فرم ثبت ًبم در سَهیي جشٌَارُ رسبًِ ای ابَرر استبى گلستبى سبل 1396
ًبم خبًَادگی

ًبم

کذهلی

ًبم پذر

تلفي ثببت

آدرس

تلفي ّوراُ

ایویل

هَضَعبت جشٌَارُ ابَرر :هتقبضی هحترم شوب هیتَاًیذ در  5موضوع در جشٌَارُ شرکت کٌیذ ٍ برای هر موضوع سه اثر در قالبهای مختلف هشخض شذُ ارسبل کٌیذ داوری براساس قبلب خواهذ بود.

 -1اقتظبد مقبٍهتی ،حوبیت از تَلیذ هلی ٍ کبالّبی ایراًی

 -6فرٌّگ پیشگیری از آسیتّبی اجتوبعی  -11هفبخر ٍ هشبّیر ٍ چْرُّبی هبًذگبر استبى گلستبى

 -2هجبرزُ ثب هفبسذ اقتظبدی

 -7هسبئل طٌفی خجرًگبراى ٍ اطحبة رسبًِ  -12تَسعِ ّوِ جبًجِ استبى گلستبى

 -3شٌبخت دشوي

 -8خبدهیي رضَی در خذهت ثِ هحرٍهیي

 -13شَر ٍ شعَر عبشقی در ارثعیي حسیٌی

 -4اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر

 -9شّذای هذافع حرم استبى

 -14اًعکبس ٍ پیگیری هغبلجبت هردهی از دستگبّبی دٍلتی

 -5ججِْ هقبٍهت اسالهی ٍ هجبرزُ ثب ترٍریسن

ٍ -10حذت ٍ ّوذلی اسالهی در استبى

قبلبْبی جشٌَارُ  -1 :خبر  -2هصبحبِ -3گسارش  -4هقبلِ( یبداشت ٍ سرهقبلِ)  -5تیتر

 -15زیست ثَم استبى فرطتّب ٍ تْذیذات در حَزُ کشبٍرزی ،گردشگری ،هٌبثع عجیعی ٍ خلیج گرگبى

-۶عکس خبری  -۷ایٌفَگرافی  -۸فیلن کَتبُ

بب تَجِ بِ ًیبز بِ تأییذ هذیرهسئَل رسبًِ برای آثبر بذٍى ًبم  ،درایي فرم فقط آثبر هربَط بِ یک رسبًِ ثبت گردد  ،چٌبًچِ از رسبًِ ّبی هختلف اثر ارائِ هی کٌیذ برای ّر رسبًِ یک فرم تکویل کٌیذ .
ردیف

عنوان/نام اثر

ًَع رسبًِ
هکتَة /هجبزی ازهَضَعبت ثبال راقیذ ًوبییذ).
هَضَع (فقظ شوبرُ یکی

قبلب هطلب ارائِ شذُ

ًبم رسبًِای کِ اثر درآى
هٌتشرشذُ

تبریخ اًتشبر

 شوبرُ ًشریِ(هکتَة) شوبرُ طفحِ (خبصآثبرحَزُ هکتَة)
یب کذ/شٌبسِ خجر (هجبزی)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
تعْذ داطلب:

تأییذیِ رسبًِ:

ثب قجَل توبهی شرایظ ٍ هقررات سَهیي جشٌَارُ رسبًِای اثَرر استبى گلستبى ،
ایٌجبًت:
توبیل دارم ثب آثبر ارسبلی پیَست ٍ هشخظبت قیذ شذُ در جذٍل فَق در ایي جشٌَارُ شرکت ًوبین.
اهضب ٍ اثر اًگشت /هْر داٍعلت
ًبم داٍعلت:

ثذیٌَسیلِ گَاّی هیشَد آثبر پیَست ثب هشخظبت رکر شذُ درجذٍل فَق جْت سَهیي جشٌَارُ رسبًِای اثَرر
هٌتشر گردیذُ.
هیثبشذ کِ در رسبًِ
استبى گلستبى ،هرثَط ثِ آقب /خبًن:
هْر ٍ اهضبء
ًبم هذیر هسئَل  /سرپرست رسبًِ:

