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 جشنواره فرهنگي مینشششرايط و ضوابط شركت در 

 كشور وم پزشکيهاي عل دانشجويان دانشگاه

 :مقدمه

و بهترین احساساتی است که  ترین انتقال عالیهای عالی انسانی هستند و مقصد آنها  فعّالیت ، از جمله هنر و ادبیات     
 . گفتاری و دیگری زبان تصویری است ، ولی یکی زباناند  هر دو زبان بیان احساسات. اند ها دست یافته ها بدان انسان
ها و  با آیین، جزء ارکان اصلی زندگی بشر و در پیوند مستقیم هنر و ادبیات نیز چون دین و مذهب، از گذشته تا به حال     

دگی وی کرده، با زن از آن جا که همواره آدمی، با آفرینش آثار ادبی و هنری، احساس شعف و لذّت می واند  باورهای دینی بوده
 .اند درآمیخته

ده است و از تأکید فراوان کر« خودشناسی»و دیرینه داشته و بر مسئله مهم ، پیوندی استوار ادبیات همچنین همواره با اخالق     
، می توان به اهمیت و جایگاه یش نیاز خداشناسی معرّفی شده استپایه و پ « خودشناسی»های اسالمی  آن جا که در آموزه

 .های اخالقی و دینی بیشتر پی بُرد رشد اخالق و تقویت ارزش دبیات درا
ا در مقابل چشم ای از دنیایی متفاوت ر فرینند تا دریچهآ آری، ادیبان و هنرمندان، با ذهن پویای خویش، آثاری تازه می     

با همه  ،های زبانی و فرهنگی تفاوتگیری از هنر خوب و سالم، با وجود  تواند از طریق بهره ای می هر جامعه. بینندگان بگشایند
به زندگی در  ، ارتباط و پیوند برقرار کند و با زبان هنر ـ که زبان مشترک و قابل فهم همگان است ـ ها مردم دنیا و در همه زمان

 .، معنا و مفهومی عمیق ببخشد ای از ذات حق است جهان هستی که جلوه
ه های بلندی است که ملت بزرگ ما را از گذرگا ها و جلوه گاه آرمان نۀ باورها، نگرشجان کالم آن که هنر و ادبیات ما، آیی     

و ادبیاتی که در آن اشک و لبخند،  هنر. رسانده است نجاتها گذرانده و به ساحل امن و امان  هولناک ترین و دشوارترین حادثه
 .ند ا خانه خاکستر و آفتاب و خشم و نرمش هم ،آرامش وخطر، فریاد و سکوت

، و بسترسازی برای باروری و بالندگی استعدادهای جوان بیات این مرز و بوم به مردم جهانشناختن و شناساندن هنر و اد     
شنواره فرهنگی ج برگزاری ،از این منظر. بزرگی است که امروز بر دوش ماست رسالت –بخصوص در دانشگاه  –

معه ست در راستای کشف و معرفی استعدادهای هنری و ادبی جاگامی  کشور های علوم پزشکی دانشجویان دانشگاه
 .اینچنین باد -ین دانشجویان این مهم تحقق پذیردامید آن که با مشارکت گسترده و امید آفر .دانشجویی و توانمندسازی آنان
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 :اهداف

 -های فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان علوم پزشکی در راستای حفظ و تقویت هویت اسالمی گسترش فعالیت -

 ایرانی 

 های دستیابی به سالمت معنوی ـ ایرانی به عنوان یکی از راهبردارتقاء فرهنگ و سبک زندگی اسالمی  -

 ایران تقویت و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده ایرانی و شناخت فرهنگ و مدنیت اسالم و -

 هنری مذهبی و فرهنگی، های فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در مشارکت تقویت و توسعه -

 هنری مذهبی و فرهنگی، های فعالیت محور دانشجویان علوم پزشکی بر فراغت اوقات سازی غنی -

 هنری مذهبی و فرهنگی، های زمینه در توانمند و علوم پزشکی خالق دانشجویان از تجلیل و معرفی شناسایی، -

 

 

 : شرايط و ضوابط كلي جشنواره 
 

 های علوم پزشکی کشور آزاد است شرکت در این جشنواره برای کلیه دانشجویان دانشگاه. 

 جشنواره است سامانه الکترونیکثبت نام در  ،شرط پذیرش آثار دانشجویان توسط دبیرخانه اجرایی مرحله دانشگاهی. 

 انـد، در ایـن دوره    در رشته زمینه ای حائز مقام اول شده( پنجمین جشنواره در ارومیه)گذشته ی  دانشجویانی که در جشنواره
 .توانند در همان رشته زمینه شرکت نمایند نمی

  شوند شرکت داده نمیاند، در داوری  ز مقام شدهئاجشنواره ح های قبلی دورهآثاری که در. 

  جلوگیری شود( متنی و غیر متنی)از درج مشخصات دانشجویی در آثار. 

 بپردازند به ارائه اثرو ویژه  آزاددر موضوعات جشنواره  های و رشتهها  شتوانند به طور همزمان در کلیه بخ دانشجویان می. 

 موضـوع ویـژه    اثـر در  2پزشـکی و   ویـژه اثر در موضوع  2آزاد، اثر در موضوع  2نند توا زمینه می/ دانشجویان در هر رشته
 .نمایند ارائهبه دبیرخانه اجرایی مرحله دانشگاهی  عترت

  شود گرفته می آزمون حضوری از برگزیدگان در مرحله نهایی ،به صالحدید هیئت داورانبه منظور تعیین اصالت. 

 یابند راه می کشوریبه مرحله  مرحله دانشگاهیبرگزیدگان گردند و  ای داوری می آثار به صورت دو مرحله. 

  کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه آثار برتر راه یابد، گواهی شرکت اعطاء خواهد شدبه شرکت. 

  کتـاب جشـنواره بـا حفـظ و رعایـت مالکیـت       ای و چـا    در موارد تبلیغاتی و رسـانه حق استفاده از آثار ارسالی دانشجویان
 .جشنواره محفوظ استدائم برای دبیرخانه  ،کننده اثر ارایهحقوقی 

 در خصوص موارد پیش بینی و اعالم نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است تصمیم گیری. 

 باشد می ارسال اثر به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف ارسال کننده اثر. 
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  :بندي و مراحل جشنواره  زمان

تاریخ  از:  //:farhangi.behdasht.gov.ir httpنشانیذیل جشنواره دبیرخانه دائم  وب سایتاولیه توسط دانشجو در نام ثبت  .1
  22/2/1313تا  1/12/1312

 تا 1/12/1312 تاریخ از :یه تحویل اثرییدتأدریافت  و دانشگاهیاجرایی مرحله اصل اثر توسط دانشجو به دبیرخانه  ارایه .2
25/2/1313 

، ثبت نام اولیه توسط دانشگاهیاجرایی مرحله ه به دبیرخاندر موعد مقرر اصل اثر  ارایهدر صورت عدم  :تذکر مهم 
 .سامانه حذف خواهد شد

 
 

 8/3/1313 تا 27/2/1313از تاریخ : جشنواره و انتخاب آثار برگزیدهدانشگاهی برگزاری داوری مرحله  .3

 

تاریخ از :دانشگاهیاجرایی مرحله توسط دبیرخانه  جشنوارهمرحله کشوری اجرایی  دبیرخانهبه برگزیده  آثارارسال اصل  .4
 17/3/1313 تا 12/3/1313

 21/3/1313تا 22/3/1313تاریخ از  :و انتخاب آثار برگزیدهمرحله کشوری جشنواره داوری برگزاری  .5

 3/6/1313 تا 1/6/1313از تاریخ: جشنواره کشوریمرحله برگزاری  .6

 

 

 

 : بخش هاي جشنواره

 :بخش هاي مسابقه اي (الف
       هنری .6  نشریات دانشجویی. 5 کتابخوانی  . 2   وری اطالعات    فنا .3      شیپژوه .2     ادبی.1
 

 

 :بخش ادبي .1

مشاعره و قصه خوانیخاطره نویسی، ادبی نثرشعر، داستان، : های رشته ،  

 .است سنتینو و : رشته شعر زمینه های -
در  word2003-2007برنامـه  بـا   آثـار بـه صـورت تایـه شـده     فایـل   نثر ادبی و خاطره نویسـی داستان، ی شعر، ها رشتهدر  -

 .دگرددر سامانه جشنواره ثبت ( 12در اندازه  B lotusسطر با فونت 16در هر صفحه ) A4 اتصفح
 .شود بصورت حضوری برگزار میدر مراحل دانشگاهی و کشوری مسابقه رشته مشاعره؛ در  -
  .ددر سامانه ثبت گرددقیقه  12و در حداکثر زمان  Mp3فایل صوتی با فرمت  ؛در رشته قصه خوانی -
و در بخش سعدی و یا گلستان ( شاهنامه خوانی)از شاهنامه  متن قصهدر بخش آزاد  ؛ ضروری استدر رشته قصه خوانی -

  .از قصص قرآنی انتخاب و خوانده شودویژه عترت 
 

محـل رجـوع    تنهاا های دانشگاهی و میزبان از پذیرفتن فیزیـک آثـار معـذور بـوده و      دبیرخانه، در این بخش :ذکر مهمت 
 .باشد داوران فایل الکترونیکی اثر می

 
 

http://Jashnvarehfarhangi.behdasht.gov.ir:%20از
http://Jashnvarehfarhangi.behdasht.gov.ir:%20از
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 :بخش پژوهشي .2
پژوهشی –علمی  ترجمه کتاب، پایان نامه، طرح تحقیقاتی، مقاله کتاب، تألیف :رشته های  

و   jpgو فرمت dpi 300با وضوح  "طرح روی جلد"باید ضمن ثبت فایل  کتاب و پایان نامه،، ترجمه کتاب تألیف های در رشته -

در اندازه  B lotusسطر با فونت 16 حداکثر) A4 هصفحیک در  word2003-2007ر به صورت تایه شده با برنامه اثآخالصه 
 .ارسال گردداثر اصل نسخه از  1 ،در سامانه جشنواره( 12

 . پژوهشی طرح باشد، پذیرفته خواهد شد همکار اولدر آن دانشجو، که  تحقیقاتیطرح های  -
 .در طرح تحقیقاتی حتماً باید گزارش نهایی طرح نیز ارسال شود -
 هردر  word2003-2007با برنامه به صورت تایه شده  راثآ فایلپژوهشی  –طرح تحقیقاتی و مقاله علمی  های در رشته -

و از ارسال  .در سامانه جشنواره ثبت گردد PDFو نیز بصورت ( 12در اندازه  B lotusسطر با فونت 16 حداکثر) A4صفحه 
 .فیزیک اثر به دبیرخانه خودداری نمایند

 

دبیرخانه . تمامی آثار می بایست با موضوعات فرهنگی و متناسب با شعار و یا موضوع ویژه جشنواره باشد :تذکر مهم 
 .معذور استدانشگاه از پذیرفتن آثار علمی 

 :وري اطالعاتآ بخش فن.3
وبالگ نویسی و نرم افزارمالتی مدیا : رشته های 
 .نفره شرکت نمایند 2های حد اکثر  گروهبه صورت انفرادی یا در قالب توانند  دانشجویان می -
 .در رشته وبالگ نویسی، آدرس وبالگ در سامانه جشنواره ثبت گردد -
 .در رشته نرم افزار مالتی مدیا، اثر در قالب یک لوح فشرده ارسال گردد -

 .دنباشموضوعات فرهنگی در اولویت می  با آثارِدر این بخش، : نکته

 

  :كتابخوانيبخش .4

تلخیص کتاب و نقد کتاب ،کتابخوانی :ایه رشته 

انتشارات "کتاب استاد شهید مرتضی مطهری،  7خالصه  "انسان بر آستان دین"در رشته کتابخوانی، سئواالت از کتاب  -
(ع)دانشگاه امام صادق 

 .گردد ای و تشریحی مطرح می ت چهارگزینهو به صور "

حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد : نویسنده "زندگی اسالمی ایرانیسبک " اثر در نقد کتابفایل در رشته نقد کتاب،  -

در  word2003-2007برنامه با به صورت تایه شده  "مرکز پژوهشی علوم انسانی صدراانتشارات "حسین شریفی، 

  .در سامانه جشنواره ثبت گردد( 12در اندازه  B lotusسطر با فونت 16در هر صفحه ) A4 اتصفح

حجت االسالم و المسلمین دکتر : نویسنده "خانواده و تربیت مهدوی"کتاب اثر در تلخیصفایل در رشته تلخیص کتاب،  -

در هر ) A4 اتدر صفح word2003-2007برنامه با  به صورت تایه شده "کتاب یوسف انتشارات"، مرتضی آقاتهرانی
 .در سامانه جشنواره ثبت گردد( 12در اندازه  B lotusسطر با فونت 16صفحه 

 
هـای نقـد کتـاب و تلخـیص      های دانشگاهی و میزبان از پذیرفتن فیزیک آثار در رشـته  در این بخش، دبیرخانه :ذکر مهمت 

 .باشد محل رجوع داوران فایل الکترونیکی اثر می تنهاکتاب معذور بوده و 
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 :بخش نشريات دانشجويي.5
آثار برتر و نشریات برتر :ایه رشته 

 
فاصـله زمـانی اول فـروردین مـاه      شرکت داده می شود که در بخش نشریات دانشجویی جشنوارهآثاری در  :ذکر مهمت 

کـه دارای مجـوز   هـای علـوم پزشـکی کشـور      دانشگاه دانشجوییهای  در یکی از نشریه 1312تا پایان اسفند ماه  1312
 .رسیده باشدانتشار و فعالیت هستند، به چا  

 
 نشریات برترزمینه های: 
 کاریکاتور -، سیاسی، الکترونیک، ورزشی، طنزاقتصادیاجتماعی، ادبی، هنری، دینی،  -علمی، فرهنگی  
 

 دباشن معرفتی می -نشریات دینی شامل نشریات با موضوع انتشار قرآن، عترت، دینی  :1نکته. 
  گیرند میرفاهی و خبری را نیز در بر صنفی، های زمینهاجتماعی،  -عنوان نشریات فرهنگی :2نکته. 

 
بـا معیارهـای بخـش فنـاوری اطالعـات جشـنواره باشـند،         (وبالگ و یا وب سایت)به نشریاتی که دارای نسخه الکترونیکی  -

 .امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت

 
طـرح   "فایـل ضـمن ثبـت   مجاز به ثبت نام در سامانه جشنواره بوده و ضروری اسـت  تنها مدیر مسئول در رشته نشریات برتر-

 .در سامانه جشنواره، یک نسخه از اصل نشریه ارسال گردد jpgو فرمت  dpi322نشریه با وضوح  "روی جلد
 
 آثار برترزمینه های:  
اجتماعی،  - فرهنگیمقاالت مقاالت سیاسی،  طنز،آرایی،  گزارش، مصاحبه، خبر، سرمقاله ، یادداشت، طرح جلد، گرافیک و صفحه 

 علمیمقاالت 
 

 گیرند های  صنفی، رفاهی، دینی، قرآنی و معرفتی را نیز دربر می اجتماعی، زمینه -عنوان مقاالت فرهنگی :نکته. 

 
 3و حـداکثر حجـم    jpgو فرمـت   dpi322ها، ضمن ارسال اصل اثر، طرح جلد نشـریه مربوطـه بـا وضـوح      در تمامی زمینه -

 .مگابایت در سامانه جشنواره ثبت گردد

 . الزامی است گرافیک و صفحه آرایی ارسال یک نسخه از اصل نشریهطرح جلد و همچنین در زمینه  -

  .تهیه شده باشند مقاالت مطبوعاتیمقاالت علمی باید در قالب  -

 .از ارسال باید به تایید مدیرمسئول نشریه رسیده باشدچنانچه اثر بدون نام و یا دارای نام مستعار باشد، اصل اثر قبل  -

 .اثرهایی پذیرفته خواهد شد که نام صاحب اثر در شناسنامه نشریه درج شده باشد ،در زمینه طرح جلد و صفحه آرایی -

 
 

مـدیر  باشـد و آثـاری کـه توسـط      میثبت نام در سامانه جشنواره در رشته آثار برتر تنها صاحب اثر مجاز به  :1تذکر  
  .گردند ی ثبت شوند از روند داوری حذف میمسئول و یا فرد دیگر

ای کـه اثـر در آن بـه چـا  رسـیده اسـت جـداً         از ارسـال کـل نشـریه   بایـد  در رشته آثار برتر شرکت کنندگان  :2ذکر ت 
دبیرخانـه اجرایـی مرحلـه     بـه  خودداری نموده و حتماً صفحه و یا صفحات اثر مـورد نظـر را از نشـریه جـدا نمـوده و     

 .دانشگاهی تحویل دهند
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 :بخش هنري.6

 ( مینیااتور )نگاارگری  تاذهی،،  صانای  دساتی،   ،نقاشای، کاریکااتور   طراحی پوستر، خوشنویسی، طراحی،: های تهرش ،
  ترتئا ،نمایشنامه نویسی ،فیلم نامه نویسینماهنگ، ، عکاسی، فیلم کوتاه

 
 .است، نسخ، کتابت، چلیپا نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی: زمینه های رشته خوشنویسی -
 :موارد زیر ارائه نمایند براساسعترت در بخش ویژه دانشجویان ضروری است آثار خود را در رشته خوشنویسی  -

 

 إنَّما بُعِثتُ الُتَمِّمَ مَکارِمَ الخالقِ

  عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَى یَرِدَا عَلَیَ الْحَوْضَ إِنِی تَارِكٌ فِیکُمُ الثِقْلَیْنِ کِتَابَ اللَهِ وَ
 
 .در رشته خوشنویسی، محدودیتی در ابعاد آثار ارسالی وجود ندارد -
 152*152کثر و حـدا  32*22قاب و در ابعاد حداقل  با اصل آثار ترجیحاًو  در رشته طراحی و نقاشی، تکنیک اجرایی آزاد است -

 .دسانتی متر ارسال گرد
مصـرف  )آثار در بخش آزاد با شعار جشنواره و در بخش ویژه با موضـوعات ویـژه    ضروری استدر رشته طراحی پوستر،  -

  .باشندسانتی متر  72*  52و در ابعاد متناسب ( (صلوات اهلل علیه)سبک زندگی پیامبر اعظم -دارو
 .دارسال گرد  A3و حداکثر A4حداقل  و اصل آثار در ابعادتکنیک اجرایی آزاد است  در رشته کاریکاتور، -
شـامل  )و صـنایع وابسـته   ریشیشه گ ،کاشی گری -سرامیک سازی  -سفالگری ،ها دست بافت :های رشته صنایع دستی زمینه -

 مصنوعات چوبی، مصنوعات فلزی، (تراش و نقاشی روی شیشه
تعریـف صـنایع دسـتی سـازمان میـران فرهنگـی       : مرجـع . )تزئیناتی و کاردستی باشد پذیرفته نخواهد شـد آثاری که در قالب  -
 (باشد می
 . محدودیتی در ابعاد آثار ارسالی وجود نداردهای تذهیب و نگارگری  در رشته -
 

 .ارسال گرددهای بخش هنری، آثار ارسالی که به قاب نیاز دارند ترجیحاً با قاب  تمامی رشتهدر  :1ذکر ت 

در سـامانه   jpgفرمت  و با dpi16با وضوح فایل تصویر آثار  ضروری استهای بخش هنری،  در تمامی رشته :2تذکر  
 .شوند ثبت

 
پذیرفتـه شـده و ضـروری اسـت فایـل آثـار       ( عکس با دوربین عکاسی یا موبایل) دیجیتالبا فرمت آثار تنها در رشته عکاسی،  -

ر آثاری که کیفیت بسـیا ) .سامانه جشنواره ثبت گردد، در  jpgو فرمت  dpi 322سانتی متر، وضوح  32عرض دیجیتال با حداقل 
 .(شوند پایین داشته باشند پذیرفته نمی

 
 .است پویانمایی و مستند، داستانی :فیلم کوتاه  رشتههای  زمینه -

در قالـب   VOBبـا فرمـت   دقیقـه   32حـداکثر  عکس از اثر در سامانه جشنواره، آثار در زمان  3در رشته فیلم کوتاه، ضمن ثبت  -
DVD استاندارد ارسال گردد . 

 DVDدر قالـب   VOBدقیقه با فرمت  12عکس از اثر در سامانه جشنواره، آثار در زمان حداکثر  3در رشته نماهنگ، ضمن ثبت  -
  .رد ارسال گردداستاندا

 .استمستند، داستانی و پویانمایی : امه نویسیفیلمن  رشتههای  زمینه -
 16در هـر صـفحه   ) A4 در صـفحات  word2003-2007برنامـه  بـا   به صورت تایه شدهفایل آثار  در رشته فیلم نامه نویسی، -

 .گردد ثبتسامانه جشنواره  دردقیقه  32ای تولید اثری به مدت بر (Blotus 14سطر با فونت 
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  .است( ترجیحاً تک پرده ای)خیابانی صحنه ای و :های رشته نمایشنامه نویسی زمینه -
 16در هر صـفحه  ) A4در صفحات  word2003-2007برنامه با  به صورت تایه شدهفایل آثار  در رشته نمایش نامه نویسی، -

 .گردده ثبت سامانه جشنوار دردقیقه  32برای تولید اثری به مدت  (Blotus 14سطر با فونت 
 .است( ترجیحاً تک پرده ای)صحنه ای و خیابانی: های رشته تئاتر زمینه -
 DVDدر قالـب   VOB دقیقه بـا فرمـت    32عکس از اثر در سامانه جشنواره، آثار در زمان حداکثر  3 ، ضمن ثبتدر رشته تئاتر -

 . استاندارد ارسال گردد
  .از نمایش های برگزیده برای اجرا در جشنواره دعوت به عمل خواهد آمد -
 .سال گذشته باشد 2نباید بیش ازتاریخ تولید آثار از تئاتر  و فیلم کوتاه، فیلم نامه نویسی، نمایشنامه نویسی های در رشته -

 
 

 

 : توجه

 یرره موآ    عی آ رر د وطاآد متررر آ یررری آاد اش ثرر  ا ج ررر وطآ    شرریط    ت رررا  ا طآثرر و متررر آ ا  رر    ررر  ا   

http://Jashnvarehfarhangi.behdasht.gov.ir وآج خوط د گیو د. 

 

 : بخش نمايشگاه (ب
 دانشگاه های علوم پزشکی کشور نمایشگاه آثار منتخب دانشجویان 

 ی علوم پزشکی کشورنمایشگاه دستاوردهای فرهنگی دانشگاه ها 

  فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگینمایشگاه و 

 

 : بخش جنبي (ج
 نشست های نقد و بررسی آثار 

 محفل قرآنی و ادبی 

 شبانه جُنگ 

 بازدید از جاذبه های گردشگری 

 

  (دانشگاه میزبان)جشنوارهمرحله كشوري اجرايي  دبیرخانهنشاني : 
تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  :نشانی

 . ستاد، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، دبیرخانه اجرایی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور 2ساختمان شماره 

 
1183163113 :پستیدک  

221-23872272 :تلفن  

:نمابر  
   festival@sbmu.ac.ir : پست الکترونیک

  festivalf.sbmu.ac.ir: سایت نشانی
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