
 نویسیکارگاه داستان

 برگزار خواهد شد، لذا با تصمیم دبیرخانه دو 99تخیلی در سال نکه بخش رقابت داستان کوتاه علمیبا توجه به ای

در شهرهای تهران و تبریز برگزار  «رویای کهکشانی من»ی ملچهارمین جشنواره نویسی در طی کارگاه داستان

 شود. نویسی اجرا میها با هدف افزایش توانمندی عالقمندان به داستاناین کارگاه شود.می

 هی برگزار شود با ما تماس بگیرید.ر شهر شما نیز چنین کارگااگرمایلید د

 جزییات کارگاه تبریز

ظرفیت این کارگاه محدود است. اولویت با افرادی است که  شود.می ارائهکنندگان در کارگاه گواهی  به شرکت

 نام کنند.زودتر ثبت

 

 هاسرفصل

 ساختار داستان 

 تخیلیهای علمیساختار داستان 

 های موضوعیداستان 

 .چگونه یک داستان در مورد نجوم و فضا بنویسیم 

 مجید راستی : مدرس

 الملل، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنرالتحصیل دکتری مدیریت روابط بین فارغ

 )امضاء با کارگردانی محمد ثریا(نویس نویس، فیلمنامهداستان

 نویسی از مبتدی تا پیشرفته برای نوآموزان در انجمن خالق تهرانتدریس سه دوره داستان

 نویسی خالقانه در انجمن قلم کرجانمدرس داست

 تخیلی انجمن نجوم آیاز تبریزمدرس کارگاه علمی

 داور بخش نوجوان سوره در دوره سیزدهم

)برگزار کننده: انجمن نجوم آیاز  99تخیلی رقابت کشوری رویای کهکشانی من در سال داور بخش داستان علمی

 تبریز(

عضو انجمن قلم خالق تهران، عضو فعال انجمن حمایت از کودکان سرطانی، عضو فعال انجمن مردمی حمایت از 

 ریاضیات تبریز محیط زیست )محیط سبز(، عضو سابق افتخاری خانه

  

 



 نامثبت

 

 نام با تخفیفثبت

هزار  50: آموزان، دانشجویان و دانش«رویای کهکشانی من» های قبل رقابت گان در دورهکنند شرکت، اعضا آیاز

 تومان

 هزار تومان 60سایرین: 

 شود()تمدید نمی شهریور 2نام با تخفیف: مهلت ثبت

 

 نام بدون تخفیفثبت

 هزار تومان 08هزینه: 

 شود()تمدید نمی شهریور 6 نام نهایی:مهلت ثبت

 نامشیوه ثبت

تصویر فیش  و نزد بانک ملت واریز  به نام مریم فخیمی    8835 1578 3372 6104   زینه کارگاه را به شماره کارته

)فراخوان جشنواره( دانلود 1نام را از اطالعیه شماره فرم ثبتنام به ایمیل زیر ارسال کنید. را به همراه فرم ثبت

 کنید.

 Ayazastro@gmail.com                           عنوان ایمیل: کارگاه داستان

 

نام، ایمیلی از طرف انجمن دریافت خواهید کرد. درصورت عدم ساعت بعد از ارسال تصویر فیش و فرم ثبت 80تا 

 (16تا  18) زمان تماس: روزهای غیرتعطیل از ساعت  89182886991دریافت ایمیل، تماس بگیرید. 

  بعد از واریز هزینه شرکت در کارگاه، امکان بازگشت مبلغ واریزی وجود ندارد.

 

 41تا  41از ساعت  89شهریور 41زمان: 

هنری سینما قدس، حوزه هنری استان ، طبقه فوقانی مجموعه فرهنگیخمینیتبریز، خیابان امام مکان: 

 شرقیآذربایجان

 

 

mailto:Ayazastro@gmail.com


 جزییات کارگاه تهران

 

ظرفیت این کارگاه محدود است. اولویت با افرادی است که  شود.ه میارائبه شرکت کنندگان در کارگاه گواهی 

 نام کنند.زودتر ثبت

 هاسرفصل

 ساختار داستان 

 تخیلیهای علمیساختار داستان 

 های موضوعیداستان 

  بنویسیم.چگونه یک داستان در مورد نجوم و فضا 

 

 مدرس: نوید فرخی

 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 علمی در حوزه  رایانش ابری، فناوری اطالعات و کامپیوتر فعال

 یسازو شبیه یسازایانش ابری، پیاده سازی و توسعه  برنامه های رایانش ابری مدلترجمه کتب مرجع کامل ر 

 ایانش ابری حمالت سایبری: حفاظت از زیرساخت ملیر 

 دانستنیها علمی نویسنده  بخش دیجیتال در مجله 

، آرتور سی کالرک در آگاتا کریستی، مری هیگینز کالرک، ایزاک آسیموف هایی از ادگار آلن پو،ترجمه داستان

 . ماجراهای کشیش پدربراوان خواب و دیگر هیچ، یزوپ،حکایات اکتب  ، ترجمهمجموعه نشریات همشهری

 زانجمن نجوم آیادر تخیلی سه دوره ادبیات علمیتدریس   ،انجمن ادبی سیمین در تدریس ادبیات کارآگاهی

جمن انکننده:برگزار )« رویای کهکشانی من»رقابت کشوری در خیلی تسه دوره مسابقات داستانی علمیداوری 

 (نجوم آیاز تبریز

 برگزاری توسط گروه ادبی کتابخانه فانتزی« بوک ورم قلم به دست»تخیلی علمیداوری مسابقات داستانی 

 

 

 



 نامثبت

 نام با تخفیفثبت

 هزار تومان 98: آموزان، دانشجویان و دانش«رویای کهکشانی من» های قبل رقابتگان در دورهکنند شرکت

 هزار تومان 68سایرین: 

 شود()تمدید نمی 90مرداد  29نام با تخفیف: مهلت ثبت

  نام بدون تخفیفثبت

 هزار تومان 08هزینه: 

 شود()تمدید نمی مرداد 22نام: مهلت نهایی ثبت

 نامشیوه ثبت

نزد بانک ملت واریز  و  تصویر فیش  به نام مریم فخیمی   8835 1578 3372 6104   زینه کارگاه را به شماره کارته

)فراخوان جشنواره( دانلود 1نام را از اطالعیه شماره نام به ایمیل زیر ارسال کنید. فرم ثبترا به همراه فرم ثبت

 کنید.

 il.comAyazastro@gma                           عنوان ایمیل: کارگاه داستان

نام، ایمیلی از طرف انجمن دریافت خواهید کرد. درصورت عدم ساعت بعد از ارسال تصویر فیش و فرم ثبت 80تا 

 (16تا  18) زمان تماس: روزهای غیرتعطیل از ساعت   89182886991دریافت ایمیل، تماس بگیرید. 

 وجود ندارد.بعد از واریز هزینه شرکت در کارگاه، امکان بازگشت مبلغ واریزی 

 

 41تا  41از ساعت  89شهریور  7پنجشنبه  :زمان

، سالن 41بلوار نلسون ماندال)جردن(، باالتر از اسفندیار، خیابان شهید سلطانی)سایه(، پالک  مکان:

 کنفرانس سازمان فضایی ایران

 نکات مورد توجه:

راه به علت برگزاری این کارگاه در سازمان فضایی ایران،  در هنگام حضور در محل باید کارت ملی به هم 

د داشت. به محل برگزاری کارگاه را نخواهی ورود اینصورت اجازه در غیر د.داشته باشی  

  رعایت حجاب اسالمی و پوشش مناسب الزامی است.

کننده خواهد از حضور در کارگاه، مسئولیت به عهده شرکتدر صورت عدم رعایت این موارد و محرومیت 

 بود.
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