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شیوه نامه جشنواره اشتراك گذاري تجربیات ارزشمند دانشجویان در 

 پاسخگویی اجتماعی (اتا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه: 

 
دانش، مهارت و مشارکت دانشجویان در گیري صحیح از  هرهب، مشارکت اجتماعی در راستاي اشاعه فرهنگ خیر

، بهبود جایگاه نظام سالمت کشور و ي سالمت هاي ملی در حوزه هدایت آنها به سوي اولویت حل مشکالت کشور،
طرفی با عنایت به مسئولیت اجتماعی دانشگاه هاي  و ازتوسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف 

ی، خیر، نسل چهارم و لزوم تربیت و پرورش جامعه علوم پزشکی متخصص، حکیم، حساس به مسائل اجتماع
در حل   پذیر و توانمند که با تولید علم و ترویج دانش، زمینۀ رشد و بالندگی جامعه را فراهم آورند، مسئولیت

اي را  مسائل و مشکالت اجتماع به خصوص مسائل حوزه سالمت مشارکت فعال داشته باشند، اخالق حرفه
از اهداف و وظایف   خوبی ایفا کنند، د را بههاي اجتماعی و داوطلبانه خو سرمشق خود قرار دهند و مسئولیت

 رود. شمار می  اصلی دانشگاه به
در راستاي تحقق آرمان هاي نظام کارآمد جمهوري  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزش     

و به منظور شناسایی و  مسئولیت پذیري اجتماعیاسالمی ایران و با عنایت بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ 
جشنواره اشتراك گذاري تجربیات ملی ، اقدام به برگزاري جشنواره دانشگاههاي علوم پزشکیرشد استعدادهاي 

 نموده است. ارزشمند دانشجویان در پاسخگویی اجتماعی (اتا)
 

 

 اهداف جشنواره:

 
  نهادینه شدن پاسخگویی اجتماعی در قشر دانشجو 
 پذیري اجتماعی  ارائۀ الگو هاي مناسب براي ترویج مسئولیت 
  تغییر نگاه دانشجویان 
 افزایش نوآوري و خالقیت درخدمت رسانی 
  تأثیرگذاري و اثربخشی پژوهشها و فناوري 
 افزایش همدلی و همکاري بین دانشجویان 
 افزایش حس نشاط در دانشجویان 
  اجتماعیپایه گذاري نسل جدید در زمینه پاسخگویی 
  تبیین ضرورت کار داوطلبانه در حوزه سالمت  از جنبۀ علمی، اجتماعی و فرهنگی 
 تقویت انگیزة دانشگاهیان براي مشارکت در فعالیتهاي داوطلبانه 
  کمک به هدایت اصولی نیروي انسانی و منابع مالی در نظام سالمت 



 

 محور هاي جشنواره:

 ارتقا سالمت ●

 سالمت یکپارچه ●

 بدون مرزدانشگاه  ●

 کارآفرینی اجتماعی ●

 توانمندسازي جامعه ●

 ترجمان دانش به زبان مردم ●

 توجه به مفهوم سالمت و محیط ●

 هاي کاهش آسیب مشارکت در برنامه ●

 پذیري در شرایط بحرانی مسئولیت ●

 اخالق حرفه اي   ●

 اخالق سازمانی ●

 ترویج کار داوطلبانه ●

ضو، اهداي خون، ارائه خدمات درمانی مصادیق عمومی کار خیر در حوزه سالمت مانند اهداي ع ●
 بهداشتی، فرهنگ سازي و آموزش در زمینه سالمت

 

 یابیارز يارهایمع

 تیو خالق ينوآور •
 جامعه هدف اندازه •
 يمدل ساز تیقابل •
 یاصول اخالق تیرعا •
 یو اثر بخش يگذار ریتاث •
 توسعه و گسترش تیقابل •
 و قابل استناد بودن یعلم •
 مشارکت زانیم •



 

 :جشنواره يبخش ها
 فعالیتهاي داوطلبانه  •

 تالیجید ،لمیو ف یشینما يهنر ها ،یادب ،یتجسم يهنر هابخش هنري ( •

 آموزش •

  آورانهنو يا دهیاتجارب و  •

 پژوهش و مقاله •

 فناوري  •

 
 مخاطبین

 دانشگاهیان دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور  دانشجویان ویژه
 
 

 مقررات عمومی:
 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت.و محتوایی  داوري آثار از لحاظ فنی اتا اولین جشنواره در  ●
 :جشنواره باید در حوزه دانشگاهیکلیه ي متقاضیان شرکت کننده  ●

از  1402و یا فارغ التحصیل شهریور  1401در حال حاضر دانشجو باشند و یا فارغ التحصیل بهمن .1
 .یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور باشند

شماره تلفن همراه وارد شده در فرم توسط متقاضی، پل ارتباطی آتی دبیرخانه با شرکت ایمیل و  ●
 کنندگان است.

 تکمیل و ارائه ي فرم شرکت در جشنواره به منزله ي پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره است. ●
دبیرخانه  مطابق آئین نامه جشنواره، در هر زمان عدم صحت مدارك ارائه شده از جانب متقاضی براي ●

محرز شود، اثر مربوطه حذف شده و مسئولیت کلیه ي عواقب آن برعهده ي متقاضی خواهد بود و 
 دبیرخانه دائم جشنواره می تواند با متخلفین برخوردهاي الزم قانونی را داشته باشد.



یر تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دب ●
 جشنواره است.

، با توجه به درخواست فرد، گواهی مود تایید عمومی از نظر کیفیدر تمامی رشته هاي جشنواره، آثار  ●
 صادر خواهد شد. و تقدیر نامه  شرکت

، توسـط  شـرکت کننـدگان  چنانچه مواردي در این فراخـوان درج نشـده باشـد، در صـورت درخواسـت       ●
پس از تصمیم نهایی در دبیرخانه دائم جشنواره، اعـالم و اجـرا   گیرد و  دبیرخانه دائم، تبیین صورت می

 خواهد شد.
دبیرخانه دائم می تواند از آثار راه یافته با ذکر نام خالق اثر در انتشار آثار، به هر آن گونه که صالح  ●

 میداند، استفاده کند.
صورت انجام این کار، اثر شرکت کننده مجاز به ثبت یک اثر در دو رشته/ زمینه متفاوت نمی باشد و در  ●

 حذف خواهد شد.
دانشگاه هاي علوم  )شگاهیان(دانشجوکارگردان حتما باید از داندر حوزه دانشگاهی در بخش فیلم  ●

 پزشکی وزارت بهداشت باشد.
دبیرخانه دائم جشنواره با توجه به نظر شـوراي سیاسـتگذاري جشـنواره و هیئـت داوري مـی توانـد در        ●

آثار ارسالی در بخش هاي مختلف جشنواره، جوایز اعالم شده را به تناسب تغییر صورت کیفیت نداشتن 
 دهد

 
 

 فعالیتهاي داوطلبانه -1
و مشخصات کامل اثر   نام¬فرم ثبت لیوارد سامانه و اقدام به تکم تیفعال ایصاحب تجربه  انیدانشجو -

 .ندنمای
 .شود¬ینام سرگروه مشخص م زیافراد گروه و ن یدر فرم فوق  نام تمام -
 :باشد ریمشخصات ز يدارا دیبا شود¬یکه توسط سرگروه ثبت م ییتجربه ا -
 .جشنواره باشد رخانهیاعالم شده دب يمحورها يدر راستا -
 .داده شود حیبه صورت خالصه توسط سرگروه در دو سطر توض -
 .باشد MB 60از  شتریب دیشده نبا يبارگذار لیحجم فا -
 .باشد يریشده به صورت تصو يبارگذار لیفا -
 .باشد قهیدق 5 یال 3ارائه تجربه  ¬لیمدت زمان فا -
 باشد MP4به صورت  یارسال هاي¬لیفرمت فا -



ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري آ -
 خارج خواهند شد.

 نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب هاي ناشی از ارسال  -

 هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره در این بخش وجود ندارد.  -
 

 بخش هنري -2

 هنر هاي تجسمی1-2
 نقاشی، طراحی، کاریکاتور،خطاطی. 
 می باشد.  الزامی جشنواره در صورت نیاز دبیرخانهتحویل دادن اصل اثر به  -
 آثار می بایست مرتبط با محور هاي جشنواره باشد.-
 نوع تکنیک اثر، آزاد است. -
 اثر ارائه نماید. 3هر متقاضی می تواند حداکثر  -
 باشد. 100*70ابعاد اثر باید حداکثر  - 
 امضا شوند. همه آثار ارسالی باید داراي امضا باشند و در صورتی که قبال تهیه شده باشد نیز باید  - 
در صورتی که اثر تولیدي، عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازي را دریافت نخواهد کرد. همچنین در  -

 خالقیت را نخواهد گرفت.  صورتی که اثر از ایده اي الهام گرفته باشد امتیاز ایده و
 کاغذ مناسب و همراه قاب باشد. ویاترجیحا شایسته است اثر بر روي بوم  -
 

 : اینفوگرافیکپوستر، 
 آثار می بایست مرتبط با محور هاي جشنواره باشد. -
 : نوع تکنیک اثر، آزاد است.1تبصره -
 اثر ارائه نماید. 3هر متقاضی می تواند حداکثر  - 
 باشد.  100*70ابعاد فایل ارسالی باید حداقل  - 
امتیازي را دریافت نخواهد کرد. همچنین در در صورتی که اثر تولیدي، عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد،  -

 خالقیت را نخواهد گرفت.  صورتی که اثر از ایده اي الهام گرفته باشد امتیاز ایده و
 باشد.  JPEGو یا  TIFو با فرمت  dpi 300ارسال فایل اصلی با رزولوشن  -
) اثر را براي احراز PSDدر صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است فایل الیه باز ( -

 هویت آن ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه فایل الیه باز اثراز داوري حذف خواهد شد.
 عکس



در هر  در حوزه محور هاي جشنوارهدانشگاههاي علوم پزشکی وزارت بهداشت هرعکسی  دانشگاهیاندر بخش  -
طبیعت، منظره، معماري، اجتماعی، قوم نگاري، ژانري امکان شرکت در این بخش را دارد. مانند، عکس پرتره ، 

 مستند، خیابانی و...
 اولویت موضوعی آثار الزاما باید رعایت گردد.  - 
مگابایت ، بر روي سایت جشنواره بارگذاري  3وحداکثر حجم فایل  DPI 300عکس ها می بایست با کیفیت  -

 اشد. مگاپیکسل ب 12شوند. حداقل رزولوشن عکس هاي موبایلی باید 
عکس خدشه اي وارد نکند.  ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت -

 دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس هاي فتومونتاژ، کوالژ،پانوراما معذور است. 
هرنشانه تصویري  لوگویاعکس هاي ارسالی، نباید داراي امضاي عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارك ، -

 باشند. 
در صورتی که کیفیت آثار ارسالی براي چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، اصل فایل با کیفیت باالتر  -

 درخواست خواهد شد. در صورت عدم ارائه فایل اصلی،عکس از جشنواره حذف خواهد شد.  
دوربین مورد استفاده زمان عکس برداري و مدل عکس ها باید داراي عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و  -

 در هنگام بارگذاري در سایت جشنواره در قسمت توضیحات درج شوند
 مجموعه عکس

در رشته مجموعه عکس باید عکس ها با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر  - 
 اینصورت از روند داوري خارج خواهند شد. 

 عکس هاي موبایلی مورد تایید می باشند  نیز  در این بخش -
فریم، شرکت نماید. مجموعه نامگذاري  15تا 12در این بخش هر عکاس می تواند با یک مجموعه عکس شامل  -

و یا شده و عکس ها باید داراي عنوان باشند و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس برداري و مدل دوربین 
هنگام بارگذاري در سایت جشنواره در قسمت توضیحات درج شوند. همچنین توالی مورد استفاده در موبایل 

 باشد.  جشنوارهبا یک موضوع واحد در خصوص محورهاي  عکس ها متناسب
 wordکلمه در قالب فایل  20ضروري است براي هر مجموعه یک یادداشت توضیحی در -
مگابایت به صورت فایل  30فرستاده شود  و حداکثر حجم فایل  DPI  300عکس ها می بایست با کیفیت  -

RAR .بر روي سامانه جشنواره بارگذاري شوند ، 
خدشه اي وارد نکند.  ویرایش عکس درحد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس -

 دبیرخانه ي جشنواره از پذیرش عکس هاي فتومونتاژ، کوالژ معذور است. 
لوگو یا هر نشانه تصویري  عکس هاي ارسالی، نباید داراي امضاي عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارك، -

 باشند. 
فایل با کیفیت باالتر  ب نباشد، اصلدر صورتی که کیفیت آثار ارسالی براي چاپ در کتاب و نمایشگاه مناس -

 درخواست خواهد شد. در صورت عدم ارائه فایل اصلی، عکس از جشنواره حذف خواهد شد.



 
 پی نما (کمیک استریپ)

در رشته پی نما، اثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند  -
 داوري خارج خواهند شد.

 می باشد.  الزامی جشنواره در صورت نیاز دبیرخانهتحویل دادن اصل اثر به  -
 نوع تکنیک اثر، آزاد است. -
 اثر ارائه نماید.  3هر متقاضی می تواند حداکثر  -
 روایت می کند.  این رشته ترکیبی از هنر تصویرسازي و نویسندگی است که به تصویر کشیدن داستانی را -
 استفاده کند. یا نظم و یا داستان در اجراي خود  تواند به تشخیص خود از متن نثر شرکت کننده می -
 قاب باشد.  6تعداد قاب پالن (فریم) حداقل  -
 وجود ندارد.  آثار می توانند به صورت دستی، دیجیتال با تلفیقی ارائه شوند و محدودیتی در این مورد -
خروج اثر از مسابقه  سی و اقلیت هاي قومی و مذهبی موجبهرگونه توهین به شخصیت ها، گروه هاي سیا -

 خواهد شد. 
 باشد. 100*70ابعاد اثر باید حداکثر  -
 امضا شوند. همه آثار ارسالی باید داراي امضا باشند و در صورتی که قبال تهیه شده باشد نیز باید  -
در صورتی که اثر تولیدي، عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازي را دریافت نخواهد کرد. همچنین در  -

 صورتی که اثر از ایده اي الهام گرفته باشد امتیاز ایده و خالقیت را نخواهد گرفت. 
 استفاده از رایانه براي اجراي اثر بالمانع است.  -
 یرگر اهدا خواهد شد و به صورت انفرادي خواهد بود.در این بخش جایزه به تصو -
 
 

 ادبی 2-2
 شعر کالسیک،شعرنو،شعر طنز،ترانه،داستان کوتاه

شعرنو(سپید و  در بخش شعر کالسیک (غزل ، مثنوي، چهارپاره ، رباعی یادوبیتی پیوسته، قصیده و...) و -
 نیمایی) مورد قبول است. 

موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري خارج ثار باید با توجه به محورهاي آ-
 خواهند شد.

 اثر ثبت نماید.  3متقاضی می تواند براي هر رشته / زمینه، حداکثر  -
متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند باید آثار خود را در فایل هاي جداگانه ثبت نموده و  -

نمایند، درصورتیکه چند اثر در یک فایل ثبت شده  اثر در جشنواره کد رهگیري جداگانه دریافتبراي شرکت هر 
 باشد، اثراز روند داوري خارج خواهد شد. 



 می باشد.  14یا  12و با اندازه  B Nazaninیا  B Lotusفونت آثار ارسالی  -
 1000نثرادبی حداکثر کلمه ، در رشته  250تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه حداکثره -

 در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است.  کلمه می باشد. 200کلمه ونثرطنز حداکثره
در سامانه  "نام اثر"به عنوان  آثار ادبی حتما داراي اسم مناسب بوده و از استفاده اعداد، عبارات بی ربط و ... -

 ثبت آثار خودداري شود. 
باشد از روند داوري   مشخصات افراد ذکر شده باشد. در صورتیکه فایل ها داراي نام افراد در فایل ارسالی نباید -

 خارج خواهد شد. 
فرم مربوطه، از طریق  متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضاي شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در -

خود را نیز در سامانه جشنواره  PDFوهم نسخه  Wordسامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ همچنیتن هم نسخه 
 بارگذاري نماید.

تذکر مهم: در این بخش، دبیرخانه از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران فایل الکترونیکی اثر که در سامانه 
   بارگذاري شده می باشد.

 هنرهاي نمایشی و فیلم 2-3
 تئاتر

 ، تله تئاتر  خوانیتئاتر صحنه اي، خیابانی و نمایشنامه 

با کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم نمایش به دبیرخانه دائم جشنواره  DVDاثر دریافت گردد و یک نسخه   -
 تحویل داده شود.

ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري خارج آ -
 خواهند شد.

 دبیرخانه جشنواره تنها پذیراي نسخه تصویري کامل و با کیفیت از آثار خواهد بود.  -

 کارگردان اثر به عنوان نماینده اثر، مسئول ثبت نمایش در سامانه جشنواره است. -

 همچنین آثار مجاز به داشتن یک کارگردان می باشند و کارگردان مشترك مورد تایید دبیرخانه نخواهد بود.

 ده و حضور مشاور در زمان اجراي نهایی مورد قبول خواهد بود. استفا

 الزامی می باشد.  در مورد اثار داخلی مجوز کتبی نویسنده، مترجم ویا ناشر، -

در ابتداي فیلم ارسالی باید تمامی اعضاي گروه ، پیش از شروع اجرا، نسبت به معرفی خود بطور کامل اقدام  -
نمایند. تعیین مکان، زمان و تعداد اجرا آثار راه یافته به مرحله پایانی جشنواره، با توجه به تمهیدات و امکانات 



توجه به نوع نیازهاي یک نمایش توسط دبیرخانه دائم  جشنواره خواهد بود. همچنین انتخاب سالن هاي اجرا با
 صورت می گیرد. 

دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت وساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبلیغی نمایش ها نداشته  -
 و صرفا خدمات معمول آماده سازي صحنه را ارائه خواهد کرد. 

 نها یک اثر جهت حضور در مرحله نهایی جشنواره پذیرفته خواهد شد.در هر رشته از هر کارگردان، در نهایت ت -

 دقیقه می باشد.  45: مدت زمان اجراي نمایشنامه خوانی حداکثر 2تبصره  -
 .: فیلمبرداري از آثار تئاتر باید بصورت تک دوربین و بدون تدوین باشد3تبصره  -

 نمایشنامه نویسی
 اثر به صورت کامل در سامانه جشنواره ثبت شده و کد ثبت اثر دریافت گردد.  -

 نمایشنامه ها نباید پیش از این چاپ شده باشند.  -

 هرنمایشنامه نویس تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد. -

 باید باشد. B Nazaninیا  BLotus، 14یا  12فونت آثار ارسالی  - 

 کمدياستندآپ 
با  DVDمشخصات اثر به صورت کامل در سامانه جشنواره ثبت شده وکد ثبت اثر دریافت گردد و یک نسخه  -

 کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم نمایش به دبیرخانه دانشگاهی تحویل داده شود. 

ند داوري خارج ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روآ- -
 خواهند شد.

 مدت زمان اجرا در مرحله بازبینی حداکثره دقیقه و به صورت انفرادي است.  -

 نفرات راه یافته به مرحله کشوري به صورت زنده و در قالب مسابقه ، اجرا خواهند داشت.  -

 خانم با رعایت حجاب و شئونات اسالمی می توانند در این رشته شرکت نمایند. دانشگاهیان -

رعایت شئونات و رفتارهاي اخالقی و پرهیز از شوخی هاي سخیف، عدم توهین به قومیت ها، فرد یا گروه  - 
هد سیاسی در متن هاي اجرا شده ضروري بوده و در صورت عدم رعایت آن، شرکت کننده از جشنواره حذف خوا

 شد.



با توجه به شیوه مسابقه که پس از پایان مرحله بازبینی اعالم خواهد شد، شرکت کنندگان ملزم هستند تا  - 
متن اجراي مرحله نهایی خود را قبل از اجرا به دبیرخانه دائم جهت بازبینی تحویل دهند. همچنین در صورتی 

 یرت داشته باشد، اثر حذف خواهد شد.که در مرحله نهایی، متن شرکت کنندگان با اجراي آنها مغا

 فیلم

 فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی، تیزرو نماهنگ
با کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم به  DVD: مشخصات اثر به صورت کامل ثبت کرده و یک نسخه 1تبصره  -

 دبیرخانه دائم جشنواره تحویل داده شود. 
موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري خارج ثار باید با توجه به محورهاي آ-

 خواهند شد.
 دقیقه می باشد.  7دقیقه و مدت زمان فیلم مستند حداکثره  30مدت زمان فیلم کوتاه حداکثر  -

 فیلم هایی که فاقد استانداردهاي فنی باشند از مرحله بازبینی حذف می شوند.  -

 ولیتی در قبال آسیب هاي ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.دبیرخانه هیچ مسئ -

 DV.264و در یکی از فرمت هاي ( Full HDیا  HDV, DVفیلم هاي ارسالی بایستی در یکی از قطعهاي  - 

AV MPEG4 , MOV ( H .باشد 

 ن بخش وجود ندارد. هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره در ای -

تذکر مهم: با توجه به تک مرحله اي بودن دریافت آثار ارسال مستقیم آثار به دبیرخانه جشنواره، در صورت 
راهیابی هرفیلم به بخش پایانی، فایل ارائه شده توسط فیلمساز مستقیما براي داوري پایانی به نمایش درخواهد 

تدا نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارائه آمد؛ ازاین رو ضروري است فیلمسازان از اب
 دهند.

 : جایزه جشنواره به کارگردان اثر تعلق خواهد گرفت. 1تبصره  -

 سخنرانی
با  DVDمشخصات اثر به صورت کامل در سامانه جشنواره ثبت شده و کد ثبت اثر دریافت گردد وا نسخه  -

 کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم نمایش به دبیرخانه دانشگاهی تحویل داده شود.

دقیقه است و شرکت کننده اجراي خود را همانند سخنرانان هاي برنامه هاي  5مدت زمان سخنرانی حداکثر  - 
 تلویزیونی و همایشی جهت بازبینی ضبط میکند. 

 اسالمی می توانند در این رشته شرکت نمایند. خانم با رعایت حجاب و شئونات دانشگاهیان  -



و باید در بخش  تذکر: ارسال فایل صوتی و یا ارائه اثر به صورت گویندگی رادیویی مورد تایید نخواهد بود
 پادکست ارسال گردد.

ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري خارج آ-
   الزم به ذکر است در این قسمت به محتواي سخنرانی توجه ویژه اي خواهد شد. خواهند شد.

 فیلم نامه نویسی
 اثر به صورت کامل در سامانه جشنواره ثبت شده و کدثبت اثردریافت گردد.  -

 دقیقه نوشته شده باشد.  20فیلمنامه باید بر مبناي زمان حداکثر  -

 هرفیلمنامه نویس تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.  -

 می باشد.  14یا  12و با اندازه  B Nazaninیا  BLotusفونت آثار ارسالی  -

 نیازي به ارسال فیزیکی اثر نمی باشد. -

 آوا 2-4

 پادکست و تولیدات رادیویی 
 منوط به مجوز نویسنده اثر است و بار حقوقی و مسئولیت ناشی از آن مستقیما بر محتوا انتخاب  ●

 عهده شرکت کننده خواهد بود.

 اثر را میتواند به دبیرخانه ارسال نماید.سه هرشرکت کننده حداکثر  ●

 به دبیرخانه ارسال شود mp 3فایلهاي صوتی باید به صورت  ●

  جشنواره است . ارسال آثار به منزله قبول مقررات و شرایط ●

دبیرخانه جشنواره مجاز است به منظور استفاده فرهنگی نسبت به انتشار آثار در رسانه هاي دیداري ،  ●
 شنیداري ، فضاي مجازي و... با ذکر نام صاحب اثر اقدام نماید.

مالکیت ارائه کننده اثر به عنوان به عنوان صاحب اثر شناخته می شود . بدیهی است رعایت موارد حقوق  ●
  معنوي افراد بر عهده صاحب اثر است

رعایت شئونات ، قوانین جمهوري اسالمی و مقررات مربوط به ساخت و انتشار آثار در فضا مجازي در  ●
 تولید پادکست ها الزامی است.

 هاي دستگاه و کرونا با مقابله ستاد مشورت با ، مقرر موعد در جشنواره اختتامیه  نحوه برگزاري مراسم ●
 اطالع رسانی خواهد شد. نتیجه و گیري تصمیم ذیربط

 براي موارد پیش بینی نشده ، دبیرخانه جشنواره تصیم گیري خواهد کرد. ●



ارائه کننده اثر به عنوان به عنوان صاحب اثر شناخته می شود . بدیهی است رعایت موارد حقوق مالکیت  ●
 .معنوي افراد بر عهده صاحب اثر است

 

 )ویژه آقایان(آواز ایرانی  

 شرایط :
 ي موسیقی دستگاهی ایران برگزار می شود.ه این رشته در شاخ ●
ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري آ ●

 خارج خواهند شد.
را در ردیف در این بخش فرد شرکت کننده موظف است تا در مرحله دانشگاهی آواز انتخابی خود  ●

 موسیقی ایرانی که شامل دستگاه ها و گوشه ها می باشد، اجرا نماید.
کار بطور زنده صدا و تصویر برداري شود. )در تمام زمان اجراي کار، تصویر غیر از فرد چیز دیگري را  ●

نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و 
 کار حذف می شود(. کل

)بدون تصویر( و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر )عدم  trackارسال اثر به شکل صوتی و  ●
 اجراي زنده( باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

ضبط صدا با دخالت دستگاه هاي تنظیم کننده موسیقی که صداي اصلی خواننده را تغییر دهد، موجب  ●
 حذف اثر خواهد شد.

و یا بصورت فلش  DVDدقیقه فایل تصویري اجراي خود را به صورت  7هر داوطلب در زمان حداکثر  ●
 به دبیرخانه تحویل دهد.

 متقاضی می تواند آثار مشاهیر موسیقی ایران را بازخوانی نماید. ●
با توجه به  راه یافته است، نهاییکه آثارشان در بخش موسیقی آوازي به مرحله  یشرکت کنندگان ●

 باید آثار خود را به صورت زنده براي داوران مرحله کشوري اجرا نمایند.  دبیرخانه  تصمیم
 شیوه برگزاري در مرحله نهایی بعدا اطالع رسانی خواهد شد. ●

 
 

 مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره :
مربوطه، از متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضاي شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم  ●

 طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید.
 با کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم اجرا به دبیرخانه دانشگاهی DVDنسخه  1تحویل  ●



بارگذاري یک قطعه عکس با کیفیت ) غیر پرسنلی ( از صاحب اثر که در صورت لزوم جهت چاپ در  ●
 .کتاب جشنواره استفاده شود

 
 دیجیتال 2-5

 نرم افزار، اپلی کیشن، وب سایت، صفحه در شبکه هاي اجتماعی  

ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري آ ●
 خارج خواهند شد.

 اثار ارسالی می بایست همراه با توضیحات مکتوب و یا تصویري باشد. ●
 اجتماعی تعداد مخاطب نیز می تواند مورد توجه داوران قرار بگیرد.بخش صفحه در شبکه هاي در  ●
 
ارائه کننده اثر به عنوان به عنوان صاحب اثر شناخته می شود . بدیهی است رعایت موارد حقوق مالکیت  ●

 .معنوي افراد بر عهده صاحب اثر است
به ارائه توضیحات در شرکت کننده می بایست در صورت اعالم دبیرخانه به صورت مجازي یا حضوري  ●

 مورد اثر بپردازد.

 

 

 نوآورانه: هاي ایدهتجارب و -3

 : شامل در این بخش اثار می بایست-

 ضرورت اجراي ایده  ●

 خروجی ها و نتایج کاربردي در صورت اجراي ایده ●

 خالصه اي از فعالیتهاي  انجام شده در رابطه با موضوع  ایده ●

 اعتبار مورد نیاز و شیوه تأمین آن ●

 محدوده مکانی قابل اجراي ایده ●



ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري خارج آ -
 خواهند شد.

 داوري اثار  بر اساس فاکتور هاي زیر خواهد بود:-
 نوآوري •

 امکان به نتیجه رسیدن •

 فراگیري استفاده در جامعه •

 جامعهدرجه رفع مشکالت  •

 به صرفه  بودن •

 
باشد، امتیازي را دریافت نخواهد کرد. همچنین در  افراددیگر  ایدهدر صورتی که اثر تولیدي، عینا کپی از  -

 صورتی که اثر از ایده اي الهام گرفته باشد امتیاز خالقیت را نخواهد گرفت. 

 نفر است. 4حداکثر تعداد افراد مشارکت کننده در ارائه ایده -

 تجارب:
 ویژگی هاي نوشتاري تجربه : -

و  PDFقالب فایل  در  - 14فونت  B -Nazanin قلم  - -A4صفحه  7صفحه و حداکثر در  4حداقل در 
Word 

 اثار ارائه شده در قسمت تجارب می بایست شامل وارد زیر باشد:

 عنوان تجربه ●

 چکیده ●

 مقدمه ●

 چرایی) -(هدف اهمیت و ضرورت ●

 پیشینه ●

 طرح مساله ●

 گزارش تجربه (روش کار) ●

 )نتیجه گیري محلی از تجربه -نتیجه گیري ( نتیجه وتأثیر تجربه با توجه به موضوع ●



 (درجهت پیشگیري از بروز مشکل یا ایجاد ضرورت) پیشنهادها ●

 منابع ●

 )ضمایم ( ارائه مستندات الزم و مرتبط با تجربه ●

باشد و تجارب غیر واقعی در روند داوري  در قسمت اثار در قالب ترجمه اصل بر واقعی بودن تجارب می -
 خارج خواهند شد.

ثار باید با توجه به محورهاي موضوعی درج شده در فراخوان باشند، در غیر اینصورت از روند داوري آ -
 خارج خواهند شد.

 تحقیق و پژوهش.4
 رشته تحقیق و پژوهش شامل ارسال مقاالت با محوریت موضوع هاي ذکر شده است. 

 هر محقق تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.  -

 می باشد.  14یا  12و با اندازه  B Nazaninیا  B Lotusفونت آثار ارسالی  -

مقاله باید مشتمل بر بخش هاي چکیده  -مقاالت ارسالی، تحقیقی و مستند و براساس معیارهاي علمی باشند.  -
 ، بدنه اصلی، نتیجه گیري وفهرست منابع باشد. به فارسی، کلید واژه ها، مقدمه

 مقاالت باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.  -

 مقاله در صورتی که در موضوع بیان شده نباشد، از روند داوري حذف خواهد شد.  -

 متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضاي شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق -
خود را نیز در سامانه جشنواره  PDFهم نسخه  و Wordسامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ همچنین هم نسخه 

 بارگذاري نماید و عالوه بر ثبت اثردرسامانه، سه نسخه چاپ شده اثر را نیز تحویل دبیرخانه دهد.

 
 

 فناوري.5
 با محوریت موضوع هاي ذکر شده است.  پروتوتایپ محصولشامل ارسال  بخش فناوري

 تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.  فناورهر  -

 می باشد.  14یا  12و با اندازه  B Nazaninیا  B Lotusفونت آثار ارسالی  -

 باشند.  فناورانهارسالی، براساس معیارهاي  ستنداتم -



 مقاالت باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.  -

 مقاله در صورتی که در موضوع بیان شده نباشد، از روند داوري حذف خواهد شد.  -

متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضاي شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق  -
 سامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ 

 30فرستاده شود  و حداکثر حجم فایل  DPI 300می بایست با کیفیت  محل استفاده از آن محصول وعکس -
 ، بر روي سامانه جشنواره بارگذاري شوند.RARمگابایت به صورت فایل 

    
 خدشه اي وارد نکند.  ویرایش عکس درحد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس -
 
را نیز در سامانه جشنواره بارگذاري نماید در خصوص پروتوتایپ  PDFوهم نسخه  Wordخه همچنین هم نس-

 و عالوه بر ثبت اثردرسامانه، سه نسخه چاپ شده اثر را نیز تحویل دبیرخانه دهد.

 
 


