
تعالیباسمه

 «کارسوق»فراخوان تغییر عنوان 

پژوهان جوان مبنی برتغییر  و دانشنظر به تصمیم شورای پژوهشی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 

آموزان سمپادی در این  ع و فعالیت دانشین مناسب برای آن، با توجه به نوو ارائه جایگز «کارسوق»عنوان 

فارسی + سوق عربی(، این مرکز اقدام به برگزاری  ترکیب این عنوان از لحاظ ادبی )کارعالوه بر آن،  زمینه و

آموزان مدارس استعدادهای درخشان  در بین دانش یک فراخوان نامگذاری به منظور تغییر عنوان کارسوق

زه، ارشناسان این حوو ک شناسان شود با مشورت زبان نموده است. بدیهی است در این فراخوان سعی می

 شود. ای به شخص برنده اهدا می ترین عنوان برگزیده شود و طی یک مراسم، جایزه مناسب

های عنوان: ویژگی 

لطفاْ در ارائه نام پیشنهادی موارد زیر را لحاظ فرمایید؛ چرا که در صورت عدم دقت به این موارد، پیشنهاد شما 

 مورد بررسی قرار نخواهد گرفت: 

 دارای بار معنایی باشد.اسم کامالً ایرانی و .۱

 شناسی( از لحاظ ادبی و دستوری صحیح باشد. )مورد تأیید زبان .۲

گیرنده مفاهیمی مانند پژوهش، در بر سلیس و قابل فهم بوده و در عین حال معرف این فعالیت باشد. ) .۳

 پردازی و خالقیت باشد.( کارآفرینی، ایده

 تواند به صورت اختصاری نیز باشد. می .۴

 جدید بوده و کپی نباشد. .۵

:مقررات شرکت در فراخوان 

 توانند در این فراخوان شرکت کنند. آموزان مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور می تمامی دانش.۱

عنوان از بهترین پیشنهادها را که در جلسه دبیران آموزشگاه مطرح گردیده  ۲تواند حداکثر  هر آموزشگاه می .۲

 ، به رئیس اداره استعدادهای درخشان استان اعالم نماید.و مورد تأیید است

شرکت در مرحله نهایی فراخوان به دبیر فراخوان اعالم عنوان از بهترین پیشنهادها را برای  ۳هر استان،  .۳

 کند.

شده و به  «کارسوق»پس از مرحله داوری در کمیته پژوهش مرکز، بهترین پیشنهاد جایگزین عنوان  .۴

 .شود ها اعالم می استان

 باشد. می روز چهارشنبه یکم آبان ماهمهلت شرکت در این فراخوان تا 

 


