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 بسمه تعالی

 ًمیه ديرٌ جایزٌسفراخًان 

 ایران یسیىماپژيَش سال 

تِ هٌظَس  ساصهاى اهَس سیٌوایی ٍ سوعی ٍ تصشیهعاًٍر زَسعِ فٌاٍسی ٍ هغالعاذ سیٌوایی 

َهیي دٍسُ جایضُ خژٍّص سضٌاسایی ٍ زمَیر سٍیىشدّای خژٍّطی هشزثظ تا سیٌوای ایشاى، 

وٌذ. اص تشگضاس هی 1398سال  دس ًیوِ دٍم آرسسا تِ هٌاسثر ّفسِ خژٍّص،  سیٌوا سال

خژٍّطی وِ -هشاوض علوی ٍّا داًطگاُدس داًطجَیاى، خژٍّطگشاى  سیٌواگشاى، اسساداى،

اًذ، تا زَجِ تِ هحَسّای هَضَعی روش ضذُ ٍ ّایی دس صهیٌِ سیٌوای ایشاى اًجام دادُخژٍّص

د، اص عشیك اسسال آثاس خژٍّطی خَد، ضشایظ هٌذسج دس ایي فشاخَاى، تشای ضشور دس ایي سٍیذا

 آٍسد. عول هیِ دعَذ ت

 

 

 اَداف

 یّا ٍ هغالعاذ سیٌوایی تِ سَی هَضَعاذ ولیذی ٍ صیشتٌایی سیٌوایدّی خژٍّصجْر -

  .زمَیر ساتغِ تا هخاعثاى ٍتشای ووه تِ اسزمای ویفی سیٌوای ایشاى 

داًطجَیاى، اًذیطوٌذاى ٍ خثشگاى  ّای علوی ٍ خژٍّطی اسساداى،زطَیك ٍ زمذیش اص زالش -

ّای خَد سا تِ سیٌوای  داًطگاّی ٍ هشاوض خژٍّطی وِ سْوی اص هغالعاذ علوی ٍ خژٍّص

 اًذ.ایشاى اخسصاظ دادُ

داًطگاّی ٍ دیگش هشاوض  ّای هخسلف سضسِ خژٍّطگشاىداًطوٌذاى ٍ زمَیر اسزثاط هسماتل  -

 یٌوای ایشاى.اًذسواساى سدسرسیٌواگشاى ٍ خژٍّطی، تا  -علوی

 

 

 َامحًرَای مًضًعی پژيَش

 هغالعاذ دیٌی ٍ  - ٍ فشٌّگی هغالعاذ اجسواعی ای دس سیٌوای ایشاى:سضسِهغالعاذ هیاى

  یخژٍّآیٌذُهغالعاذ  -سیٌوا ٍ هٌافع هلی -هخاعثاى  -هغالعاذ زاسیخی   -فلسفی 

 ِفضاّای فیضیىی  -یًیشٍی اًساً -ّای سیٌوای ایشاى: فٌاٍسیٍ زمَیر صیشساخر زَسع

 سیٌوایی، سالي ًوایص فیلن(، زَلیذ ٍ ًوایص)اسسَدیَ، لَویطي، ضْشن

 ِسثه، فشم ٍ  ّایاص جٌثِ ؛گیشی سیٌوای هلی ایشاىضىل صهیٌِ دس ٍ ًمذ خشداصیًظشی

 هضوَى ٍ هحسَا  -صیثایی ضٌاسی 

  ُای فِسیٌوای ایشاى: هَاصیي حمَلی ٍ اخالق حش دسّای صٌفی زطىلًمص ٍ جایگا– 

 ایهْاسذ ّای حشفِ ءاسزما –ضَاتظ حشفِ ای ٍ هٌاسثاذ عَاهل زَلیذ 

 ًظام خخص، اوشاى  –زَلیذزَلیذ، زَلیذ ٍ خسخیص ّای فشآیٌذ زَلیذ زا اوشاى فیلن:چالص

 زَلیذ هطسشن ٍ تاصاسیاتی تیي الوللی –ٍ زثلیغاذ

  ٍ َزَسعِ ٍ  -اسحفظ ٍ ًگْذاسی آث هیشاش هلی سیٌوای ایشاى: حفاظر اصآسضی

ّای هشتَط تِ سیٌوای خژٍّص هلی فیلن دس جایگاُ ٍ اّویر آسضیَ -ساصهاًذّی آسضیَ 

 ایشاى

 ایشاى. سیٌوایّای هخسلف علوی دس اسزمای  ًظشاى سضسِ ًمص ٍ جایگاُ صاحة 

 

 

 شرایط آثار

  ّا ٍ عشح ّای خژٍّطی وِ دس فاصلِ صهاًی اٍل ًاهِخژٍّطی، خایاى -هماالذ علوی

)اثش  اهىاى ضشور داسًذ ،تِ ًگاسش دسآهذُ تاضٌذ 1398زا خایاى ضْشیَس  1397هاُ شهْ

 .ّای لثل اسائِ ضذُ تاضذ(ًثایذ دس دٍسُ

 ای زایح ضذُ تاضٌذ.ولوِ ۰00صفحِ  120ّای خژٍّطی تایذ حذالل هطسول تش عشح 

 ا دیگش خژٍّطی ی-دس ًطشیاذ علویچاج ًطذُ  یا چاج ضذُ خژٍّطی-هماالذ علوی

  اسر. لثَلهَسد  ذهجالآى  عوَهیهغاتك ضشایظ  زخصصی-ًطشیاذ علوی

 ًذ.اّا هغاتك تا ضشایظ ٍ هعیاسّای ّش داًطگاُ لاتل خزیششًاهِخایاى 

 یلن تِ هثاتِ همالِ یا ف) تشای هغالعِ ٍ ضٌاخر سیٌوای ایشاى «تصشی یخژٍّط» آثاس

تِ تعذ  1396دلیمِ ٍ سال زَلیذ آًْا اص  30 اص وساب خژٍّطی(. آثاس اسسالی تایذ ووسش

  تاضذ.

 زذٍیي ًاهِخایاىغیشایشاًی دس لالة همالِ ٍ  ّا ٍ هشاوض علویّایی وِ دس داًطگاُخژٍّص 

 تِ تعذ تاضذ. 2018سدساهثش  23ٍ تِ دتیشخاًِ تشسذ. ایي آثاس تایذ هشتَط تِ 

 ّای ووی ٍ ٍ هذاسن ولیِ فعالیر سصٍهِ، اسٌاد زَاًٌذهی هشاوض زحمیمازی ٍ خژٍّطی

دس هذذ صهاى اعالم ضذُ،  ّای هشتَط تِ سیٌوای ایشاى،ویفی خَد سا دس حَصُ خژٍّص

 اعالم داسًذ. خژٍّصتِ دتیشخاًِ جایضُ 

ّا دس ساهاًِ، حك اسسفادُ اص چىیذُ خژٍّص شاىیا سیٌوایدتیشخاًِ جایضُ خژٍّص سال  *

 ش هشتَط تِ ایي سٍیذاد سا داسد.وساب، هجالذ، تشٍضَسّا ٍ زَلیذ خث

 **آثاس سسیذُ تِ دتیشخاًِ خس فشسسادُ ًخَاّذ ضذ.

 

 

 جًایز

 تِ خژٍّطگشاى تشگضیذُ جَایضی تِ ضشح صیش اّذا خَاّذ ضذ:

  هثلغ زٌذیس، لَح تشگضیذُ ٍ سال: «خژٍّص سیٌوایی»تشزشیي 

 سیال حوایر هالی. 000/000/200

  هثلغزٌذیس، لَح تشگضیذُ ٍ  سال: «ًاهِ داًطجَییخایاى»تشزشیي 

 سیال حوایر هالی. 000/000/70

  000/000/200 هثلغزٌذیس، لَح تشگضیذُ ٍ  سال: «خژٍّص تصشی»تشزشیي 

 .حوایر هالی سیال

  هثلغزٌذیس، لَح تشگضیذُ ٍ  سال: «همالِ علوی/ خژٍّطی»تشزشیي 

 سیال حوایر هالی. 000/000/۰0

  هعادل زٌذیس، لَح تشگضیذُ ٍ  :سال «خاسجی علوی/خژٍّطی اثش»تشزشیي

 .ّش تخص هالی حوایراسصی 

 :زٌذیس ٍ لَح تشگضیذُ. تشزشیي هشوض خژٍّطی 

 

 ثبت وام

 
 30/07/1398 زا 03/07/1398آغاص ثثر ًام ٍ زىویل فشم دسخَاسر ضشور: اص   

 آدسساص عشیك  هاُ خس اص زاسیخ اًسطاس فشاخَاى، هٌحصشاًاسسال آثاس: حذاوثش یه

فایل  (res@farhang.gov.ir)ایشاى سیٌوایسال اصی جایضُ خژٍّص اخسص

 تایذ تِ دتیشخاًِ زحَیل ضَد.« خژٍّص تصشی»دیجیسال آثاس هشتَط تِ تخص 

تشای زىویل فشم دسخَاسر  هشاوض سیٌوایی ٍ خژٍّطی سیٌواگشاى ٍ خژٍّطگشاى،

ی جایضُ اخسصاص صفحِذ تِ ٌزَاًوسة آگاّی تیطسش، هی ضشور ٍ اسسال آثاس یا

 ذ.ٌ، تِ ًطاًی صیش هشاجعِ فشهایی ایشاىسال سیٌواخژٍّص 

https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra 

 

یا   0912809۰260 ، 38۰12739  :خژٍّصدتیشخاًِ جایضُ  ّایزلفيضواسُ یا تا 

 زواس تگیشیذ. 33972200

 وٍ :وشاوی دبیرخا
خیاتاى  -خیاتاى اللِ صاس ًَ -ًشسیذُ تِ زماعع سعذی -جوَْسیخیاتاى  -زْشاى    

 عثمِ دٍم -خژٍّطىذُ هَصُ سیٌوا -6 خالن    -وَچِ خیشًیا -(1خیشًیا )

https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra
https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra

