
رقابت سازنده ای را  و صرف وقت و هزینه، چنین این مسابقه داستان نویسی که با تالش ابتدا مایلیم از برگزارکنندگان 

 برگزار کرده اند، و همچنین به دلیل حسن ظنشان نسبت به داوران سپاسگذاری نماییم.

خالقیت و نوشتن پرداخته اند، تشکر نموده و به همه از تمام نویسندگان محترم در تمام گروه های سنی که قلم برگرفته و به 

 ی آنها تبریک می گوییم. ما معتقدیم همه ی نویسندگان شرکت کننده در مسابقه به هر حال برنده و شایسته تحسین هستند.

برای در اغلب داستان ها و مفاهیم علمی  خالقیت و نوآوری به ویژه در طرح داستان و استفاده از مضامین  داستانی

ثار خوب و که طی سالیان آینده آ گونه خالقیت و تخیل باعث می شود داوران جذاب و قابل توجه بود. بی تردید ادامه این

 ایران عزیز اضافه شود.  زیبایی به ادبیات علمی تخیلی

امر ناشی از ناآگاهی  ایده ها و خالقیت های زیادی در این داستان ها به علت بی تجربگی نویسندگان به هدر رفته اند. این

نویسندگان نسبت به اصول نویسندگی خالق و ساختار داستانی  است. به همه ی دوستان نویسنده توصیه می کنیم که در 

دوره های نویسندگی شرکت نمایند یا با مطالعه ی کتاب های تخصصی و ادبی مهارت های خود را هوشمندانه تقویت 

در موفقیت آینده دوستان گرامی مفید باشد تجربه اندوزی است و تجربه فقط با نوشتن و نمایند. عامل دیگری که می تواند 

 پشتکار حاصل می شود.

اند که باید خواب و خیالشان ار اشتباه شده تصور کردهشرکت کنندگان بخاطر نام رقابت دچ نکته مهم دیگر اینکه، برخی از

خواب و در پایان ها راوی از های متعددی روبرو بودند که در آناستانرا به داستان تبدیل کنند. داوران مرحله اول با د

 شود.رویا بیدار می

به دالیل متعدد و باتوجه به اینکه موضوع این رقابت نجوم و فضا بود خلق اثر داستانی چندان آسان نبود. بسیاری از 

ند و بجای خلق یک اثر علمی تخیلی، صرفا آشنا نبود« تخیلیعلمی»و داستان « علمیتخیل»با مفهوم شرکت کنندگان 

 داستانی تخیلی نگاشتند.

 داوری آثار با دقت تمام انجام گرفت.گروه داوران پیش از شروع داوری شاخص های داوری را تدوین نمود. از این رو 

اثر بخش  16دهی اثر داوری و بعد از امتیاز 161داوری این دوره از رقابت در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول 

اثر بخش بزرگسال به مرحله دوم داوری راه یافت. داوری مرحله اول از خرداد آغاز و در نیمه دوم  02نوجوان و 

 4اثر برتر در بخش نوجوان و  4شهریور پایان یافت. مرحله دوم داوری نیز نزدیک به دو ماه به طول انجامید. در نهایت 

 اثر برتر در بخش جوان معرفی شد.

و جدول امتیازدهی در وبگاه آیاز نیز هیئت داوران در قضاوت خود به شاخص های بسیار زیاد و متنوعی توجه داشته اند 

 منتشر شده بود.
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