
 السالم علیک یا علی به مًسی الزضا)علیٍ السالم(

 

  فزاخًان

  ایزاوی فزَىگ اعتالی در( ع) رضا امام وقصَمایص 

 جطىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع( سیشدَمیهاس سزی بزوامٍ َای 

 9314 آبان ماٌ

 

 (س) معصًمٍ ٍمفاط حضزت ي( ع) الزضا مًسی ابه علی حضزت سعادت با میالد سالزيس مىاسبت بٍ

 بزگشار می ومایدتُزان  داوطگاٌ

 اَداف

 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیج ٍ اضاػ  

 حضشت تَیظُ السالم ػلیْن هؼصَهیي ائوِ سیشُ تا هشتثط هزّثي ٍ ٌّشی ،فشٌّگي پظٍّطي  ػلوي فؼالیتْای گستشش  

 (ع) سضا اهام

 هؼاسف ٍ ضخصیت ، سیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ،فشٌّگي پظٍّطي ػلوي تشتش آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى گشاهیذاضت 

 آثاس ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ کوک ٍ( ع) سضا اهام حضشت

 :آثار پذیزش ضزایط وگارش، راَىمای

 مقاله( الف

 ًَیسي اسجاع ضیَُ تشاساع آثاس دس استفادُ هَسد ٌاتغه APA* ِضَد ًَضت. 

 تاضذ هٌاتغ فْشست ٍ گیشی ًتیجِ اصلي، هتي هقذهِ، ،(ٍاطُ 5 تا 3) کلیذی ٍاطگاى ،(کلو022ِحذاکثش) فاسسي چکیذُ ضاهل تایذ آثاس. 

 فایل قالة دس آثاس word یا PDF قلن تا B nazanin  تاضذ ضذُ تایپ41فًَت. 

 ضَد رکش تلفي ضواسُ ٍ الکتشًٍیکي ًطاًي تحصیلي، هقطغ ٍ سضتِ خاًَادگي، ًام ٍ ًام: ضاهل ًَیسٌذگاى یا ًَیسٌذُ هطخصات.  

 کتاب( ب

 دتیشخاًِ تِ سفاسضي پست ٍسیلِ تِ تاضذ ضذُ هٌتطش سسوي ًاضش یک سَی اص ٍ ضاتک ضواسُ داسای کِ کتاب جلذ دٍ اسسال. 

 نامه پايان( ج

 ًسخِ یا سفاسضي پست طشیق اص ًاهِ پایاى جلذ یک اسسال PDF دتیشخاًِ تِ ایویل طشیق اص آى . 

 

  

 :تًضیحات

 

 تاضذ کشدُ ضشکت قثال ضذُ تشگضاس سضَی ّای جطٌَاسُ اص یک دسّیج ًثایذ اسسالي آثاس. 

 است تالهاًغ اًذ، یافتِ اًتطاس ػلوي هختلف هجالت دس قثالً کِ هقاالتي اسسال. 

 ٍ سثک، پشکاستشدتشیي ،(American Psychological Association) APAًَیسي اسجاع سثک اص هٌظَس*

 .است..( ٍ هقالِ کتاب،) هٌاتغ تِ ًَیسي اسجاع ضیَُ ضاهل



  تِ ػْذُ دتیشخاًِ ّوایص تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس  ّوایصّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایي دس طَل تشگضاسی

 هشحلِ ًْایي هتٌاسة تا هَقؼیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.

 

 :گاَطمار

 

  :آثاس اسسال هْلت

 4331اّذاء جَایض : آتاى هاُ  صهاى تشگضاسی هشاسن اختتاهیِ ٍ

 وطاوی دبیزخاوٍ:

 اػتالی دس( ع) سضا اهام ًقص  جطٌَاسُ دتیشخاًِ -تْشاى داًطگاُ اجتواػي ٍ فشٌّگي کل اداسُ ،41پالک آرس،41 خیاتاى اًقالب، خیاتاى تْشاى،: پستي ًطاًي

 ایشاًي فشٌّگ

 cultural@ut.ac.ir :الکتشًٍیکي پست ًطاًي

   23405242003 - 11135314:تلفي ضواسُ

 11135310: دٍسًگاس ضواسُ

 (45تا8 تاچْاسضٌثِ،اصساػت ضٌثِ)  حوذی ػلي آقای: پاسخگَ کاسضٌاع

 

 

 

 


