
  ه نام خداب

 

 

 نامۀ نگارششیوه

 جشنوارۀ داستانی حافظ
 

 نویسندۀ محترم

مرکز گونه که مستحضرید، با سلام، احترام و سپاس از همکاری شما با جشنوارۀ داستانی حافظ، همان    

 یکرس» یخود، با همکار یو فرهنگ یعلم تیسال )ربع قرن( فعال نیو پنجم ستیبه مناسبت ب یشناسحافظ

 ییجشنواره آشنا نیهدف ا. کندیبا موضوع حافظ برگزار م ی راسینواستاند ۀجشنوار نینخست« حافظ یشپژوه

 کهن است. رانیا ةیو پرما لیحافظ و فرهنگ اص ةشینسل امروز با شعر و اند ترشیب وندیو پ

خواهشمند است  سازی کند،هآماد شارهای برگزیده را برای انتتصمیم دارد داستان این مرکزکه با توجه به این    

به به همراه فرم ثبت نام، آثار ارزندۀ خود را  ،متننامة نگارش و تنظیم شیوهمطالب زیر و رعایت با توجه به 

 کترونیکی جشنواره ارسال فرمایید.نشانی ال

 

 آیین جشنواره

 حافظ باشد. زمانةها در پیوند با شعر، اندیشه، زندگی یا داستان 

 ندارد یتیگذشته( محدود ای)معاصر  دادهایخاب موضوع، سبک داستان و زمان رودر انت سندهینو. 

 تواند با یک یا دو اثر در مسابقه شرکت کند. هر داوطلب می 

 های ارسالی نباید پیش از این در جایی منتشر شده باشد. داستان 

 نویسنده با ارسال اثر شود. ای چاپ و منتشر میشناسی در مجموعهآثار برگزیده از سوی مرکز حافظ(

به  مرکز  در صورت انتخاب از سوی داوران ـ ـرا داستانی خود و نیز تکمیل فرم ثبت نام، حق انتشار اثر 

 (کند.شناسی واگذار میحافظ

 



 متن نگارش شیوۀ

 .«...شود وترین، میایم، مهمنوشتهها، انسان» :مانند، نوشته شود جدا فاصلهپیشوندها و پسوندها با نیم .1

اما  ؛ستالزامی شود خوانیسبب آسان فاصلهبا نیم جدانویسیاگر )دوجزئی یا بیشتر(،  مرکبکلمات  در .2

 پیوسته نوشته شود. صورت بهو...  جشنوارهدانشگاه، بزرگداشت،  :نظیر متداولیکلمات 

پیش از خود  ةکلم ای باهویرگول، دونقطه و ... بدون هیچ فاصلعلایم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه .3

  .بیاید

 

 متنو ارسال ۀ تنظیم شیو

نگاشته شود. حاشیة  A4 در اندازۀو  11نازنین با خط بی Microsoft Wordآثار داستانی در محیط  .1

 متر باشد. سانتی 1و فاصلة خطوط  5/3اطراف کاغذ 

نشانی نة جشنواره بهدبیرخا به «فرم ثبت نام»همراه با  PDFو  Wordصورت به اصلیفایل  .2

story.hafez@gmail.com .ارسال شود 
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