
 

 و  ینستاگرامیا ۀنامه شرکت در مسابقتیرضا

 یمجاز یانتشار آثار در فضا
 

  ؛عرض سالم با

هفته  ۶به مدت  ۹۹۱۱ماه  ید ۰۲ خیکه از تار رانیکودک و نوجوان ا یانجمن روانپزشک ینستاگرامیشرکت در مسابقه ا یو سپاس از شما برا کیتبر
 گردد.یانجمن برگزار م نیا یمطابق دستوالعمل اعالم شده از سو

 
به اطالع شما  ریاز آثار موارد ز یبردارانتشار و بهره ۀهستند در خصوص نحو یها که صاحبان آثار هنرحقوق کودکان، نوجوانان و خانواده تیرعا یبرا
 یشانانجمن به ن لیمیق ایآن را از طر رینامه را امضا و تصو تیرضا نیها ات مطالعه و در صورت موافقت با آنبه دقگردد یخواست مرسد که دریم زانیعز

iacap.edu@gmail.com خواهند کرد. یبا شما بررس یتماس تلفن قی. همکاران ما اصالت امضا را از طردییما ارسال فرما یبرا 
 

 د.شونیو آثار برتر انتخاب م یشده است داور نییتع ایران کودک و نوجوان یانجمن روانپزشک یداوران که از سو تأیتوسط ه یآثار ارسال .۹

اطالعات  ریاگذاشته خواهد شد و س شیانجمن با ذکر نام، سن و شهر محل سکونت صاحب اثر به نما یو کانال تلگرام تیسا نستاگرام،یآثار برتر در ا .۰
کودک  یانپزشکگفته شده را به انجمن رو یهاحب اثر اجازه انتشار آثار به روش... نزد انجمن محرمانه خواهد بود و صا و لیشماره تلفن، موبا رینظ

 دهد.یم ایران و نوجوان

 تیها رعاموارد در آن نیانتخاب خواهند شد که ا یاست و آثار یصاحب اثر ضرور یاثر از سو هیدر ته یاجتماع یمقررات و ضوابط فرهنگ تیرعا .۹
 شده باشد.

که  نیخاطبم ریسا یبجز انجمن از سو ینستاگرامیها، صفحات اها، کانالتیها توسط ساو امکان باز نشر آن یمجاز یبا توجه به انتشار آثار در فضا .4
 ونهر حق هرگموارد ندارد و صاحب اث نیا یریگیپ ای یریشگیدر پ یتیمسئولایران نوجوان  کودک و یباشند، انجمن روانپزشکیدر کنترل انجمن نم

 .دینمایرا از خود سلب م نهیزم نیدر ا یاعتراض

ز خصوص را ا نیدر ا ییگردد و صاحب اثر حق هرگونه ادعایواگذار م ایران کودک و نوجوان یاثر به انجمن روانپزشک یو معنو یحقوق ماد ۀیکل .5
 .دینمایخود سلب م

 
 شرکت در  یق برافو طیموافقت خود را با شرا نجانبانیا

  .میکنیاعالم م رانیکودک و نوجوان ا یانجمن روانپزشک ینستاگرامیمسابقه ا
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