
  

  

  

  

  

  هاي زيباييبه نام آفريننده

  ثبت نام در همايش ي هزينهشيوه و 
  1394ارديبهشت  9 شنبهچهارروز  بندي زير و تادر همايش  مطابق گروهكنندگان از شركتثبت نام 

 نزد( بانك ملت 33063085شماره حساب  اين تاريخ به تاشده بايد هاي مشخصزينهه. گيردميانجام
ه علوم تربيتي و روانشناسي واريز و اسكن فيش و به نام دانشكد )شعبه پرديس ارم دانشگاه شيراز
لطفا نام ومشخصات . ارسال شود koodak@rose.shirazu.ac.irواريزي  به آدرس الكترونيكي 

برگزاري  هايواريزكننده را بر روي فيش به صورت خوانا درج نماييد و اصل فيش واريزي را در روز
  .همايش و در زمان ثبت نام به مسئوالن ثبت نام تحويل فرماييد

اله در قرار گرفتن مق بديهي است انتشار اصل مقاله پژوهشگران در مجموعه مقاالت همايش، و 
  .شده خواهد بودواريز وجه ثبت نام تا تاريخ مشخصبه  مشروطسخنراني و پوستر  يبرنامه

هايي ارتباطي زير ثبت نام و شركت در همايش داريد از راه يبارهرتي كه پرسش يا ابهامي دردرصو 
  .يد با ما تماس بگيريدنتوامي

    koodak@rose.shirazu.ac.ir : ايميل همايش 

  09373105045)       22تا  16از ساعت : (شماره تلفن دبير اجرايي همايش

  

  

 ش ملي ادبيات كودك و نوجوان پنجمين هماي

  رمان نوجوان
  1394بهشت اردي 16و  15، 14

  مركز مطالعات ادبيات كودك
 دانشگاه شيراز



  ثبت نام ي هزينه
هاي ها و موسسهدانشگاه ت علميپژوهشگران عضو هيأبراي  ثبت نام در همايش ي هزينه :الف

شده براي سخنراني پذيرفتهآنها  ي آيند و مقالهمي شمارمسئول مقاله به  ي كه نويسنده آموزش عالي
   :                بوده 2و  1و وضعيت مقاله آنها در زمان اعالم نتيجه كد 

  . )هزار تومان 80معادل ( هشتصد هزار ريال

براي ارائه به صورت پوستر و يا انتشار در مجموعه از پژوهشگران  گروهاين  ي در صورتي كه مقاله: ب
صد هزار ريال پان: ثبت نام ي هزينه )بوده است 4و  3وضعيت مقاله آنها كد (مقاالت پذيرفته شده 

  . خواهد بود) هزار تومان 50معادل (

   بوده 2و  1وضعيت مقاله آنها در زمان اعالم نتيجه داوري كد كه  يپژوهشگرانديگر : ج

  )هزار تومان 40معادل (چهارصد هزار ريال  

  : بوده 4و  3 مقاله آنها در زمان اعالم نتيجه داوري كدكه  يپژوهشگرانديگر : د 

  )هزار تومان 30معادل (سيصد هزار ريال 

 16و  15هاي عالقمنداني كه تنها مايل به حضور در همايش در تاريخ ي ثبت نام براي همه ي هزينه: ه 
  . است) هزار تومان 30معادل (هزار ريال  300ارديبهشت هستند  مبلغ 

 14روز نخست، يعني  ي كارگاه بعدازظهربه عالوه ها و نشست تخصصيسخنرانيهزينه شركت در : ي
هاي برنامهدر  كنندگانبه شركت .تعيين شده است) هزار تومان 20ل معاد(هزار ريال  200ارديبهشت، 

الزم به توضيح . ه خواهد شدهاي تخصصي ارائاهي حضور در كارگاه و نشستگوم ارديبهشت 14روز 
طور همينن روز تنها براي دانشجويان كارشناسي ارشد ادبيات كودك و هاي اي است كه برنامه

نامه و  پايان(اي  كه كار تحقيقي برجسته استاست تدارك ديده شدهي هاي ديگر دانشجويان رشته
و ظرفيت آن براي پذيرش پژوهشگران ديگر  دهند يا ميده ي ادبيات كودك انجام دا در زمينه) رساله



ارديبهشت  14ن اولويت قرارگرفتن در ليست كارگاه و نشست هاي روز بنابراي بسيار محدود است
  . براي ديگر عالقمندان بر  اساس زمان ثبت نام و واريز وجه خواهد بود

هاي  نامه و رساله هاي ديگر كه پايان دانشجويان ادبيات كودك سراسر كشور و دانشجويان رشته* 
) نامه از استاد راهنما ي معرفي به شرط ارائه(اند  رساندهخود را در قلمرو ادبيات كودك به تصويب 

هزار ريال  100ي غذا در مجموع  ي همايش، اسكان و هزينه روزه 3هاي  ي برنامه براي شركت در كليه
نامه را در كنندگان الزم است معرفياين دسته از شركت .خواهند پرداخت) هزار تومان 10معادل (

  .نام همايش دهند كارگروه ثبت زمان ثبت نام تحويل

رند در روز قصد حضور در همايش را دا تنهاشركت در همايش براي كساني كه  ي پرداخت هزينه* *
  .پذير استهمايش نيز امكان

توضيح دهيد كه مبلغ  "حتما"لطفا در هنگام ارسال اسكن فيش واريزي در متن ايميلتان :  1 ي نكته
هاي روز چهاردهم ارديبهشت بايد در هزينه ثبت نام نشست. واريزي مربوط به كدام مقاله است

  شود ارسال ،همراه توضيح در متن ايميلبه  ،فيشي جداگانه واريز و تصوير آن

مقاله به صورت  ي هگواهي ارائ«سخنراني خواهند داشت  پژوهشگراني كه ي به همه :2 ي نكته
 تقديم» مقاله به صورت پوستر ي هارائ گواهي« شودشان پوستر ميكساني كه مقاله به و» سخنراني

 2 هاي با كد مقاله شوند و مجله داوري ميبراي چاپ در  1 هاي با كد وضعيت در ضمن مقاله. خواهد شد
  .د شدنهاي همايش منتشر خواهدر مجموعه مقاله 4و  3 و 

  .ه خواهد شدر همايش گواهي حضور در همايش ارائبه همه شركت كنندگان د:  3 ي نكته

اول در كتابچه و سي دي مجموعه  ي هاي پذيرفته شده در داوري مرحلهچكيده ي همه:  4 ي نكته
  .شوندها منتشر ميچكيده

  

  



  اسكان

هاي دانشگاه فرهنگيان و كانون نفر از ميهمانان همايش در خوابگاه 100 اسكان تا كنون امكان
فراهم شده است و مسئوالن برگزاري به صورت رايگان پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

هاي ها امكان اسكان پژوهشگران را در محلبر اين اقامتگاه افزونهمايش در صدد هستند تا 
ماه  ارديبهشت اميدواريم تا اوايل. فراهم نمايندنيز  كه امكانات رفاهي بهتري دارند يديگر

براي پيگيري اين  .ها فراهم شوداين مكانچگونگي اسكان در  ي رساني در بارهامكان اطالع
   .يا با ما تماس بگيريد سر بزنيد مطالعات ادبيات كودك مساله به سايت مركز

  


