
 



 محورهاي همايش: 

ؿٌاػي ؿٌاػي صتاى، صتاىؿٌاػي، تٌَع صتاًي، سدُؿٌاختي ؿاهل گَيؾّاي صتاىپظٍّؾ -

 اجتواػي 

 ّاي تاػتاًي ٍ دٍساى اػالهيؿٌاػي، اػن اص كتيثِكتيثِ -

ي تاػتاى )فاسػي تاػتاى، اٍػتايي، ػكايي ّاي ايشاًي دٍسُي صتاىّاي ًَيي دس صهيٌِپظٍّؾ -

 ي هياًِ )ؿشقي ٍ غشتي( ٍ دٍساى اػالهي هادي(، دٍسٍُ 

 ؿٌاػي پيؾ اص اػالم ٍ دٍساى اػالهيهطالؼات ػكِ -

 هيشاث خطي ٍ صتاًي؛ اتضاس اًتقال داًؾ، فشٌّگ ٍ اطالػات تاسيخي -

صتاى ؿٌاػي تاسيخي، اػٌاد ٍ هذاسک تاسيخي ٍ ػٌذ ؿٌاػي، هتَى تاسيخي ٍ هشجغ دس حَصُ  -

 هيشاث صتاًي

هداف همايش:ا

ي کشًر وظيري کٍ درسطح اجتماعات زباوي پراکىذٌ در پُىٍشىاساوذن يجًٌ اشتراک بي -

 عسيسمان ايران يجًد دارد.

 کًشش براي تقًيت زبان فارسي بٍ عىًان عامل يحذت ملي -

ظاَر متفرق ايراوي با از ميان برداشته مرزَاي ظاَري اعتبار کٍ َاي بٍمتحذ کردن فرَىگ -

 طًل قرين مختلف ايجاد شذٌ است.در 

صياوت ي حفاظت از آثار ارزشمىذ زباوي ايران اسالمي -

 



 نامه ارسال مقاالتشيوه

 ػاختاس هقالِ:

ي هشتَط، ًـاًي پؼت ي ػلوي، هؤػؼِاطالػات هشتَط تِ ًَيؼٌذُ يا ًَيؼٌذگاى هقالِ ؿاهل هشتثِ-

 اي جذا ّوشاُ هقالِ تاؿذ.صفحِي تلفي( دس الكتشًٍيكي، ًـاًي، كذ پؼتي، ؿواسُ

 7ّاي كليذي )حذاكثش كلوِ(، ٍاطُ 300ي فاسػي ٍ اًگليؼي )حذاكثش هقالِ تايذ ؿاهل چكيذُ-

 گيشي ٍ هٌاتغ تاؿذ.ّا، ًتيجٍِاطُ(، هقذهِ، پيـيٌِ، سٍؽ پظٍّؾ، تَصيف ٍ تحليل دادُ

، ػٌَاى اصلي 10ّا ، پاًَيغ14هقالِ  ي قلن تشاي هتيتايپ ؿَد. اًذاصُ  هقالِ تايذ تا قلن -

 ػياُ تاؿذ.  14ّا ػياُ، ًام ًَيؼٌذُ ٍ صيشػٌَاى 16هقالِ 

ّاي خاف تٌْا يک تاس دس اٍليي ٍقَع دس پاًَيغ ّواى هؼادل خاسجي اصطالحات تخصصي ٍ ًام-

 صفحِ دادُ ؿَد. 

( يا خط آٍاًگاس اهشيكايي الوللي  )ّاي خط آٍاًگاس تييّاي گَيـي اص ًـاًِدس آٍاًَيؼي دادُ-

 اػتفادُ ؿَد. 

فاصلِ دس تايپ الخط هقالِ تش اػاع دػتَس خط فشٌّگؼتاى صتاى ٍ ادب فاسػي تٌظين ؿذُ، ًينسػن-

سػايت ؿَد. 

 ي اػتٌاد:ؿيَُ

 ي صيش تاؿذ:اسجاػات هقالِ ، دسٍى هتٌي ٍ تِ ؿيَُ

تالفاصلِ  تؼذ اص ًقل قَل هؼتقين كِ داخل گيَهِ ؿذُ،  تشاي اسجاع تِ هٌاتغ فاسػي يا هٌاتغ تشجوِ-

ي ي كتاب يا هقالِ، ػال اًتـاس:  صفحِآيذ، ٍ ًيض  ًقل قَل غيش هؼتقين،  ًا م خاًَادگي ًَيؼٌذُهي

 هٌثغ هَسد ًظش، دسٍى پشاًتض آٍسدُ ؿَد. 



 (39: 1368هثال: )هذسػي، 

 ي قثل ػول ؿَد اها  تِ خط اصلي. تِ ؿيَُاًذ دس هَسد  هٌاتغ غيشفاسػي كِ تِ فاسػي تشجوِ ًـذُ-

 : هثال

 الگَي تٌظين هٌاتغ: 

هـخصات كاهل هٌاتغ، اتتذا هٌاتغ فاسػي ٍ ػپغ هٌاتغ خاسجي، تِ تشتية حشٍف الفثا، دس پاياى هقالِ 

تا الگَي صيش اسائِ ؿَد )دس توام هَاسد ػٌَاى كتاب، ًـشيِ يا هجوَػِ تا حشٍف ايشاًيک ػياُ تايپ 

 ؿَد(:

 كتاتي كِ يک ًَيؼٌذُ داسد: ًام خاًَادگي، ًام. تاسيخ اًتـاس. ػٌَاى كتاب. هحل ًـش: ًاؿش. -

 

كتاتي كِ تشجوِ ؿذُ اػت: ًام خاًَادگي، ًام. تاسيخ اًتـاس. ػٌَاى كتاب. ًام ٍ ًام خاًَادگي -

 هتشجن، هحل ًـش: ًاؿش. 

 ًام ًـشيِ. دٍسُ، ؿواسُ، صفحات.«. ػٌَاى هقالِ» هقالِ دس ًـشيِ: ًام خاًَادگي، ًام. تاسيخ اًتـاس.-

ًام هجوَػِ. ًام ٍيشاػتاس، هحل «. ػٌَاى هقالِ»هقالِ دس هجوَػِ: ًام خاًَادگي، ًام. تاسيخ اًتـاس. -

 ًـش: ًاؿش، صفحات. 

 

 نحوه ثبت نام

 ّضيٌِ ثثت ًام:

ًـجَياى تا اسائِ سيال )دا 000/000/1هٌذاى داخل كـَس، تشاي ؿشكت دس جلؼات تشاي ػالقِ

 هٌذ خَاٌّذ ؿذ.(دسصذ تخفيف تْشُ 50كپي كاست داًـجَيي اص 

 



 صهاى ثثت ًام:

 93 دي 1آخشيي هْلت: 

 ياتذ.(دسصذ افضايؾ هي 30ؿذُ، ّضيٌِ ثثت ًام تِ هيضاى )الصم تِ ركش اػت پغ اص تاسيخ تؼييي

 

 ّاي جاًثي اػت.ّضيٌِ ثثت ًام ؿاهل ؿشكت دس جلؼات ػويٌاس، پزيشايي ٍ تشًاهِ

 

 ؿواسُ حؼاب:

2172629002004 

 304تاًک هلي ؿؼثِ حج ٍ صياست، كذ 

 تِ ًام پظٍّـگاُ هيشاث فشٌّگي ٍ گشدؿگشي

 

 

اسػال فشهاييذ.   rclit.iran@gmail.comساياًاهِ تِ تشاي ثثت ًام، فشم صيش سا پش ًوَدُ ٍ 

  الضاهي اػت. كاست داًـجَيي اسػال تصَيشدس صَست اػتفادُ اص تخفيف داًـجَيي، 

 

 

 

 

 



 فرم ثبت نام

 ًام:

 

 ًام خاًَادگي:

 

 سؿتِ تحصيلي:

 

 هذسک تحصيلي:

 

 هحل آخشيي اخز هذسک:

 

 كٌيذ؟ آيا اص تخفيف داًـجَيي اػتفادُ  هي

 

  ّؼتيذ؟ اسائِ هقالِآيا هايل تِ 

 

 ًـاًي:

 

 ايويل:

 

 تلفي ثاتت:

 

 :تلفي ّوشاُ


