
 بىیاد ملی وخبگان فراخًان جایزٌ شهیذ آيیىی )سرآمذان هىری( ي جایزٌ کمال الملک )مستعذیه برتر هىری(
 

سا  ووال الولکه دٍه٘ي دٍسُ اًتخاب تشگضٗذگاى جاٗضُ ضْ٘ذ آٌٍٖٗ ٍ  ُٗضاًتخاب تشگضٗذگاى جاَه٘ي دٍسُ ستٌ٘اد هلٖ ًخثگاى دس ًظش داسد 

 .جشا دس آٍسدتِ هشحلِ ا

تکا   8231مااٌ  مُرماٌ تا پایان شُریًر 32تَاًٌذ اص تکاسٗ    هٖ (سال 84-59 سٌٖ سدُ) هستعذٗي تشتش دس گشٍُهٌذ  هتماض٘اى عاللِالف( 

ٖ   ًام»ًَٗسٖ دس تخص  ، ضوي ًامsina.bmn.irعاتٖ تٌ٘اد هلٖي ًخثگاى تِ ًطاًٖ هشاجعِ تِ ساهأً اعال ٍ اًتخکاب گضٌٗکٔ   « ًَٗسکٖ هتماضک

تاسگزاسٕ هکذاسن دس سکاهاًِ،    تعذ اصهستعذٗي تشتش الصم است ّوچٌ٘ي  .ًواٌٗذ ، اعالعات خَد سا اسسال«فعال٘ت حَصٓ»دس تخص « ٌّشٕ»

ٕ تکِ ًطکاًٖ   ( CDصَست لَح فطکشدُ ) ِ ت ًذاسدٍجَد تش سٍٕ ساهاًِ  آًْا وِ اهىاى تاسگزاسٕ سا هذاسن خَدآثاس ٍ ولِ٘  تک٘ي   ،خ٘اتکاى آصاد

، دفتش الگَسکاصٕ ٍ تىکشٗن ًخثگکاى   تٌ٘اد هلٖ ًخثگاى، ، 5893927555، وذپستٖ 642، جٌة وَچِ عاّش ً٘ا، پالن خ٘اتاى ًَاب ٍ سٍدوٖ

 اسسال ًواٌٗذ.

 8231شُریًرماٌ تا پایان مُرمااٌ   32تَاًٌذ اص تاسٗ   ( هٖسال 84 تاالتش اص سٌٖ سدُ) سشآهذاى ٌّشٕهٌذ دس گشٍُ  هتماض٘اى عاللِب( 

تِ ًطاًٖ خ٘اتاى آصادٕ، ت٘ي خ٘اتاى ًَاب ٍ سٍدوٖ، جٌة وَچِ عاّشً٘ا، ( CDصَست لَح فطشدُ )ِ هذاسن خَد سا تآثاس ٍ ولِ٘ تصَٗشٕ اص 

اسسکال   asatid@bmn.irٗا پست الىتشًٍ٘که  ، تٌ٘اد هلٖ ًخثگاى، دفتش الگَساصٕ ٍ تىشٗن ًخثگاى 5893927555، وذپستٖ 642پالن 

 .ًواٌٗذ

 در بازٌ زماوی مشخص شذٌ مذارک ماًرد خًاَشمىذ است  باشذ ومیمذارک قابل تمذیذ آثار ي ارسال  ازآوجا کٍ مُلت تًجٍ!

 .شًدارسال ویاز 
 

ٌّشّکإ سکٌتٖ،   ٌّشّکإ تسسکوٖ،   هَسک٘مٖ،  ٌّشّإ سکٌ٘واٖٗ،   ،ٌّشّإ ًواٗطٖ ضاهل گأً ٌّش ّإ ّطت تشگضٗذگاى ٌّشٕ دس گشٍُ

 ضًَذ. هٖ ضٌاساٖٗ« سشآهذ ٌّشٕ»ٍ « هستعذ تشتش ٌّشٕ»إ ٍ دس دٍ سدٓ  صٌاٗع دستٖ، هعواسٕ ٍ ضْشساصٕ ٍ ٌّشّإ چٌذسساًِ

 برای مستعذیه برتر َىری: شريط الزم

دسخطاى ٌّشٕ داضتِ تاضذ ٍلٖ الصم اص آت٘ٔ   ّإ ٌّشِٕ ٍٕ ًطاى وِ فعال٘ت  ٍٗژُ  تا استعذاد اعالق هٖ ضَدفشدٕ  تِ «هستعذ تشتش ٌّشٕ»

ٕ  »ستظ، ّشچِ ت٘طتش اص لَُّ تِ فعکل دسآٗکذ تکا تکِ      است اٗي استعذاد تِ هذد لغف الْٖ، تالش فشدٕ ٍ پطت٘ثاًٖ هشاجع رٕ « سکشآهذ ٌّکش

 :ّإ ضٌاساٖٗ هستعذ ٌّشٕ عثاست است اص تشٗي ضاخصِ تثذٗل ضَد. هْن

 ذ.واس عوَم تاض ّإ تذٗع ٌّشٕ ٍ هتفاٍت تا ، ًَآٍساًِ، ٍاجذ اسصشّاٖٗ خاللاًِ الف. آثاس ٌّشٕ ٍٕ داسإ ًطاًِ

 الب ٍ آداب اسالهٖ ک اٗشاًٖ تاضذ.هذاس ٍ دس هس٘ش تعالٖ اًم ب. آثاس ٌّشِٕ اٍ هتعْذاًِ، اخالق

 .سالگٖ تاضذ 84تا  59دس هحذٍدٓ سٌٖ  جَاى ٍهتماضٖ، ج. 

 ٌّشٕ هَسد ًظش تاضذ.هستوش دس سضتِ سال فعال٘ت  7داسإ حذالل ٖ، د. هتماض

 شريط الزم برای سرآمذان َىری:

فشدٕ است وِ تش اساس رٍق، خالل٘ت سشضاس ٍ تالش خکَد تکِ جاٗگکاّٖ هوتکاص دس ه٘کاى ّوگٌکاى دسکت ٗافتکِ تاضکذ.          « ٌّشٕ سشآهذ»

 ٌاساٖٗ سشآهذ ٌّشٕ عثاست است اص:ّإ ض هْوتشٗي ضاخصِ

ِ   آثاس ٌّشٕ تاضذ ٍ سالإ ًَآٍساًِ دس آفشٌٗص  الف. صاحة سثه ٍ ضَُ٘ صکَست فعکال ٍ    ّإ هتوادٕ اص عوش خَد سا دسآى حَصُ ٌّکشٕ تک

 پ٘طشٍ سپشٕ وشدُ تاضذ.

 اٗشاًٖ تاضذ. –ب. آثاس ٌّشٕ اٍ هتعْذاًِ، اخالق هذاس ٍ دس هس٘ش تعالٖ اًمالب ٍ آداب اسالهٖ 

 سال تاضذ. 84دس هحذٍدُ سٌٖ تاالتش اص ج. 
 

 .گ٘شًذ هَسد تشسسٖ لشاس هٖ هذًظش حَصٓ ٌّشٕتا هشتثظ ّإ  صشفاً فعال٘ت :8یادآيری 

الضاهکاً تکِ    ،ًاهِ داسإ اهت٘اصٕ تشإ ضٌاساٖٗ افشاد هستعذ ٍ سشآهذ است ٍ داضتي ضشاٗظ ٗکه تٌکذ   ٗه اص هصادٗك اضاسُ ضذُ دس ضَُّ٘ش  :3یادآيری 

 .هعٌإ تشگضٗذگٖ ً٘ست

هطکتول تکش    ّإ تخصصٖ تٌ٘کاد  سًٍذ تشسسٖ ٍ اهت٘اصدّٖ تَسظ واسگشٍُ ،هتماضٖ اص سَٕهذاسن ٍ اسسال تذْٖٗ است پس اص تاسگزاسٕ  :2یادآيری 

لاتکل   ،ّإ تخصصٖ ّإ دل٘ك ٍ واسضٌاسٖ واسگشٍُ ضَد. ضاٗاى روش است ًت٘سِ تشسسٖ ًت٘سِ آى دس ٍلت همتضٖ اعالم هٖ آغاص ضذُ ٍ هسشب ٖداٍساً

 تسذٗذ ًظش ً٘ست.

سا تا دلکت   هشتَط ًاهِ ًاهِ ٍ ضَُ٘ لثل اص اسائِ دسخَاست، آٗ٘ي هٌذ )هستعذٗي تشتش ٌّشٕ ٍ سشآهذاى ٌّشٕ( هتماض٘اى عاللِ ضشٍسٕ است :4یادآيری 

 هغالعِ ٍ سپس تشإ اسسال هذاسن الذام ًواٌٗذ.


