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و منتقدین آثار ادبی از  مجموعه رمانیک با حمایت از نویسندگان خوانندگان

تمامی این گروه ها در هر سن و جنسیتی دعوت به عمل می آورد تا با 

عضویت در سایت و همچنین انجمن رمانیک با خلق آثار و همچنین خواندن 

 آثار در یک محیط آرامش بخش مسیر جدیدی در عرصه ادبی به وجود آورند.

 romanik.ir/forumsآدرس انجمن:    romanik.irآدرس سایت: 
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 انجمن رمانیک با افتخار تقدیم می کند

نامه عیدانه انجمن ماه
 رمانیک

 
 به همت معاونت انجمن منتشر شد:

 یبرا کیتمپلت رمان
 ماه نامه انجمن

 یتمام انجمن ها نیبار در ب نیاول یبرا

 ...یسندگینو

ر شده اند تا عالوه ب دهیو متنوع چ بیکه به ترت یصفحات

 اخبار کاربران

مسابقات 
 کیرمان رانیمد

به  کیارشد رمان رانیمد میکه اعالم کن میمفتخر

 باستانی نوروز... دیمناسبت ع

 

 دانهیع یبرنامه ها
 کیانجمن رمان

 یک تیتر

 منتشر شد: معاونت انجمنبه همت 

این  نامه انجمن است.برای ماه N.Gآنچه پیش روی شماست تمپلت 

 تمپلت برای اخبار ماهانه انجمن در سه صفحه بهینه سازی....

 

 

 

 

 

برای  رمانیکلت تمپ
 نامه انجمنماه

 

 یادداشت

کاربران گرامی زین پس می توانید اخبار ماهانه 

نامه به صورت انجمن و سایت رمانیک را در این ماه

 ید.ندنبال ک مختصر

 نامه رمانیکتوجه: به دلیل اینکه این نسخه از ماه

برای اولین بار منتشر می شود ممکن است مطالب 

های قبل از اسفند موجود در آن مربوط به ماه

 نیز باشند. 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه در صفحه دو

  نامه عیدانه انجمن رمانیکماه

 

نامه انجمن برای اولین بار در بین تمام انجمن های نویسندگی ماه

خالصه اخبار انجمن رمانیک به عالوه  رمانیک با هدف انتشار

 .انتشار مطالبی مفید برای کاربران سایت و انجمن رمانیک

 

 

 خبر

 گزارش

 طراحی قالب فایل
پس از طراحی دو قالب خاص برای 

ه قصد انجمن رمانیک مدیریت ب

هماهنگ سازی قالب انجمن با 

لوگوی آن با الگو گیری از طرح 

های اسلیمی سنتی و اصیل ایرانی 

زیبا سازی هر چه  و همچنین 

نت ک معاوبیشتر قالب سایت به کم

نجمن سایت قالبی جدید برای ا

 رمانیک طراحی کردند.

این قالب ویژگی های زیبای بسیار 

 زیادی را داراست.

 از جمله: 

 طرح های اصیل و سنتی حضور

 

 

 

 

 

ایران که بسیار زیبا و چشم نوازند 

طرح و همچنین الگو گیری از 

کتاب که یکی از ارکان اصلی سایت 

 های نویسندگی است.

این قالب به صورتی طراحی شده 

سایت را به  است که دسترسی به

 سادگی ممکن می سازد.

در سمت چپ این متن می توانید 

نمایی از این قالب جذاب را 

 مشاهده فرمایید.

 

 

 

 

 خبر عکس

 انجمن رمانیک صمیمانه فرا رسیدن عید باستانی

 کاربران  نوروز را به تمامی

 عرض تبریک و تهنیت

 می نماید و از خداوند تبارک

 برای شما عزیزان  و تعالی

 طلب سالی...

 

 
 ادامه در صفحه دو

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

می  رضع کاربران تبریک و تهنیت نوروز را به تمامی انجمن رمانیک صمیمانه فرا رسیدن عید باستانی

طلب سالی پر از آرامش و سالمتی به دور از هر گونه برای شما عزیزان  و تعالی خداوند تبارکنماید و از 

 غم دارد.

 هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقات مدیران رمانیک
 

ـگ
ش

زار
 

برنامه های عیدانه 
 انجمن رمانیک

 خبر

N.G 

 تمپلت رمانیک برای ماه نامه انجمن
 به همت معاونت انجمن رمانیک منتشر شد:

رم
ها

 چ
ش

بخ
 

 نامهتوضیحات تمپلت ماه

عید نوروز
 

 مدیران ارشد رمانیک با افتخار تقدیم می کنند:

 .مسابقات مدیران رمانیک در انجمن رمانیک با جوایز نفیس

اعالم کنیم مدیران ارشد رمانیک به مناسبت عید باستانی نوروز سال یک هزار و چهارصد  مفتخریم که

 تدارک یک مسابقه را در فضای انجمن برای کاربران در تمامی زمینه ها دیده اند.

نامه نیز دعوت می شود که در این مسابقات که دارای جوایز متعدد و از شما خواننده گرامی این ماه

 کنید.است شرکت 

 مدیریت انجمن رمانیک کادر| با آرزوی سالی خوش برای تمامی شما عزیزان 

 

 رخی از جوایز مسابقات:بلیست 

این تمپلت برای اخبار  برای ماهنامه انجمن است. N.Gآنچه پیش روی شماست تمپلت 

 شده است. ماهانه انجمن در سه صفحه بهینه سازی

صفحاتی که به ترتیب و متنوع چیده شده اند تا عالوه بر اخبار کاربران و خوانندگان را از 

 موضوعاتی مانند آن نیز مطلع کنند.

انجمن رمانیک است که اخبار را به صورت سازماندهی شده در  این تمپلت تنها بخش در

 خود جای می دهد.

نامه هم در انجمن و هم در سایت رمانیک بارگذاری می شود و قابل توجه است که این ماه

این بدین معناست که هم کاربران انجمن و هم کاربران سایت می توانند به سهولت به آن 

 دسترسی یابند.

نامه را گسترده در با مطالب بیشتر در اختیار شما قرار آینده بتوانیم این ماهامید است در 

 دهیم.

 

 عید نوروز

مفتخریم اعالم کنیم انجمن رمانیک به صورت فیلم 

آموزش کار با انجمن را به اشتراک برای تمامی 

 کاربران گذاشته است.

اگر تا کنون برایتان سوال پیش آمده است که 

چگونه عضو انجمن شوید می توانید با مراجعه به 

این کار را به سهولت  نکار با انجم آموزشتاپیک: 

انجام دهید و با استفاده از همین تاپیک از آموزش 

 های دیگر کار با انجمن بهره مند شوید.

 موشکی رو به پیشرفت

https://romanik.ir/forums/forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86.62/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توانید با مراجعه به  داستان و دلنوشتهشما عالقمندان به 

داستان ها زیر و ورود به سایت رمانیک از بخش  های لینک

های انجمن آثار مورد عالقه تان را مطالعه  و دلنوشته

 فرمایید.

 romanik.ir/storyلینک داستان ها: 

 /دلنوشتهirromanik.لینک دلنوشته ها: 

 

موسس تشکر از معرفی کلی آثار و انجمن  

 رمان های رمانیک داستان ها و دلنوشته های رمانیک

 رادیو رمانیک قسمتی از تاپیک تصویر

 رمانیکین تمپلت مخصوص انجمن ا

 راحی و ساخته شده است.ط

و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی 

 دارد.

بر روی سایت  1399این اثر که در اسفند ماه سال  :1توضیحات عکس

 رمانیک رفته است یک دلنوشته بسیار خواندنی از کاربر نویسنده ماست.

برای حمایت از این نویسنده خوش ذوق سایت رمانیک می توانید پس از 

مطالعه اثر هر گونه نقد و یا پیشنهادی را در انجمن رمانیک یا در سایت 

 در بخش کامنت ها با شخص نویسنده در میان گذارید. 

انجمن رمانیک حامی نویسندگان منتقدان و  :2توضیحات عکس

خوانندگان آثار ادبی در هر قالبی است. و برای این آثار نیازمند همراهی 

شما عزیزان است شما می توانید در صورت عالقه به همکاری با انجمن 

کلیک کنید  روی آدرس /https://romanik.ir/forumsبه آدرس: 

 و پس از ثبت نام برای یک مقام اجرایی در انجمن اعالم آمادگی کنید.

انجمن رمانیک تنها به یک زبان فعالیت نمی کند. شما  :3توضیحات عکس

می توانید آثاری به زبان انگلیسی نیز در انجمن رمانیک مشاهده کنید 

بانی ک بپیوندید و با زحتی در صورت عالقه می توانید به تیم مترجم رمانی

 که به آن تسلط دارید آثاری را در انجمن ترجمه کنید.

 

 

 

 

در این بخش به نمایندگی از تمام مجموعه رمانیک از موسس و 

عمل می آوریم برای تمامی ادمین فنی انجمن رمانیک تشکر به 

حمایت های ایشان از این مجموعه و مهم تر از همه به وجود آوردن 

مانند خودشان هر چند در  این مجموعه برای افرادی خوش ذوق

 زمینه ای متمایز با زمینه فعالیت ایشان.

همچنین عید نوروز را نیز به ایشان تبریک می گوییم باشد که سالی 

 خودشان و تمام نزدیکانشان باشد.پر از شادی برای 

 

 

 

 

به مناسبت نوروز باستانی یک هزار و  

انجمن رمانیک با همکاری کاربران  چهارصد

 گرامی رادیو رمانیک را راه اندازی کردند.

 یک پادکست ربع ساعتی بسیار شنیدنی

برای شنیدن این اثر زیبا به لینک زیر مراجعه 

 نمایید.

 کیرمان ویراد لینک:

 .زیعز یهایکیسالم به همه رمان

 1399سال  قیدقا نیبه آخر میکم دار کم

 .میشیم کینزد

خوشحالم که امسال رو در کنار هم تازه  یلیخ

 .میکنیم

 ...ویبه گوش دادن راد کنمیدعوت م شمارو

 کیرمان ویرادبرای ادامه متن کلیک کنید: 

شما عالقمندان به رمان می توانید با 

مراجعه به لینک زیر و ورود به سایت 

های انجمن آثار  رمانیک از بخش رمان

 مورد عالقه تان را مطالعه فرمایید.

 romanik.ir/novelلینک: 
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