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 بسم اهلل الرحمه الرحيم

 

 

 َای پژيَشیفراخًان مسابقٍ پژيَشی: یادداشت کًتاٌ، طرح ي ایدٌ

 

های فراخوان یادداشت کوتاه، طرح و ایده"در ًظر دارد  ػلیْا(اهلل)سالمءًَرالسّرا ّای اسالهیهرکس پصٍّص

 ترگسار ًوایذ. هفته پژوهشرا تِ هٌاسثت  "پژوهشی

 

 :محًرَای فراخًان 

  هحَریهذرسِتحقق راّکارّای 

  طالب یپصٍّط ْایهْارتراّکارّای تقَیت 

 

 در فراخًان: کىىدٌافراد شرکت 

 استاى قن خَاّراى ػلویِ حَزُهذارض هحترم  التحصیالى ٍ کارهٌذاى فارؽ ،طالب، اساتیذ

 

های پژوهشمرکز 

اسالمی 

 (س)نورالزهراء
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  وگارش یادداشتاختصاصی شرایط: 

 .تاضذ (حذٍد سِ صفحِ) کلوِ 0111 ٍددر حذ کارتردی-یادداضت پصٍّطی -

 (0)پیَست ضوارُ  تٌذی ضَد:یادداضت در قالة ریل صَرت -

 . هٌاتغ.7؛  گیریًتیجِ. 6 . هتي یادداضت؛ 5هقذهِ؛  . 4 ؛ ّای کلیذیٍاشُ. 3چکیذُ؛  . 2. ػٌَاى؛  0 

 .حذاکثر سِ خط تاضذّر کذام  ،گیریچکیذُ، هقذهِ ٍ ًتیجِ -

 .ارائِ دّذٍ ػلوی یادداضت فقط تِ اصل هَضَع تپردازد ٍ راّکارّای کارتردی  -

 

 :شرایط اختصاصی وگارش طرح یا ایدٌ پژيَشی 

 (2)پیَست ضوارُ ّا در قالة ریل ًگارش یاتذ: ّا ٍ ایذُطرح -

. تَضیح 6. جاهؼِ ّذف یا هخاطة؛  5. ضرٍرت؛  4. اّذاف؛  3تثییي یا هقذهِ؛  .2  ػٌَاى یا هَضَع؛ .0

. زهاى اجرا؛  00. هکاى اجرا؛  01. هجری پیطٌْادی طرح؛  9. اهکاًات هَرد ًیاز؛  8. ًحَُ اجرا؛  7طرح؛  

 . تَدجِ تخویٌی.02

 ػولیاتی ٍ کارتردی ارائِ ضَد.تِ صَرت ّا ّا ٍ ایذُطرح -

 

 :شرایط عمًمی وگارش یادداشت ي طرح 

، غیر از قرآى ٍ هٌاتغ رٍایی دست اٍل هٌثغ 3حذاقل ) است یهااستفادُ از هٌاتغ هکتَب ٍ غیر هکتَب الس -

 .(ٍ حذیثی

 تٌظین ضَد. 0.05تیي خطَط ٍ فاصلِ B Lotus  04فًَت  ٍ هتي تا  B Titr 04تیترّا تا فًَت  -

هقطغ تحصیلی، آدرض ایویل ٍ ضوارُ ّوراُ در گرایص ٍ هذرسِ، ًام ًَیسٌذُ،  ٍ ًام خاًَادگی ًام -

 رکر ضَد. ریل ػٌَاى صفحِ اٍل
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 یا طرح شرایط رد یادداشت: 

 کپی تَدى هقالِ از هٌاتغ هکتَب ٍ غیر هکتَب -

 ػذم رػایت ضرایط ًگارش   -

 

 

 شيًٌ ارسال اثر 

 :، طرح یا ایذُ پصٍّطی از طریق ایویلیادداضت pdf فایل ٍرد ٍ ارسال

@gmail.com0397nooralzahra 

 "ضرکت در فراخَاى پصٍّطی ّفتِ پصٍّص"در هَضَع ایویل رکر ضَد:  تذکر:

 

 ارسال اثر زمان: 

 رٍز 21تِ هذت  ؛آررهاُ 0تا  هاُآتاى 01از 

 

 صَرت خَاّذ گرفت. هفته پژوهشگاى در گسیذترهؼرفی ٍ تقذیر از 

 

 

 علیها(اهلل)سالمهای اسالمی نورالزهراءمرکز پژوهش

 7931آبان ماه                                                                                                                                       
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