
 

  بسمه تعالی

  م جشنواره نشریات دانشجویی منطقه یکثبت نا فرم
  1393 زمستان/دانشگاه عالمه طباطبائی

  مسابقهبخش 
 

   :موضوعات بخش مسابقه نشریات
  £علوم پایه   £هنر   £فنی و مهندسی   £علوم انسانی

  

   :آثار مسابقهبخش  اتموضوع
        £ی، هنريمقاله ادب   £اجتماعیمقاله   £فرهنگی مقاله  £یاسیمقاله س  £یادداشت  £سرمقاله  £مصاحبه   £گزارش    £خبر
  £عکس   £جلد يرو طرح   £ییصفحه آراو کیگراف   £تیتر   £کاتوریکارطرح و  £طنز   £ینی، دیدتیمقاله عق   £اقتصادي مقاله

  

  :شرکت در جشنواره طیشرا
  .باشندر نشریات دانشگاه و داراي مجوز از کمیته ناظر بشده  منتشر 1393آذر  انیتا پا 1392 فروردین یدر فاصله زمانارسالی باید  آثار .1
  .ندیارسال نما رخانهیرا به دبخود ها شرکت کرده و آثار  رشته هیدر کل تیبدون محدودتواند  یم انیمتقاض. 2
  .است یالزام مسابقهمنتشر شده جهت شرکت در بخش  يها از صفحه )اصل( نمونه چاپی) کپی(ریتصوارسال . 3
  .شود الصاقآثار /نشریهاز  کیهر يو رو لیتکم ام جشنوارهثبت ن فرمآثار /نشریهالزم است همراه . 4
  .گردد الصاقتکمیل و به اثر  ثبت نامالزم است یک برگ مسابقه و هر اثر براي هر بخش . 5
  .نمایندارسال  آثاربا و همراه  لیشرکت در جشنواره را تکم ثبت نامبرگه  به نام صاحب اثرتوانند  یم رانیسردب ایمسئول  رانیمد. 5
  .باشد ممهور به مهردانشگاه رسیده و  معاونت فرهنگی و اجتماعی/تایید مدیریت امور فرهنگیارسالی باید به آثار /نشریه. 6
  .باشد می 1393پایان دي ماه آثار تا /ارسال نشریه مهلتآخرین . 7

 .خش موردنظر براي شرکت در مسابقه را انتخاب نماییدلطفاً ضمن مطالعه شرایط شرکت در جشنواره، ب :نشریه/اثرمشخصات 

 

  :مشخصات صاحب اثر
  ..............................................................................: ..........مقطع و رشته تحصیلی : ................................................................................نام دانشگاه

  ...........................................: کدملی ..............................................: نام پدر...................................................... .........................: نام و نام خانوادگی
  ............................................................................................................................................: نشانی......................................................  : همراه تلفن
   ...................................................... :منزل تلفن

  :مشخصات نشریه
  .................................................. :)ماه/سال(اثر/تاریخ انتشار نشریه/شماره.... ..............................: دوره انتشار .........................................: نام نشریه

  .........................................................: نام و نام خانوادگی مدیر مسئول ....................................................................................................: صاحب امتیاز
 پـذیرش بـا  .............................. ........................ نجانـب یا ¡¡¡................ ...........................................................: مسـئول  ریمـد نام و نام خانوادگی 

  .نمایم شرکتهاي کشور  دانشگاهنشریات دانشجویی منطقه یک هستم با آثار فوق در جشنواره  لیماشرکت در جشنواره  شرایط
  

  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه/امور فرهنگی مهر مدیریت

  .کامل نمایید بدون هرگونه خط خوردگیلطفا موارد خواسته شده را خوانا، کامل، دقیق و  :نشریه/مشخصات صاحب اثر
 

  :نماییدیا بصورت حضوري تحویل ارسال  دبیرخانه جشنوارهبه نشانی  1393حداکثر تا پایان دي ماه  ثارآ/به همراه نشریهرا پس از تکمیل، این فرم 
  1597633131: ، کدپستی5، ساختمان دانشگاه عالمه طباطبائی، طبقه 76، پالك )آبان شمالی(زند، نبش خیابان شهید عضدي  خان تهران، خیابان کریم

  ، 88893277: دفتر امور فرهنگینمابر  و، تلفن  88900026: تلفن دبیرخانه
    nashr@atu.ac.ir: پست الکترونیک، www.farhangi.atu.ac.ir: سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

 :رسانی جشنواره و اطالع ارسال آثارنحوه 

 

http://www.farhangi.atu.ac.ir
mailto:nashr@atu.ac.ir

