
 جشنواره درون دانشگاهی نشریات دانشجویی  .……………فرم ثبت نام 

 را انتخاب نمایید جشنوارهبخش مورد نظر برای شرکت در  ،ضمن مطالعه شرایط لطفاً: نشریه/ مشخصات اثر

 (نشریه، آثار و بخش ویژه: )بخش های جشنواره

رمقاله، یاداشت، مقاالت فرهنگی، س  تیتر       مصاحبه    گزارش       خبر      ( علمی، صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی: )نشریات

گرافیک و صفحه آرایی، طرح روی جلد     محیط زیست، کارآفرینی،     طنز     کاریکاتور و عکس     ، اقتصادی و سیاسی   اجتماعی

  مقاومتی و دفاع مقدسحجاب، اقتصاد 

 :شرایط شرکت در جشنواره

 منتشر شده و دارای مجوز از کمیته  ناظر بر نشریات دانشگاه باشند .…تا اردیبهشت  .… الی باید در فاصله زمانی اردیبهشآثار ارس -1

 .ارسال نمایندها شرکت کرده و آثار خود را به دبیر خانه توانند بدون محدودیت در کلیه رشتهمتقاضیان می -2

  ارسال کپی هر بخش جهت شرکت در جشنواره الزامی است -3

 الزم است همراه نشریه و آثار، فرم ثبت نام جشنواره تکمیل و روی هر یک الصاق شود -4

 هر اثر الزم است یک برگ ثبت نام تکمیل و به اثر الصاق گرددبرای هر بخش جشنواره و  -5

 توانند به صاحب اثر برگه ثبت نام شرکت در جشنواره را تکمیل و همراه با آثار ارسال نمایندمیمدیران مسئول یا سردبیران  -6

 .یید کارشناس نشریات دانشگاه رسیده و ممهور به مهر باشندنشریه یا آثار ارسالی باید به تأ -7

 

 خوردگی کامل نمایید لطفا موارد خواسته شده را خوانا، کامل، دقیق و بدون خط: نشریه/ مشخصات صاحب اثر

 شرکت در بخش آثار 

 ....................................................................................................................... :عنوان اثر

 :مشخصات صاحب اثر

 ..................................شماره دانشجویی ...............................................رشته تحصیلی  .............................................نام و نام خانوادگی 

 ..........................................تاریخ انتشار. ..................................................عنوان نشریه .......................................................تلفن همراه 
 

 شرکت در بخش نشریات

.............................. تهاریخ انتشهار نشهریه    ......................... دوره انتشهار   ...................................زمینهه انتشهار   ............................نام نشریه

 .......................................نام و نام خانوادگی مدیر مسئول ........................................صاحب امتیاز 

با پذیرش شرایط شرکت در جشنواره مایهل هسهتب بها     ..................................سردبیر نشریه / مدیر مسئول ................................اینجانب 

 .جشنواره درون دانشگاهی نشریات دانشجویی شرکت نمایبآثار فوق در 

 

 :نحوه ارسال آثار و اطالع رسانی جشنواره

به کارشناس نشهریات دانشهگاه در محهل مهدیریت امهور       ..………………………………آثار / فرم را پس از تکمیل، به همراه نشریه

 .دفرهنگی تحویل نمایی


