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   فراخوان
   دانشجويان فرهنگي هاي نوآوري ملي جشنواره

  "رويش تا باران از"
  

  مقدمه
 و مخاطبان با ارتباط ايجاد سو يك از باشد، داشته پي در فرهنگي حوزه در را مخاطبان جذب و اثربخشي تواند مي كه هايي روش مهمترين از

 و فنا به خالقيت بدون حيات، كه گونه همان. است مؤثر و جذاب نو، ظرفي در فرهنگي هاي فعاليت ارائه ديگر، سوي از و الزم اعتمادسازي
 هاي نوآوري ملي جشنواره .شد خواهد منجر سرنوشت همان به نباشد همراه نوآوري و خالقيت با اگر نيز فرهنگي حوزه انجامد، مي نابودي
 براي را مناسبي بستر و نهد ارج را دانشجويان فرهنگي هاي وآورين كه است شده طراحي هدف اين با "رويش تا باران از" دانشجويان فرهنگي
 طي و فرهنگي كارآفريني تحقق راستاي در تا است آن پي در جشنواره اين. آورد فراهم دانشجويي حوزه در فرهنگي نوآوران تشويق و شناسايي

 محصول يك قالب در و يافته پرورش بردباري و تدبير با كه هايي دهاي بردارد؛ گام ها دانشگاه فرهنگي حوزه در "محصول تا ايده از" مراحلِ موفق
  .است شده ارائه هدف مخاطبان و بازار به موفق، خدمت يا
  

  جشنوارهمحورهاي و  ها بخش
  :متناسب با محورهاي زير، در جشنواره شركت كنندتوانند  مي فعال در حوزه فرهنگي دانشجويان

  يآثار و محصوالت نوآورانه فرهنگ) 1
برگزاري جشنواره، اجراي تئاتر، برپايي نمايشگاه، برگزاري : نظير. هاي فرهنگي نوآورانه به لحاظ كمي است منظور از اين آثار، فعاليت

و استقبال خوب  فراگير شدناثربخشي، ، و روزآمد بودن نيازمحوري. افزار فرهنگي و غيره نرم طراحي يك هاي فرهنگي، همايش، نشست
  .باشدفرهنگي  هاي فعاليتواند از معيارهاي موفقيت ت مي مخاطبان

  فرهنگي نوآورانه هاي شيوه و ها قالب) 2
همان  ،اي كه فعاليت شود؛ به گونه استفاده مي و نوآورانه هاي فرهنگي مشخصي، از يك قالب و يا شيوه جديد گاهي براي اجراي فعاليت

  .اي استفاده شده است و براي مخاطبان جذابيت دارد ه جديد و خالقانهبراي ارائه آن، از قالب يا شيوفعاليت سابق است اما 
  فرهنگي حوزه در نوآورانه ساختار ايجاد) 3

  . شود ديده خاصي آفريني ارزش و نوآوري آن در كه اي گونه به ؛....فرهنگي و  علمي هاي تشكل ها، انجمن ها، كانون اندازي راه نظير
  فرهنگي آفرينانهكار كار و كسب يك اندازي راه) 4

ها  كسب و كارهايي كه در آن. اندازي شده باشد فرهنگي راه اي است كه توسط دانشجويان در حوزه كارآفرينانه كارهاي و مقصود، كسب
  .آفريني و نوآوري باشند مرحله ايده تا محصول با موفقيت طي شده باشد و در حوزه فرهنگي نيز اين كسب و كارها داراي اثربخشي، ارزش

  فرهنگي خالقانه هاي ايده برترين) 5
  .ها و يا جامعه پيشنهاد دهند فرهنگي خود را براي اجرا در سطح دانشگاه هاي خالقانه ايده با بياني ساده، توانند دانشجويان مي ،در اين بخش

  
  برگزار كننده جشنواره

  معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي استان البرز
  

  مخاطبان جشنواره
  . در همه مقاطع تحصيلي... هاي سراسر كشور اعم از دولتي، آزاد، پيام نور، علمي كاربردي، غيرانتفاعي و  ويان دانشگاهتمامي دانشج

  
  جوايز جشنواره

 اعطا جشنواره فرهنگي برتر هاي فعاليت ويژه تنديس و تقدير لوح هديه، هاي كارت آزادي، بهار سكه همچون هدايايي جشنواره برگزيدگان به
  .شد خواهد

  برنامه زماني جشنواره
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  1393 ماه دي 30 :آثار ارسال آخرين مهلت
  1394ارديبهشت  :زمان برگزاري اختتاميه

  
  ها و مستندات فعاليت آثار ارسال نامه شيوه

  : نمايند ارسال رزي هاي شيوه از يكي به را هاي خود فعاليت مستندات و آثار توانند مي جشنواره اين در شركت به مند عالقه دانشجويان محترم
         cul.alborz@acecr.ac.ir: الكترونيكي پست) الف 

كرج، حصارك، دانشگاه خوارزمي، ساختمان اداري،  البرز، استان :به نشاني دبيرخانه جشنواره به ،ها ها و فعاليت مستندات طرح ارسال پستي) ب
  طبقه همكف، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي

  :جشنواره دبيرخانه با ارتباط
  كرج، حصارك، دانشگاه خوارزمي، ساختمان اداري، طبقه همكف، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي البرز، استان :نشاني دبيرخانه

    026 - 32544286 و  34505151: تلفكس

  www.jalborz.ir:  جشنواره اينترنتي پايگاه
         cul.alborz@acecr.ac.ir:  الكترونيكي پست

  

  هاي مختلف جشنواره ت در بخشضوابط شرك
  
  "آثار و محصوالت نوآورانه فرهنگي"ضوابط شركت در بخش ) 1

   :دانشجويان بايد تمامي مستندات و مطالب و آثار خود را با در نظر گرفتن ضوابط و شرايط زير براي دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند
 .)ريت شده باشدو مدي اجراتوسط دانشجويان (فعاليت بايد دانشجويي باشد  .1
 .انجام شده باشد 1393و  1392هاي  سالها بايد در محدوده زماني  فعاليت :ها مد نظر فعاليت زماني محدوده .2
 .ذكر شود عنوان دقيق برنامه .3
 . صفحه ارائه گردد 3شرح فعاليت در حداكثر  .4

و مقطع  رشته دانشجويي، شماره خانوادگي، نام و نام(ذكر شود نام فرد يا افراد طراح برنامه به همراه مشخصات فردي و دانشجويي .5
  .)الكترونيكي  پست و همراه و ثابت هاي تلفن پستي، كامل نشاني تحصيل، محل تحصيلي، دانشگاه

 .تشريح گردد فردي كه در طرح ارسالي وجود دارد به منحصر هاي خالقيت، نوآوري يا ويژگي .6
عكس و فيلم، مجوز يا  ها، گزارش اجراي طرح و نتايج آن، هاي برنامه، نمونه فرم نظير پوستر، كليپ، نمونه كاربرگ ،مستندات فعاليت .7

 .به پيوست ارسال شود ...، و كتابچهتأييده، اخبار مرتبط، لوح تقدير، 
  □ملي   □اي  منطقه  □استاني   □دانشگاهي   □اي  دانشكده: مشخص شود برنامه/سطح و گستره فعاليت .8
 .كت كنندگان در فعاليت مذكور را بيان نماييدميزان و تعداد مخاطبان و شر .9

 .به صورت دقيق اعالم گردد زمان و مكان فعاليت .10
 .)گردد پيوست نيز مستندات(ذكر شود هاي كسب شده براي فعاليت مد نظر و موفقيت افتخارات اهم .11
 .در دانشگاه يا جامعه به اختصار بيان شود دستاوردها، آثار و نتايج طرح .12
دامنه باشد  تر و كامل تر لذا هرچه مستندات محكم. اند كنندگان در جشنواره ارائه كرده س مطالب و مستنداتي است كه شركتها بر اسا داوري .13

 .امتيازات داوري و امكان كسب امتيازات بيشتر نيز افزايش خواهد يافت
  
  "فرهنگي نوآورانه هاي شيوه و ها قالب"ضوابط شركت در بخش ) 2

  :مستندات و مطالب و آثار خود را با در نظر گرفتن ضوابط و شرايط زير براي دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند دانشجويان بايد تمامي
 ).توسط دانشجويان اجرا و مديريت شده باشد(فعاليت بايد دانشجويي باشد  .1

 .شده باشدانجام  1393و  1392هاي  ها بايد در محدوده زماني سال فعاليت: ها محدوده زماني مد نظر فعاليت .2
 .عنوان دقيق برنامه ذكر شود .3
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 .صفحه ارائه گردد 3شرح فعاليت در حداكثر  .4
و مقطع  رشته دانشجويي، شماره خانوادگي، نام و نام(نام فرد يا افراد طراح برنامه به همراه مشخصات فردي و دانشجويي ذكر شود .5

  ).الكترونيكي  پست و همراه و ثابت هاي تلفن پستي، كامل نشاني تحصيل، محل تحصيلي، دانشگاه
 .فردي كه در طرح ارسالي وجود دارد تشريح گردد به منحصر هاي خالقيت، نوآوري يا ويژگي .6
ها، گزارش اجراي طرح و نتايج آن، عكس و فيلم، مجوز يا  هاي برنامه، نمونه فرم نظير پوستر، كليپ، نمونه كاربرگ ،مستندات فعاليت .7

 .به پيوست ارسال شود... ، و كتابچهير، تأييده، اخبار مرتبط، لوح تقد
  □ملي   □اي  منطقه  □استاني   □دانشگاهي   □اي  دانشكده: برنامه مشخص شود/سطح و گستره فعاليت .8
 .زمان و مكان فعاليت به صورت دقيق اعالم گردد .9

 )گردد پيوست مستندات نيز(هاي كسب شده براي فعاليت مد نظر ذكر شود و موفقيت افتخارات اهم .10
 .دستاوردها، آثار و نتايج طرح در دانشگاه يا جامعه به اختصار بيان شود .11
تر باشد دامنه  تر و كامل لذا هرچه مستندات محكم. اند كنندگان در جشنواره ارائه كرده ها بر اساس مطالب و مستنداتي است كه شركت داوري .12

 .افتامتيازات داوري و امكان كسب امتيازات بيشتر نيز افزايش خواهد ي
  
  "فرهنگي حوزه در نوآورانه ساختار"ضوابط شركت در بخش ) 3

  :دانشجويان بايد تمامي مستندات و مطالب و آثار خود را با در نظر گرفتن ضوابط و شرايط زير براي دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند
 )اندازي و مديريت شده باشد توسط دانشجويان راه(فعاليت بايد دانشجويي باشد  .1
 .انجام شده باشد 1393تا  1391هاي  ها بايد در محدوده زماني سال فعاليت: ها وده زماني مد نظر فعاليتمحد .2
 ).صفحه 3حداكثر در (گيري و مديريت اين فعاليت و نوع و ميزان خدمات و مخاطبان آن توضيح دهيد به طور مختصر درباره نحوه شكل .3

 .ت شودپيوس هاي اجرايي فعاليت نامه اساسنامه و آيين .4
 .پيوست شود را اعطا كرده استاندازي ساختار مذكور  مجوز يا تأييده مرتبط كه اجازه فعاليت و راه .5
و مقطع  رشته دانشجويي، شماره خانوادگي، نام و نام(نام فرد يا افراد طراح برنامه به همراه مشخصات فردي و دانشجويي ذكر شود .6

  ).الكترونيكي  پست و همراه و ثابت هاي تلفن ي،پست كامل نشاني تحصيل، محل تحصيلي، دانشگاه
 .فردي كه در ساختار مد نظر وجود دارد تشريح گردد به منحصر هاي خالقيت، نوآوري يا ويژگي .7
  □ملي   □اي  منطقه  □استاني   □دانشگاهي   □اي  دانشكده: برنامه مشخص شود/سطح و گستره فعاليت .8
 .بيان شود) ادامه دارد يا خاتمه پيدا كرده( زمان دقيق شروع فعاليت و وضعيت فعلي آن .9

 .نشاني محل استقرار ساختار مذكور به صورت دقيق نوشته شود .10
 .خود در ساختارِ تأسيس شده را ارائه نماييد گزارش عملكردرزومه و  .11
 )گردد پيوست مستندات نيز(هاي كسب شده براي فعاليت مد نظر ذكر شود و موفقيت افتخارات اهم .12
 .آثار و نتايج طرح در دانشگاه يا جامعه به اختصار بيان شود دستاوردها، .13
، اقالم تبليغاتي و كتابچهلوح تقدير، ها،  عكس و فيلم، نمونه فرم؛ نظير است فعاليتدهنده و تأييد كننده اين  ي كه نشانهر گونه مستندات .14

 .به پيوست ارسال شود ...كليپ، و اخبار مرتبط، رساني،  اطالع
تر باشد دامنه  تر و كامل لذا هرچه مستندات محكم. اند كنندگان در جشنواره ارائه كرده اساس مطالب و مستنداتي است كه شركتها بر  داوري .15

 .امتيازات داوري و امكان كسب امتيازات بيشتر نيز افزايش خواهد يافت
 

  "فرهنگي كارآفرينانه كار و كسب اندازي راه"ضوابط شركت در بخش ) 4
  :مستندات و مطالب و آثار خود را با در نظر گرفتن ضوابط و شرايط زير براي دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند يد تماميدانشجويان با

 )و مديريت شده باشدتوسط دانشجويان راه اندازي (كسب و كار بايد دانشجويي باشد  .1
 .انجام شده باشد 1393تا  1391هاي  ها بايد در محدوده زماني سال فعاليت: ها محدوده زماني مد نظر فعاليت .2
  □ملي   □اي  منطقه  □استاني   □دانشگاهي   □اي  دانشكده: سطح و گستره خدمات كسب و كار مشخص شود .3
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 3حداكثر در (و ميزان خدمات و مخاطبان آن توضيح دهيد اين كسب و كار و نوع و مديريت گيري به طور مختصر درباره نحوه شكل .4
 .)صفحه

 .اندازي كسب و كار مذكور را اعطا كرده است پيوست شود تبط كه اجازه فعاليت و راهمجوز يا تأييده مر .5
  كند؟ كار مي) دانشگاهي يا غير دانشگاهي(كسب و كار مذكور تحت نظارت يا حمايت چه سازماني .6
 .هاي اجرايي فعاليت پيوست شود نامه اساسنامه و آيين .7
و  رشته دانشجويي، شماره خانوادگي، نام و نام(شود  ذكره مشخصات فردي و دانشجويي اعالم نام فرد يا افراد طراح كسب و كار به همرا .8

  )الكترونيكي  پست و همراه و ثابت هاي تلفن پستي، كامل نشاني تحصيل، محل مقطع تحصيلي، دانشگاه
 .بيان شود) ادامه دارد يا خاتمه پيدا كرده(زمان دقيق شروع فعاليت و وضعيت فعلي آن  .9

 .وجود دارد تشريح گرددكسب و كار مذكور فردي كه در  به منحصر هاي وآوري يا ويژگيخالقيت، ن .10
 .نوشته شودبه صورت دقيق نشاني كسب و كار  .11
 .رزومه و گزارش عملكرد خود در كسب و كار مذكور را ارائه نماييد .12
است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن را انجام شده  طرحفرهنگي  و صنعتي، اقتصادي، اجتماعي توجيهآيا براي كسب و كار مذكور  .13

 .پيوست نماييد
 .تشريح شود )درآمد حاصل از ارائه خدمات يا فروش(وضعيت مالي كسب و كار  .14
 .تبيين گردد اعضاء براي طرح درآمدزايي و كارآفريني سطح و ميزان .15
 .)گردد پيوست مستندات(ذكر شود مد نظر كسب و كارهاي كسب شده براي  و موفقيت افتخارات اهم .16
 .دستاوردها، آثار و نتايج طرح در دانشگاه يا جامعه به اختصار بيان شود .17
، اقالم تبليغاتي و كتابچهها، لوح تقدير،  دهنده و تأييدكننده اين فعاليت است؛ نظير عكس و فيلم، نمونه فرم هر گونه مستنداتي كه نشان .18

 .ودبه پيوست ارسال ش ...رساني، اخبار مرتبط، كليپ، و  اطالع
تر باشد دامنه  تر و كامل لذا هرچه مستندات محكم. اند كنندگان در جشنواره ارائه كرده ها بر اساس مطالب و مستنداتي است كه شركت داوري .19

 .امتيازات داوري و امكان كسب امتيازات بيشتر نيز افزايش خواهد يافت
  
  "فرهنگي خالقانه هاي ايده برترين" ضوابط شركت در بخش )5

  : ارائه گردد )صفحه 2حداكثر در (زير  ها بر اساس ساختار ، ايده"فرهنگي برتر هاي ايده"ور در مح
   :ايده دقيق عنوان

   :طرحشرح مختصر 
   :اهداف و ضرورت اجراي طرح

  :نتايج حاصل از اجراي طرح
 .در صورتي كه براي ايده خود مستنداتي نيز داريد آن را پيوست نماييد

  
  چارچوب مطالب ارسالي
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