
۲۰۱۵فراخوان شرکت در بخش مسابقه داستان کوتاه جشنواره تیرگان   

 

 زیر نظر

 حورا یاوری
 

 

۲۰۱۵ ماه می ۷ :آخرین مهلت ارسال  
 

داستان های کوتاه خود را به زبان فارسی  نویسندگان عالقمند دعوت می کند کهاز  ۲۰۱۵جشنواره تیرگان 

توسط  مرحله. بررسی داستان های دریافتی در سه رندبرای شرکت در بخش مسابقه ی داستان کوتاه ارسال دا

.دگان جوایز اول تا سوم انتخاب خواهند شدسه داستان به عنوان برنهیئت داوران صورت می گیرد و  

 

جایزه نقدی ، تندیس آرش کمانگیر و لوح تقدیردالر   ۵۰۰نفر اول:   

جایزه نقدی و لوح تقدیردالر  ۳۰۰ نفر دوم:  

جایزه نقدی و لوح تقدیر دالر ۲۰۰ نفر سوم:  

 

های کوتاه تیرگان منتشر خواهند شد. های برگزیده در مرحله نیمه نهایی در مجموعه داستان داستان  

 

 

که واجد کلیه شرایط زیر باشند: ان هایی مورد بررسی قرار خواهند گرفتداست  

 

به زبان فارسی نوشته شده باشند   

ندکلمه باش ۲۵۰۰ حداکثرو  ۱ حداقلبدون احتساب عنوان    

وب گاه یا بالگی منتشر  قبل از ارسال به مسابقه داستان نویسی تیرگان، در هیچ کتاب، نشریه، رسانه، تارنما، 

 نشده باشند

وشماره گذاری شده باشند.   A4 MS Word با صفحه بندی استاندارد     در قالب متن های ارسالی می بایست

    

 

باشند:شامل سه بخش زیر  های ارسالی می بایست داستان  

 

 صفحه اول: نام نویسنده، نام داستان، تعداد کلمات، روش تماس با نویسنده، کشور محل اقامت

 صفحات پیرو: داستان بدون ذکر نام نویسنده

 

.می تواند یک داستان کوتاه ارسال کند فقط هر نویسنده  

را به چاپ و انتشار آن  اجازه ، نویسندهداستان نویسی تیرگان مسابقه ارسال داستان بهبا لطفا توجه کنید که 

  جشنواره تیرگان می دهد.

عبارت "داستان کوتاه" و یا  ،قسمت عنوانر داستان خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر بفرستید و دلطفا 

.را قید کنید     Short Story Contest   آن یمعادل انگلیس 

 

writing@tirgan.ca 
 

 

 



 

 

 نحوه کار داوران و داوری مسابقه داستان نویسی جشنواره تیرگان ۲۰۱۵
 

 

مرحله بررسی و داوری می  را در سه ۲۰۱۵چهار نویسنده، منتقد و محقق سرشناس داستانهای تیرگان 

 کنند.

شماره گذاری شده وشماره ها جایگزین نام نویسنده ها می شوند. پیش ازارسال به داورها،داستان ها   

 کل داستان ها به دوقسمت مساوی تقسیم می شوند.

 هر دو داور یک گروه دونفره تشکیل می دهند. گروه الف و گروه ب

مستقل از داور دیگر کار خواهد کرد. هر داور در گروه مربوط به خود  

.کسب می کنند رتبه بندی می شوند ۱۰۰تا  ۰ها بر اساس امتیازاتی که در هر مرحله از  داستان  
 

له نخست:مرح  
 

د.گر آنها برای گروه ب ارسال می شوها برای گروه الف و نیم دی نیمی از داستان  

های ارسالی به آن گروه را می خوانند. داستان هردو داور کلیه در هر گروه  

صات تعیین شده در جدول انتهای این راهنما به داستان ها امتیاز می دهند. داورها بر اساس مشخ  

د.نبه مرحله بعدی صعود می کنویا بیشتر(  ۵۰) از یکی از دو داور امتیاز قبولی بگیرندهایی که  داستان  

د و از دور نبه مرحله بعدی نمی رسدریافت کنند  ۵۰هایی که از هردو داور امتیاز کمتر از  داستان

.دنمسابقه خارج می شو  
 

 مرحله دوم:
 

وه ب برای گروه  الف ارسال می های گر نگروه الف برای گروه ب و داستا های پذیرفته شده داستان

د.شو  

   های ارسالی را خوانده و به آنها امتیاز می دهند. داورهای هر گروه داستان

 دریافت کنند بعنوان داستان ویا بیشتر( از هردو داور ۵۰)نمره قبولی  هایی که تانفقط داسدر این مرحله 

هند شد.اهای نهایی انتخاب خو  
 

نهایی: مرحله  
 

داستان را تعیین می کند.هر امتیاز نهایی  ه ،امتیازهای کسب شده از چهار داور مسابقدل مع  

ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص می ه ب نی که باالترین امتیازها را کسب کنندسه داستا

 دهند.

می شوند. های نهایی ویرایش شده و در مجموعه ای به نام داستان تیرگان منتشر داستان کلیه  

مراحل فوق با نظارت دبیر مسابقه داستان نویسی تیرگان انجام خواهد گرفت. کلیه  

 

 

 حداکثر امتیاز مشخصه

 خالقیت و تخیل ۲۰

 زبان ۲۰

 پیرنگ و ساختار ۲۰

 پردازش شخصیت ها ۲۰

 کشش و جذابیت ۲۰
 


