ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﻤﻒ ١٣٩٦
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻴﻤﺲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮى ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب در آذرﻣﺎه ﺳﻤﯿﻨﺎری را در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼﻗەﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی زﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ از آنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
•
•
•
•
•
•

•

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺮی

•

زﻣﺎن در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‐ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در زﻣﺎن
ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻌﺎﺻﺮ« در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﺪای ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻫﻮﯾﺖ و ﺿﺪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﺎﻟﺖ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

•
•
•
•
•

ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‐ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان
راﺑﻄﻪ آﻣﻮزش و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان
ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان
ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ از  ٢٠٠٠ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﻣﺮوز

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

•

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵ﻣﻬﺮ  ١٣٩۶ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارك زﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم آﻧﻼﻳﻦ )ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺮ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
)(https://form.jotformeu.com/72024235715348
 .١اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺆﻟﻒ)ان( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 .٢زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺎﻣﻪ )در ﻓﺮﻣﺖ ورد( و رزوﻣﻪ ﮐﺎری )در ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯽ دی اف(
 .٣اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ )در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ورد و ﭘﯽ دی اف( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
•

ﻃﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴٠٠٠ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .۴ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ )در ﻓﺮﻣﺖ ورد( ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١۵٠ﮐﻠﻤﻪ
 .۵ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
•

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ‐  ٦٢٦٨٨٥٠١٧٩ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮى ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ »ﺳﯿﻤﻒ« ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

•

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری

 .١ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١آﺑﺎن  ،١٣٩۶از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﯿﻤﺲ از ﺣﺪود  ١٠ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎر
دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪى در ﻫﻔﺘﻪ اول آذر )١٣٩۶ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
ﺣﺪود  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و  ١٠دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .٣ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪە ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺘﻞ ﭘﺬﯾﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﺟﻮد دارد.
 .۴ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ زﻧﮕﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ :ﺳﺎرا اﺑﺎذری ،اﺷﮑﺎن ﺑﻬﺰادی ،روزﺑﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،آروﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﯿﺶ و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮﻣﻬﺪی.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻟﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻰ  contact@a-c-i-m-c.orgو ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  +٩٨-٧١٣٦٤٧٤٢٣٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

