تسوِ تؼالی
ضیَُ ًاهِ ّوایص داًص آهَصی ضْشیاس خَاًی پژٍّطسشای اتَػلی سیٌای هٌطمِ خَاخِ
دس دًیای اهشٍص کِ خَاًاى ٍ ًَخَاًاى اص طشیك سساًِ ّا ٍ فضای هداصی هَسد ّدوِ ی تثلیغات تیگاًگاى ٍ دس هؼشؼ اص خَد
تیگـاًگی ،تی ّـَیتی ،سطحی ًگـشی لشاس گـشفتِ ٍ اص گزضتَِّ ،یـت ،هفاخش ٍ اسصضْای اغیل تَهی ٍ هلی خَیص فاغلِ هی-
گیشًذً ،یاص اساسی تِ تاصضٌاسی ٍ حفظ ٍ تشٍیح فشٌّگ ،ادتیات ،سٌي ٍ ضاّکاسّای اغیل خَیص داسًذ .یکی اصضاخعتشیي هفاخش
ػػش حاضش ،سیذ هحوذ حسیي تْدت تثشیضی هتخلع تِ ضْشیاساست کِ تِ خْت ضاّکاسآفشیٌی دس دٍ صتاى فاسسی ٍ تشکی ٍ
هفاّین خاظ ضؼشی اص خایگاُ ٍیژُ ای تشخَسداس است .استاد ضْشیاس یکی اص ضاػشاى تسیاس اسصًذُ ایشاى ّوَاسُ تا کوك گشفتي اص
هخضى اًذٍختِّای اختواػی ،ادتی ٍ فشٌّگی خَد هٌطأ تاسیخی ،ضخػیت ٍ َّیت هلی خَیص سا آضکاس ًوَدُ ٍ تِ هؼشفی پایگاُ ٍ
حافظِ تاسیخی هشدم ایشاى صهیي هی پشداسد ،اٍ سیوشغی فشاتش اص لاف ٍ لافیِ است کِ صًذگی ٍ خْاى سا تا ضؼش هیًگشد .ضؼش ضْشیاس
هدوَػِیی ّواٌّگ ٍ دلکص اص سًگ ٍ غَت ٍ صًذگی است کِ دس ّش دم ٍ تاصدم ضشتاٌّگ دل ّا سا تکشاس هیکٌذ.
تٌاتشایي اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش هٌطمِ خَاخِ ٍ پژٍّطسشای داًص آهَصی اتَػلی سیٌا دس ًظش داسدّ ،وایص استاًی داًص آهَصی
«ضْشیاس خَاًی» سا دس خْت تاصضٌاسی ،تکشین ٍ تدلیل ضْشیاس هلك سخي تشگضاس ًوایذ؛ اهیذ است هذیشاى هحتشم هٌاطك ٍ ًَاحی،
هذیشاى هذاسس ٍ پژٍّص سشاّا ٍ ،هؼلواى هؼضص هذاسس تا دس ًظش گشفتي اّویت هَضَع الذاهات ٍ هساػذتْای همتضی ًسثت تِ
دػَت داًص آهَصاى ػاللوٌذ الذام ًوایذ ٍ ،تا اسسال آثاس آًاى طثك فشاخَاى ّوایص ،حضَسی فؼال ،خاللاًِ ٍ پش ضَس دس خْت
حفظ ٍ تشٍیح فشٌّگ ٍ ادب ایشاًی -تَهی خَیص داضتِ تاضٌذ.
اّذاف ّوایص
 تضسگذاضت خایگاُ استاد ضْشیاس تؼٌَاى یکی اص هفاخش ادتی ایشاى آضٌایی ٍ پیًَذ ًسل ًَخَاى تا هفاخش ادتی گزضتِ ضٌاسایی ٍ ضکَفایی استؼذاد داًص آهَصاى دس صهیٌِ ضؼش ٍ ادب ایشاًی -تَهی ایداد فضای فشٌّگی خْت تثادل اطالػات ٍ غیاًت اص فشٌّگ تَهی دس هماتلِ تا تْاخن فشٌّگی الگَ ساصی هفاخش اسصضوٌذ تِ ٍیژُ تشای ًَخَاًاى ػاللِهٌذ ٍ هستؼذ حفاظت اص هیشاث هؼٌَی ٍ آثاس تِ خا هاًذُ اص فشٌّگ ٍ ادب تَهی ٍ هلی ایشاى تستشساصی تشای تِ کاسگیشی هتَى ادتی دس تَلیذ آثاس فاخش فشٌّگی ٍ ٌّشی ظشفیتساصی تشای آضٌایی داًص آهَصاى تا صًذگی ٍ اضؼاس استاد ضْشیاسلالثْای ّوایص
ً واٌّگ
 ضْشیاس خَاًی
ً ظیشُ گَیی یا خَاتیِ

 ا ثش ٌّشی
 هطاػشُ
هحَس آثاس
 کلیات اضؼاس تشکی
 دیَاى غضلیات
هخاطثیي ّوایص

داًص آهَصاى دختش ٍ پسش دٍسُ ّای اٍل ٍ دٍم هتَسطِ استاى آرستایداًطشلی
* لالة هطاػشُ هختع داًص آهَصاى دختش ٍ پسش دٍسُ ّای اٍل ٍ دٍم هتَسطِ هٌطمِ خَاخِ هی تاضذ.
صهاًثٌذی ّوایص
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صهاى تشگضاسی ّوایصّ :فتِ آخش آرس هاُ



تذیْی است تِ آثاسی کِ پس اص هْلت همشس اسسال ضَد ،تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

ًکات هْن
 داًص آهَصاى اضؼاس (خَاتیِ یا ًظیشُ گَیی ) خَد سا دس هحیط  ٍ wordتا فًَت  Bnazanin -14تایپ کشدُ ٍ دس دٍلالة  pdf ٍ word 2007اسسال ًوایٌذ.
 آثاس ٌّشی هی تَاًذ دس لالة خَضٌَیسیً ،ماضیً ،ماضی خط ،طشاحی ،هدسوِ ساصی ،هؼشق ،غٌایغ دستی ،تافت لالی،ػکاسی ٍ دیگش آثاس خاللاًِ دس هَضَػات ضْشیاس ٍ صًذگی اٍ ٍ هضاهیي اضؼاس ٍی اسسال ضَد.
 -دس خلك آثاس ٌّشی داًص آهَصاى دس استفادُ اص ًَع هَاد ٍ اًذاصُ اثش ٍ دیگش هَاسد آصاد ّستٌذ ٍ هؼیاس هْن خاللیت ٍ

اتتکاس ٍ دیگش هَاسدی است کِ دس فشم ّای داٍسی(دسج ضذُ دس ٍتالگ ّوایص) آثاس ٌّشی هی تاضذ.
 داًص آهَصاى ػاللوٌذ هی تَاًٌذ ّوضهاى دس چٌذ لالة اثش تفشستٌذ. داًص آهَصاى دس ّش لالة هی تَاًٌذ حذاکثش  3اثش تفشستٌذ. تِ ًفشات تشتش ّش سضتِ لَح تمذیش ٍ خَایض اسصضوٌذی اّذا خَاّذ ضذ. توام آثاس تایذ داسای ضٌاسٌاهِ اثش ضاهل ػٌَاى اثشً ،ام ٍ ًام خاًَادگی غاحة اثش  ،دتیش ساٌّوا ،پایِ تحػیلی ،استاى،ًاحیِ یا هٌطمِ ،هذسسِ یا پژٍّص سشا ،آدسس دلیك پستی  ،ضواسُ تواس هٌضل ،ضواسُ ّوشاُ تاضذ.
ًحَُ اسسال آثاس


داًص آهَصاى دٍسُ اٍل ٍ دٍم هتَسطِ هی تَاًٌذ آثاس خَد(فیلن ًواٌّگ ٍ ضْشیاس خَاًی ،فایل  pdf ٍ wordخَاتیِ ٍ
ًظیشُ گَیی ٍ خَد اثش ٌّشی) سا تْوشاُ  CDتِ پژٍّص سشای ًاحیِ یا هٌطمِ خَد تحَیل دٌّذ.



هذیشاى هحتشم آثاس داًص آهَصاى سا یکدا تِ دتیشخاًِ ّوایص اسسال ًوایٌذ.



خْت کسة اطالػات دلیك اص ضشایط ٍ ضَاتط اسسال آثاس ٍ فشهْای داٍسی تِ ًطاًی http://shahriyar.blogfa.com
هشاخؼِ ًواییذ.
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