حضرع ول  نن مرس  ) 
 
 

  :موضوعات
 رنعگین  امیم رضی(   و مضیمین ویل  ار اگ رضری و  یانعیشه 
    )ردر رنعگ  انسی  م یصتأ یراع سیره امیم رضی 
   اب ید ولم  و اجتمیو  امیم رضی(  م را 
 داب و   ی و اوتقیداع نرم  بی محیریو ار اگ رضریترجه به ظرایو ار اگ )

  ی و... رسرم   یین
 یر اصحیب امیم رضی(   رنعگ  و   احیدیث و رواییع رضری به ترجه   
  رضی(   در نرخیرد پیروا  سییر به تصییر  شیع  انعیشه  ی وسیره ولم  امیم

 ...ادیی  و ارق و
 دای  مقعس 
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 www.razavifest.ir تراناع به  درس ایاترنت  ماعا  جاو  بو نیم در جشاراره م والقه

 مراج ه نمییاع.
 نشین  دنیرخینه اصل :

  روبه روی پیرک دانشور  (وج  دایرراه ولی صر  نرسیعه به اسالم  خییبی  انقالبتارا   
    و اجتمیو  دانشهیه  ارسیختمی  م یونو ار اه   یش  دایرم  بیالور  شایع  رده 

         
 15129447797/  15122595914/  121 – 99179913 / 99477454  :تلنن 

 
 :جشنوارهشمار گاه
 1359دی میه  25: رین مالو  بو نیم و ارسیل   یر خ

 1359میه اول نامن نیمه  :اوالم نتییج انتخیب اولیه
 1359میه اول نامن نیمه : درییاو اصل   یر انتخیب شعه 

 1359میه نامن دوم نیمه :   یر داوری
   1359میه نیمه اول اسناعرمی  بی مراسم اختتیمیه (:  ماوالم نتییج نایی 

http://www.razavifest.ir/
http://www.razavifest.ir/
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 جشنواره مقررات بخش های مختلف
 مقررات کلی:

 
o  به استثایء  در جشارارهپعیع ورنعگی  ا ر یی نییساعگی  مقیالع متقیض  شر و)

الزامًی بییع دانشوری یک  ار مؤسسیع  میرش ویل   بخش جاب  (غیررقیبت   
  شیر بیشاع.

o رسین  نیم  تکمیل ارم شر و و ارسیل تصییر   یر  اقر ار طریق پییهیه اطال  بو
 .پذیر اسوجشاراره امکی 

o  ارسیل  مرنرط به   یر بییع نشی  د اعه جزیییع ا ر نرای تصیویر صعا یی  ینیو
 . یأع انتخیب بیشع

o  اطالویع ارم  بو نیم و وایوین   یر در تایه مطیلب انتشیراتي و نمییشهی ي میرد
رلیو صحو اطالویع ارسیلي نر واعه ئاستنیده قرار خرا ع گراو  ار این رو مس

 . ااعه اسوشر و
o ییاته به خینه جشاراره مویر نرده بی روییو حقیق م اری صیحب ا ر ار   یر راهدنیر

ای استین  ودر  یی دورهنیمه  نرگزاری نمییشهیهنمییشهیه در قیلب دیپ در  تیب
 استنیده  اع. الملل صیرع امکی  نین

o  دنیرخینه جشاراره مویر نرده بی روییو حقیق م اری و میدی و رضییو صیحب ا ر
(در    یر راه ییاته به نمییشهیه در صیرع امکی   نرای اروش استنیده نمییع. ار

صیرع تحقق این امر  جزئییع مرنرطه ترسر دنیرخینه جشاراره مت قبی اوالم 
 خرا ع شع. 

o ااعه طبق شرد و شر واوالم اسیمي مرحله اول به وارا  پذیرش قط ي تلقي نمي 
ه دنیرخینه تحییل نمییع در غیر این صیرع ار تیریخ اوالم شعه بییع اصل ا ر را ب

 .جشاراره حذر خرا ع شع
o به   ایلم و انیمیشنانتخیب در   یر  اری جشاراره (به استثایء بخش مطیل یع  

پذیرد. به این م ای  ه انتخیب اولیه نر اسیس صعا و اي انویم ميمرحله دوصیرع 
 پذیرد.یی تصیویر ارسیلي و انتخیب ناییي نر اسیس مشی عه اصل ا ر صیرع م 

o به استثای بخش وکس  محعودیت  در ت عاد  یر ارسیل  وجرد نعارد). 
o شیرای عه نشعه  نر وا و اوالم نشعه نیايگیري دربیره مرارد پیشتصمیم

 .جشاراره اسو سییستهذاری
o  در   یر  اری  راد اسو. تکایك (روش اجرا 
o عابیشحیئز رتبه شعه  جشارارهاین  یی قبل     یر ارسیل  نبییع در دوره. 
o  یر نرگزیعه  اری در یك نمییشهیه در م رض دیع ومرم قرار خرا ع گراو و مقیالع  

 مومروه مقیالع جشاراره به دیپ خرا ع رسیع. صیرع امکی  به وارا  نرتر نیز در
o   دنیرخینه مویر به حذر   یر ار در صیرع وعم روییو  ر عام ار قرانین و ضرابر

 بیشع.جشاراره م 
o  بیشعپذیر نم خیرج  رد  ا ر ار جشاراره پس ار بیزنیا  اولیه به  یچ وارا  امکی.  
o بیشعرراع جشاراره م ارسیل   یر به جشاراره به م ایی قبیل تمیم  مق. 
o در جشاراره رضری اصل    یر خرد را به نشین  دنیرخینه اصل ماعا  بییع والقه

 ارسیل نمییاع.مستقر در شار تارا  دانشهیه  ار 
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o و  تیب  ااعگیني  ه   یرشی  به نمییشهیه راه ییبع  گرا ي شر و به تمیم  شر و
 الکترونیک   یر جشاراره ا عا خرا ع شع.

o  نرگزیعگی  بخش تئیتر در صیرع امکی  اجرای ومرم ارا م خرا ع شع.نرای 
o گرنه   یر  ا ر گرو   بییع به نیم صیحبی      بو شرد. در صیرع نرگزیعه شع  این

 .جییزه به صیرع مشترک به صیحبی     ت لق م  گیرد
o  ا ر صیحب مشخصیع  یمل درج اصل   یر راه ییاته به بخش داوری بییع  مراه بی

 به دنیرخینه اصل  جشاراره ارسیل شرد.
o به   یری  ه پس ار مالو مقرر ارسیل شرد  ترتیب ا ر داده نخرا ع شع.  
o در قبیل  ر گرنه خسیرع نیش  ار پسو یی مسئرلیت   دنیرخینه اصل  جشاراره  یچ

 حمل و نقل   یر تی پیش ار درییاو رسم  ا ر نخرا ع پذیراو.
 

 های تجسمیبخش هنر
بییسو تصییر   یر خرد را ارسیل نمییاع   یی توسم  م ماعا  به شر و در بخش  اروالقه

ارسیل  72به این صیرع  ه ابتعا وکس نمرنه  یر خرد را در دوسرم اب ید مت یرر و رزولیشن 
  رده و ب ع ار پذیراته شع  ا ر درجشاراره  اصل    را ارسیل  ااع.

 
 

 نقاشی:
o اسو و   یر دیویتیل  نیز پذیراته م  شرد تکایك (روش اجرا   راد. 
o  متر بیشعسینتي 005و ضلع نزرگ حعا ثر  05انعاره ضلع  ردك   یر حعاقل. 
o  حعاقل رزولییشن تصییر بییع  مهیبییو 0و حعا ثر  3حوم اییل ارسیل  حعاقل)

150 DPI  بی پسرنع بیشع JPG و مرد  RGB بیشع. 
 

 :/طراحی محیطی تصویرسازیگرافیک /
 .محعودیت  در تکایک طراح    یر وجرد نعارد

 / گراایک محیط  / تصییرسیریستر ع گراو: پرگرایش انویم خرا سهپذیرش   یر  تاای در 
 

o  355بی  ینیو  ٠5در  05پرستر : اب ید DPI و RGB و بی ارمو JPG  
o  سینت  متر بی  05در  35سینت  متر  حعا ثر  35در  35تصییرسیری: حعاقل اب ید

  JPG بی ارمو RGBو  CMYKو مرد  DPI 300  ینیو
o  سینت  متر 35در  10د : اب یگراایک محیط (A4)  355بی  ینیو DPI مرد  وCMYK  و

RGB  و بی ارمو JPG  
 

 مجسمه سازی:
o وکس ار  ر سه راویه ا ر  در نمرنه  یر یی موسمه سیری  متقیضیی  م  بییسو

 بنرستاع.
o  150 مهیبییو بیشع (حعاقل رزولییشن 9تی  3نین  بییسوحوم  ر اییل ارسیل  م 

DPI  بی ارمو  JPG   و مردRGB 
o  سینت  متر و نزرگترین ب ع ا ر یک متر بیشع. 21بییسو  ردکترین ب ع ا ر حعاقل م 



 

5 

 

 
 عکاسی:
o - ترانع بی شرد و  ر وکیس م پذیراته م « تک وکس»صیرع   یر ارسیل  اقر به

 جشاراره شر و  اع.وکس در  11ارسیل حعا ثر 
o  وکس  ی بییست  بی ارموJPG   مرد بیRGB  پیکسل نر روی  0555  حعاقل ضلع نزرگ

لرح اشرده  مراه بی مشخصیع  یمل صیحب ا ر و نیم ا ر تی تیریخ مقرر به دنیرخینه  
 ارسیل شرنع.

o  .در صیرع راه یین  وکس به نمییشهیه  ارسیل وکس بی سییز اصل  ضروری اسو
حعاقل  شع بیمتر  سینت  ٠5در  05مایسب دیپ در اب ید س  ی بییع (سییز وک
   DPI 300رزولییشن 

o تراناع به صیرع رنه  و یی سییه و سنیع بیشاع.  ی م  وکس 
o ی در حعی  ه اصیلو وکس اصالح رنگ   اتراسو  تیرگ  و روشا    راپ در وکس 

 .قبیل اسورا تغییر نع ع  قینل
 

 خوشنویسی:
o شردنرداری شعه  پذیراته نم  یی تقلیعی صرر و   یر نسخهباعی تر یب. 
o تکایك (روش اجرا   راد اسو. 
o  اجرای   یر م  بییسو به طیر  یمل ترسر  ارماع (غیر دیویتیل   انویم شعه

 .بیشع
o  متر بیشعسینتي 005و حعا ثر  35حعاقل انعاره یک ضلع   یر. 
o .ار این رو  تمیم  امتییراع میدی و    یر ارسیل  بییع دارای امضیی  ارماع بیشع

 .م اری به صیحب امضی ت لق خرا ع داشو
o ه شردئاراپیسپیرتر شعه  و شیشه وقیب  بعو ییاته به نمییشهیه الزامًی   یر راه. 
o  150(رزولییشن مهیبییو  0و حعا ثر  3حوم اییل ارسیل  حعاقل DPI  بی پسرنع 

JPG و مرد RGB بیشع. 
 

 کاربردی بخش هنرهای سنتی و
 

 :های تذهیب، گل و مرغ، تشعیر و نقاشی ایرانی()شامل رشته نگارگری
o یر نسخه نرداری شعه پذیراته نم  شرد  . 
o یي م میل و متعاول در نهیرگری م یصر(گراش   نرنگ  ا ریلیك  استنیده ار رنگ 

 .یید شعه قینل قبیل اسو  ییطال و ...  در گرایش
o 005(حعا ثر انعاره ضلع نزرگ قیب  یه الزامًی بی قیب ارایه شردییاته به نمییشه  یر راه 

 سینت  متر بیشع  
o یل  بییع دارای امضیی  ارماع بیشع.  یر ارس  
o  150مهیبییو (رزولییشن  0و حعا ثر  3حوم اییل ارسیل  حعاقل DPI  بی پسرنع 

JPG و مرد RGB بیشع. 
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 شیشه()شامل رشته های چوب، فلز، سفال،  صنایع دستی
o تکایك (روش اجرا   راد اسو. 
o   سینت  متر بیشع. 055در بخش درب : حعا ثر انعاره ضلع نزرگ ا ر میبییسو 
o  سینت  متر بیشع. ٠5در بخش الز : حعا ثر انعاره ضلع نزرگ ا ر میبییسو 
o  سینت  متر بیشع. 05در بخش سنیل : حعا ثر انعاره ضلع نزرگ ا ر میبییسو 
o  : سینت  متر بیشع. 05حعا ثر انعاره ضلع نزرگ ا ر میبییسو در بخش شیشه 
o  150مهیبییو (رزولییشن  0و حعا ثر  3حوم اییل ارسیل  حعاقل DPI  بی پسرنع 

JPG و مرد RGB بیشع. 
 

 
 

 : باشد()شامل رشته های طراحی و بافت پارچه می های سنتیهنر
o تکایك (روش اجرا   راد اسو. 
o  سینت  متر بیشع. 055ا ر میبییسو حعا ثر انعاره ضلع نزرگ 
o  150مهیبییو (رزولییشن  0و حعا ثر  3حوم اییل ارسیل  حعاقل DPI  بی پسرنع 

JPG و مرد RGB بیشع. 
 
 

 :طراحی فرش
o   نرگزار و  یمپیرتری جشاراره در دوبخش طراح  معادی و رنگ و نقطه دست

 شرد.م 
o  بیشع.اب ید میرد قبیل زر  و نیم م حعا ثر 
o  خینراده رنه  الزام  اسو.نمییش نمرنه  یی 

 
 هنرهای نمایشی

 تئاتر:
o سو.اای  یی صحاهجشاراره پذیرای تئیتر 
o  الزام  اسو.   ای لمه 311(ارسیل دکیعه طرح 
o  نسخه ار نمییشایمه تییپ شعه و اییل    در محیر یکبییسو متقیضیی  مword  

 .جشاراره ارسیل نمییاعاصل  به دنیرخینه 
o   میرد نراسیس ایلم ارسیل  پس ار تیئیع متن ترسر  یأع ارزیین  متی     یر نمییش

 .ارزیین  اجرای  قرار خرا اع گراو
o  بییسو دانشور بیشع. (در صیرت   ه ا ر نیش ار یک  یرگردا  دارد   یرگردا  ا ر م

  ی بییع دانشور بیشع.یک  ار   
 

 نمایشنامه نویسی:
o  بییسو بی ارموم اییل نمییشایمه PDF .در سییو اصل  جشاراره بیرگذاری شرد 
o  و ارنو 14 ی بییع بی روییو اصیل نهیرش  بی سییز نمییشایمهB Nazanin  .ارائه شرنع 
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o یی ارسیل  وجرد نعارد.محعودیت  در ت عاد نمییشایمه  
o  ر نمییشایمه به وارا  ا ری مستقل نییرماع  بو در سییو اصل  جشاراره 

 بیشع.م 
o مراه نرد  خالصه نمییشایمه در حعا ثر یك صنحه A4  در صنحه اول نمییشایمه 

 .الزام  اسو
o  ذ ر مشخصیع  یمل (شیمل وارا   نییساعه  اقتبیس   نمییشایمهدر صیرع ارسیل

 نیشر  سیل انتشیر   نر  اقتبیس نیز الزام  اسو.
o  نمییشایمهارائه طرح  رد وشم نرای ارزیین  پذیراته  ی نمییشایمه یمل تاای نسخه 

 .بیشعبه تاایی  قینل قبیل نم 

 
 

 فیلم:
o  یی داستین   مستاع  تورن   انیمیشن و نمی  اگ به تراناع در قیلب  یر م 

 جشاراره ارسیل شرنع.
o دقیقه م  بیشع.  31 حعا ثر معع رمی   ر ا ر 
o  ار یک  یرگردا  دارد   بییسو دانشور بیشع. (در صیرت   ه ا ر نیش یرگردا  ا ر م

  ی بییع دانشور بیشع.یک  ار   
o  ارمو قینل پذیرش   یرAVI  و ییMPEG2 .م  بیشع 
o گیرد به این م ای  ه  می  ای انویم م ارسیل ا ر در این بخش به صیرع یک مرحله

نسخه ارسیل  به جشاراره در صیرع پذیراته شع  در بخش مسیبقه  به نمییش 
 قینل قبیل نیسو  VOB یاع. (ارسیل ا ر بی ارمو م در

o  یر بییع در لرح اشرده  مراه بی مشخصیع  یمل صیحب ا ر و دو قط ه وکس ار پشو  
 صحاه به دنیرخینه ارسیل شرنع.

 
 فیلمنامه نویسی:

o  بییسو بی ارمواییل ایلمایمه م pdf .در سییو اصل  جشاراره بیرگذاری شرد 
o و ارنو 14 ی بییع بی روییو اصیل نهیرش  بی سییز ایلمایمهB Nazanin  .ارائه شرنع 
o .محعودیت  در ت عاد ایلمایمه  یی ارسیل  وجرد نعارد 
o  ر ایلمایمه به وارا  ا ری مستقل نییرماع  بو در سییو اصل  جشاراره 

 بیشع.م 
o مراه نرد  خالصه ایلمایمه در حعا ثر یك صنحه A4  اول ایلمایمه  در صنحه

 .الزام  اسو
o یی ارسیل  نبییع ترلیع شعه بیشاعایلمایمه . 
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o  31بییسو در قیلب ایلمایمه ایلم  رتیه (حعا ثر تی ایلمایمه  یی ارسیل  م 
   ارائه شرنع. A4صنحه 

o رد ش ی  اقر ایلمایمه  یمل نرای ارزیین  پذیراته م بی ترجه به  رتیه نرد  ایلمایمه
 .بیشعایلمایمه به تاایی  قینل قبیل نم ارائه طرح  و

o   ذ ر مشخصیع  یمل (شیمل وارا   نییساعه  در صیرع ارسیل ایلمایمه اقتبیس
 .نیشر  سیل انتشیر   نر  اقتبیس نیز الزام  اسو

 

 
 

 ییموسیقابخش هنر های 
o  ر نرشته شرد.   اهسیر در گروه    نراری و یی گروهالرم اسو قط ة ارسیلي نراي

 یعانتخیب ش ر نراي بخش  ر  راد اسو امی مضمی     بییع مطینق بی مرضرو
 .بیشعجشاراره 

o  والوه نر ارسیل دو نسخه پیرتیتیر پریاو شعه به داتر جشاراره  ارسیل اییل صرتي
 یي  یمپیرتري  نیز نر روي نییسي و یی سمپلاازار یي نوشعه ترسر نرما ر (تایه

 .دي الزامي اسوسي
o  صراًی بییع بی ارمو  یر AVI  به  درس دنیرخینه جشاراره ارسیل شرنع. 
o  الرم اسو پیرتیتیر ی ایقع نیم   اهسیر بیشاع و نیم صیحب ا ر تاای نر روي بستة

 .ارسیلي نرشته شرد
 

 مطالعات هنر 
وهشیبین المللی و  شرایط پذیرش و راهنمایی تدوین مقاالت همایش  :علمی پژ

 یی  مییش نر مبایی قراوع موله  یی ولم  پژو ش  ارزیین  و نظر به ایاکه مقیله
داوری خرا ع شع و پس ار پذیرش بی وارا  مقیلة ولم  پژو ش  میرد پذیرش ورارع ولرم  

  وری دیپ خرا ع شع لذا روییو شرایر ذیل الزام  اسو:تحقیقیع و ان
  شرایط علمی -الف

o ی بیشع و دارای اصیلو   یی رضرمقیالع بییع مبتا  نرار اگ و  میره
 یی ولم  نییساعه یی نییساعگی  نر وری و نتیوة  یوشای و پژو ش

  بیشع.
o 1-  در نهیرش مقیله بییع روش تحقیق ولم  روییو و ار مایبع م تبر و

  اصیل استنیده شرد.
o پرداری و در مبین  مقیله بییع در حیرة نظری  مبتا  نر اصیل نظریه

  یرنردی داشته بیشع.را بردی  رویکردی 
o  مقیالع مرضر  محیر و یی مسأله محیر  بییع  یمال تحلیل  و مبتا  نر

 نقع اصیل بیشاع و گرد وری و ترصیف صرر نبیشع.
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o  نیمه بییع تأییع استید را امی را  مراه داشته مقیالع مستخرج ار پییی
  .بیشع و نیم وی نیز در مقیله ذ ر شرد

  شرایط نگارش –ب 
ار جاو نهیرش بییع سیختیری محکم و استرار داشته بیشع و اصیل اصیحو و  مقیله -

  .بالغو در    روییو گردد
  مقاله به شکل زیرتنظیم شود: -

o .وارا  مقیله مرنرط به  مییش و گیییی محترای مقیله بیشع  
o  تمیم  مقیالع درWord .حرواچیا  گردد 

 
o مراه بی درجة ولم  و نشین  و شمیره تلنن نییساعه یی  یننیم مؤلف یی مؤلن    

 نییساعگی  در نرگ ضمیمه ارسیل شرد.
o بیشع. سطری  23(  صنحه 21بییسو م  حعا ثر صنحیع مقیله 
o   بیشع. واژه 291بییسو م  دکیعه ایرس 
o .لیع واژة ایرس  حعا ثر شش  لمه بیشع  
o بیشع. واژه 311 بییسوم  دکیعه التین 
o یی اصل   ارضییع اصل  و روش  یر   (پرسش  یی مقیله شیمل مقعمهبخش 

 بیشع :م  گیری ی و روش  نتییج  بحث و نتیوهدر مع  داده
o  مقعمه  شیمل پیشیاة تحقیق و مآخذ پیشیاه بیشع و خراناعه را نرای ورود به

  بحث اصل   میده سیرد.
o  دارد.پرمتن اصل   ه در    به طرح مرضر  و تحلیل    م  
o نتیوه گیری  
o ی (در صیرع لزوم ییدداشو  
o مایبع و مآخذ  
o   دکیعة انهلیس  (ترجمة دقیق دکیعة ایرس 
o یی ایرس   لیع واژة انهلیس  (ترجمه  لیع واژه   
o  نیم نییساعه یی نییساعگی  به التین  مراه درجة ولم  
o  نییساعه  سیل نشر و ارجیویع متن  درو  متا  و داخل پرانتز و به ترتیب نیم

  102: 03٠0صنحه ذ ر شرد؛ مثیل: (قیصری  
o 2- :اارسو مایبع و مآخذ به ترتیب ذیل تاظیم شرد 
o  تیب:  –الف  

نیم خینرادگ (شارع   نیم  (سیل انتشیر داخل پرانتز   نیم  تیب  نیم مترجم یی 
 مصحح  نیبو دیپ   نیشر  محل نشر.

o  موله -ب: 
داخل  وارا »م نییساعه  (سیل انتشیر داخل پرانتز    نیم خینرادگ  (شارع   نی

   نیم نشریه  دوره/ سیل  جلع  شمیرة صنحیع ( ار ص ؟؟ تی ص؟؟ .«گیرمه
o  مومروه مقیالع -ج: 

داخل  وارا  مقیله» نیم خینرادگ   نیم نییساعه  (سیل انتشیر داخل پرانتز     
نیشر   قیالع  محل نشر  نیم  نیم گرد ورنعه یی ویراستیر  نیم مومروه م«گیرمه

 شمیرة صنحیع ( ار ص ؟؟ تی ص؟؟ .
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o  یی ایاترنت سییو –د : 
وارا  مرضر  داخل »نیم خینرادگ   نیم نییساعه  ( خرین تیریخ و رمی    

  .نیم و نشین  ایاترنت  به صیرع ایتیلیک« گیرمه
 
o  ارنو: متن مقیله B Mitra14 14  وارا  مقیله B Mitra یی مختلف , تیتر بخش B 

Mitra14  نرلع 
o .زیرنییس تصیویر و اشکیل  در پییین تصییر قرار گیرد 
o .ترضیح جعاول  بیالی جعاول قرار بهیرد 
o ه بی ارمو نتصیویر والوه نر درج در متن مقیله  به شکل جعاگی JPG بیdpi 311  در

 (س  دی بییع به نشین  دنیرخینه ارسیل شرد.  دی ضمیمه مقیله گردد.یک س 
o  دی ضمیمه ارسیل گردد. حتمی والوه نر نسخه دیپ   اییل ورد مقیالع در س

 دی بییع به نشین  دنیرخینه ارسیل شرد. (س 
o  اسیم  خیص و اصطالحیع التین و تر یبیع خیرج  بالایصله پس ار ایرس     در

 شرد.داخل پرانتز در متن مقیله  ورده 
 

 
 بخش جنبی 

 :ایخر مشترک استیدا  و دانشوییی  ترلیع   یربخش  راد (غیررقیبت   نرای 
سو طرح پیشاایدی خرد را به صیرع مکترب یبیماعا  به شر و در این بخش م والقه

به دنیرخینه ی اصل  جشاراره ارائه د اع (ار طریق  1359 میهدی   خر تی  نتهحعا ثر 
نتییج این بخش ترسر دنیر  ی نررس  طرحار بیرگذاری نر روی سییو اصل  جشاراره  . پس 

  یی الرم بی ماتخبین انویم خرا ع شع.خینه اصل  اوالم و  می اه 


