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 مقدمه 

فعاالن فرهنگی، معرفی آثار  دانشگاه تهران، تجلیل و قدرشناسی از و اجتماعی تصویری درست و کامل از فضای فرهنگی ةمنظور ارائبه
ی فرهنگ ۀتر در حوزو ترغیب دانشگاهیان به مشارکت جدی عضای هیات علمیاکارمندان و فرهنگی خلق شده توسط دانشجویان،  تةبرجس

« فرهنگ دانشگاه تهران ۀجشنوار ومینس»دانشگاه؛ همچنین با هدف توسعه کمی و کیفی فرهنگ در نماد آموزش عالی کشور،  و اجتماعی
 شود.برگزار می 1400ماه  بانآ 19تا  16از « پذیری اجتماعیای و مسئولیتترویج فرهنگ دانشگاهی؛ اخالق حرفه»با شعار 

 

 هابخش -1

 های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی؛کانون -1-1
 های علمی دانشجویی؛انجمن -1-2

 ؛نشریات دانشجویی -1-3

 ؛فرهنگی و اجتماعی ۀدر حوز برتر (و اعضای هیات علمی منداندانشجویان، کاردانشگاهیان ) -1-4
 .مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی -1-5

 د شد.آید، برگزار خواهدر ادامه میشرایطی که  باصورت رقابتی و های باال بهکلیه بخش :1 ةتبصر

 

 تقویم جشنواره -2
 1400مهر   30 تا مرداد 15از  :ارسال آثارفرصت 

 1400 آبان 15تا  اول آبان :داوری آثار ارسالی

 1400آبان  19تا  16  :جشنوارة فرهنگبرگزاری 

 1400آبان  19 جشنواره: ةآیین اختتامی

 ۀبر اساس تعیین تاریخ نهایی زمان جشنوارو نشریات علمی تخصصی های علمی دانشجویی فرصت ارسال آثار در بخش انجمن: 2تبصرة 

 مشخص و به اطالع خواهد رسید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ملی حرکت توسط
 

 ها و محورهای رقابتی جشنوارهبخش -3
 و اجتماعی دینی ،های فرهنگی، هنریکانون -3-1
 کانون برترانتخاب محورهای ارزیابی مسابقة  -3-1-1
 های مرتبط با فعالیت کانون؛ اجتماعی در زمینهدینی و های فرهنگی، هنری، کانون عملکرد -

صنایع  ۀدر حوز ایجاد کسب و کار جامعه،ارتباط با های اجتماعی )نگاه ویژه( در زمینههنری، دینی و های فرهنگی، کانون ۀهای ویژفعالیت -
پذیری مسئولیتترویج ای، سبز، اخالق حرفهمحیط زیست، دانشگاه های اجتماعی، فناوری اطالعات و شبکه های نرم،فرهنگی و فناوری
  ؛های دانشجوییاجتماعی و خوابگاه

 .های فرهنگیدر حوزۀ فعالیت کانون ۀطرح و اید -
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 پذیری اجتماعی )شهید حسین علیمرادی(جایزه مسئولیت -3-1-2
های زیر اعطا برای فعالیت های فرهنگیدر کانونجویان فعال پذیری اجتماعی و تجلیل از دانشمنظور ترویج فرهنگ مسئولیتاین جایزه به

 شود:می
 های فرهنگی دانشگاه تهران؛عضویت فعال در کانون •
 امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی •
 خدمات داوطلبانه به جامعه در قالب نذر تخصص؛ ةارائ •
 فرهنگی و هنری؛ های آموزشی علمی،تدریس داوطلبانه در کارگاه •
 رسانی به مناطق محروم؛مشارکت در اردوهای جهادی و هجرت برای خدمات •
 المنفعه رسمی؛عضویت و همکاری بیش از یک سال در بنیادهای خیریه و عام  •
 سالمت؛ ۀهای داوطلبانه در حوزفعایت •
 های داوطلبانه در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی؛فعالیت •
 های داوطلبانه )غیرپزشکی( در راستای مقابله با بیماری کرونا.کمک •

مهر  30تا  1399در بازۀ زمانی اول خرداد ها را توانند مستندات فعالیتهای فرهنگی برای شرکت در این بخش میدانشجویان عضو کانون
 جشنواره ارسال کنند.  ةبه سامان 1400

 

 د محمدرضا شجریان(جایزه فخر فرهنگ و هنر )استا -3-1-3
 30تا  1399از اول خرداد خود های فرهنگی و هنری تمامی فعالیت توانندبرای شرکت در این بخش می های فرهنگیدانشجویان عضو کانون

 های مهم فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:در سامانه بارگذاری کند. مصادیق فعالیت با مستنداترا  1400مهر 
 های فرهنگی دانشگاه تهران؛کانونعضویت فعال در  -
 مشارکت در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری دانشگاه تهران؛ -
 تدوین مقاله در نشریات دانشجویی؛ -
 ؛ارزنده و فاخر فرهنگی و هنری تولید آثار -
 فرهنگی و اجتماعی؛ ۀکتاب در حوز تألیف یا ترجمه -
 المللی.های فرهنگی و هنری در سطح ملی و بیندر مسابقات و جشنواره اتکسب افتخار -
 

 شرایط اختصاصی ارسال آثار -3-1-4
 باشد؛  1400مهر  30تا  1399اول خرداد های انجام شده کانون در دورۀ زمانی آثار ارسال شده باید حاصل فعالیت -
شرکت در هر کانون می - شده صورت مستند و فعالیت خود را به کامل عملکرد، گزارش  محوربایست برای  در به تفکیک هر برنامة برگزار 

 ؛کند بارگذاریجشنواره  ةسامان
یه کند و در موضوع خاص شرکت دهد. اد خود را در یک گزارش تفصیلی تهتواند تا سه رویدنگاه ویژه هر کانون می محوربرای شرکت در  -

 ؛اثر در سامانه ضروری استمشخص کردن موضوع فعالیت در هنگام ثبت 
شنواره ثبت کنده کرده و را مطابق فرم ثبت ایده و طرح تهی ایده 3تا حداکثر د توانبخش طرح و ایده هر کانون میدر  - سامانه ج ایده و  .در 

نویسی )بیان مسئله، اهداف، ضرورت، پیشینه، محتوای طرح، نظام اجرایی به لحاظ مالی، زمانی و های ارسالی باید دارای استاندارد طرحطرح
ید ها باها باید دارای توجیه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. طرح و ایدهعملیاتی، سطح مشارکت داخلی یا فرابخشی باشد. همچنین طرح

شد. طرح و ایده شبکه اجتماعی و فناوری اطالعات هایی که با بهرهکاربردی، خالقانه، روزآمد و اثربخش با ضای مجازی،  گیری از ظرفیت ف
پذیری اجتماعی باشند، در ای و مسئولیتکارآفرینی، اشتغال، اخالق حرفههای ههایی که در حوزطرح و ایده تدوین شوند، در اولویت هستند. 

 ؛لویت هستنداو
شرکت در محورهای جایزه مسئولیت - شجوی عضو کانونبرای  شگاه پذیری اجتماعی و جایزه فخر فرهنگ و هنر، هر دان های فرهنگی دان

 ؛مربوط را در سامانه بارگذاری کندشده مستندات تواند مطابق مصادیق مشخصتهران می
صورت گیرد ،هفعالیت ویژه و طرح و اید ،در محورهای عملکرد کانون - سط دبیر کانون فرهنگی مربوط  اما در بخش جایزه  ،ثبت اثر باید تو

 تواند در این بخش شرکت کند. هر دانشجوی عضو کانون می ،پذیری و فخر فرهنگ و هنرمسئولیت
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 هاهای ارزیابی فعالیت کانونشاخص -3-1-5

 های هر کانون؛های تخصصی فعالیتها با حوزهتناسب محتوای برنامه -
 ها؛گیری از عنصر خالقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامهبهره- 
 ها؛ها و ارتقای کمی و کیفی فعالیتاستمرار برنامه- 

 توسعه و ترویج کار گروهی و جمعی؛ -

 گیری از استادان اهل فن؛و بهره یو اجتماع های فرهنگیتوجه به اهمیت مقوله آموزش -

 سازی اوقات فراغت جامعه مخاطب؛بسترسازی و بهینه- 

 های کانون؛توسعه کمی و کیفی فعالیت برایگیری مناسب از فضای مجازی بهره -

 ها؛جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه -

 افزار و ...؛تئاتر، نرمها، وبالگ، نشریه، کتاب، فیلم، توسعه تولیدات کانون- 

 ها و نهادهای دیگر؛های مشترك با کانونها برای برگزاری برنامهاستفاده از همه ظرفیت- 

 ها؛های کانونهای مرتبط با فعالیتتوجه و اهتمام به امر پژوهش در حوزه- 

 ؛دانشگاهی ةر فضای جامعه و جامعهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی درسانی و ترویج فعالیتتوجه به مقولة اطالع- 
 ؛های کانونگیری مناسب از فضای مجازی برای توسعه کمی و کیفی فعالیتبهره -
 .المللی و کسب عنوان برگزیدهای، ملی، بینهای منطقهها، مسابقات و همایشحضور در جشنواره -
 

 های علمی دانشجوییانجمن -3-2
  های زیر رقابت کنند. توانند در حوزههای علمی دانشجویی میانجمندر این بخش 

 های رقابتیحوزه -3-2-1
 انجمن علمی دانشجویی برتر -
 فعالیت علمی خالقانه -
 علمی ةمسابق -
 محتوای دیجیتال  -
 تخصصی؛ ةکتاب در رشت ةتالیف یا ترجم - 
 ثبت اختراع -
 کارآفرینی و کسب و کار -
 المللبین -
 بخش ویژه -

های علمی دانشجویی، در بخش نشریات این جشنواره قابل ارسال است. افزون بر نشریات، گزارش کامل نشریه : نشریات انجمن3تبصرة 

 هم باید در سامانه بارگذاری شود. 
 

 های رقابتیگروه -3-2-2
 :قرار خواهد گرفتهای پنج گانه زیر مورد ارزیابی های رقابتی در گروهآثار هر کدام از حوزه

  فنی و مهندسی -
 هنر و معماری -
 علوم انسانی -
  علوم پایه -
  زیستدامپزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط -
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 شرایط عمومی آثار ارسالی -3-2-3
 .باشد شدهانجام  1400مهر  30تا  1399اول خرداد زمانی  بازۀها و دستاوردها باید در فعالیت -
 . دباش مربوطرقابتی  ۀها و دستاوردهای علمی در حوزگزارشی از فعالیت هر اثر باید -
 های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حاصل کار گروهی دانشجویان عضو انجمن باشد. ها باید مستقل از برنامهاین فعالیت -
 .حداکثر دو فعالیت یا دستاورد را به جشنواره ارسال کندرقابتی،  ۀهای رقابتی شرکت کند و در هر حوزتواند در تمامی حوزههر انجمن می -
 ن انجمن صورت گیرد. آثار هر انجمن علمی باید توسط دبیر آثبت  -
 .اختراع در جشنواره شرکت کندثبت کتاب و محور تالیف یا ترجمه تواند در دو می ی عضو انجمندانشجوانجمن یا هر  -
 

 شرایط اختصاصی آثار ارسالی -3-2-4

، در این ریزی شورای مرکزی انجمن استگروهی و برنامههای علمی که حاصل کار : تمامی فعالیتانجمن علمی دانشجویی برتر -

های آموزشی، مسابقه، کنفرانس، نشست، نمایشگاه، مباحثه تواند شامل برگزاری کارگاه، کالس، دورهگزارش انجمن می شود.بخش ارسال می
های علمی و صنعتی و ... اکز و مجموعهیا همکاری مشترك با مر علمی فکری، بازدید ةو گفتگو، مناظره، سخنرانی، جلسات بحث و حلق

  .باشد

گشایی و ... باشد، در این حوزه قرار : هر نوع فعالیت علمی که واجد عناصری چون خالقیت، نوآوری، ابتکار، مسئلهفعالیت علمی خالقانه -

 .گیردمی

گیرد. در تمام اند، در این حوزه قرار میشدهرزیابیکم دو یا چند نفر، اثر یا گروه ا: هر نوع فعالیت علمی که در آن دستعلمی ةمسابق -

 .باید مشخص باشد« مسابقه»مراحل مسابقه عنوان 

هوشمند، اینفوگرافی، فیلم و ... به جز کتاب و  ةافزار، ساماناجتماعی، نرم ةسایت، شبک: هر فعالیت علمی در قالب وبمحتوای دیجیتال -

  .گیرندمی نشریات الکترونیکی در این حوزه قرار

گیرند. کتاب باید دارای مجوز رسمی های چاپی و الکترونیکی که صرفا رویکرد علمی داشته باشند، در این حوزه قرار می: کلیه کتابکتاب -

( روی جلد صالح باشد. ترجمه یا تالیف باید حاصل کار دانشجو یا انجمن علمی دانشجویی )با درج لوگو و نام کامل انجمنانتشار از مراجع ذی
 .و شناسنامه کتاب باشد

های خاص را ارائه و مشکلی را در یک فکر فرد یا افرادی بوده و برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ة: هر نوع فعالیت علمی که نتیجاختراع -

های الزم را داشته و حاصل و گواهی گیرد. اختراع باید به ثبت رسیدهحرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل کند، در این حوزه قرار می
 .کار دانشجو یا انجمن علمی باشد

وکاری که منجر به کسب های مرتبط با بازار کار یا ایجاد کسب: هرگونه فعالیت علمی با هدف تقویت مهارتو کار کارآفرینی و کسب -

عنوان شرکت ایید و حمایت پارك علم و فناوری دانشگاه بوده یا بهکه کارآفرینی مورد تگیرد. در صورتیدرآمد شده باشد، در این حوزه قرار می
 به ثبت رسیده باشد، از امتیاز ویژه برخوردار است.

پذیری ای، مسئولیتارتباط با صنعت و جامعه، ترویج اخالق حرفههای : شامل هر نوع فعالیت علمی است که در موضوعبخش ویژه -

علوم شناختی و شرایط پساکرونا و  مواجهه علمی با کرونابنیان، یست، ارتباط با مدارس، اقتصاد دانشاجتماعی، دانشگاه سبز، حفظ محیط ز
  انجام شده باشد. 

 الملل انجام شده باشد.بین ۀهای علمی که در حوز: هر گونه فعالیت علمی مرتبط با مصادیق فعالیت انجمنالمللبین -

به صورت الملل باید گزارش محورهای فعالیت علمی خالقانه، محتوای دیجیتال، کارآفرینی و کسب و کار، بخش ویژه و بین: 4تبصرة 

 انجمن علمی دانشجویی و دانشگاه تهران باشد.با درج نشان  1Aاینفوگرافی با اندازه 
 

 های علمی دانشجوییهای ارزیابی فعالیت انجمنشاخص -3-2-5

 های هر انجمن علمی دانشجویی؛تخصصی فعالیت ها با حوزۀبرنامه تناسب محتوای -
 های علمی و نهادهای دیگر؛های مشترك با انجمنها برای برگزاری برنامهاستفاده از همه ظرفیت -
 ها؛گیری از عنصر خالقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامهبهره -
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 ها؛یتها و ارتقای کمی و کیفی فعالاستمرار برنامه -

 توسعه و ترویج کار گروهی و جمعی دانشجویان؛ -

 های انجمن؛گیری مناسب از فضای مجازی برای توسعه کمی و کیفی فعالیتبهره - 

 ها؛جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه -

 فزار و ...؛اها، وبالگ، نشریه، کتاب، فیلم، نرمتوسعه تولیدات انجمن تعداد اعضای فعال انجمن و - 

 .های انجمن علمی دانشجویی در فضای جامعه و دانشگاهرسانی و ترویج فعالیتمستندسازی، اطالع ةتوجه به مقول - 

 

 نشریات دانشجویی -3-3
 توانند در این جشنواره شرکت داده شوند.می 1400مهر  30تا  1399زمانی اول خرداد  ۀآثار تولید شده در باز

های علمی دانشجویی هستند، باید همراه با گزارش در محور نشریات برتر علمی تخصصی، ارسال اثر نشریاتی که صاحب امتیاز آن انجمن
 در سامانه بارگذاری شود. کامل اثر 

 محورهای ارسال آثار در حوزة نشریات دانشجویی -3-3-1

 آثار برتر -3-3-1-1
 . تیتر1
 . خبر2
 . مصاحبه3
 . گزارش4
 . سرمقاله و یادداشت5
 ، اجتماعی، ادبی، فرهنگی، هنری(سیاسی) مطبوعاتی ةمقال. 6
 علمی تخصصی )علوم انسانی، هنری و معماری، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی( ة. مقال۷
 و اینفوگرافیک( آراییگرافیک و صفحه، طرح روی جلدمنتشر شده در نشریات دانشجویی،  عکس، کاریکاتورنگاری بصری )طنز و . روزنامه۸
 

 هنری و نشریات برتر صنفی، فرهنگی -3-3-1-2
 . نشریه صنفی1
 . نشریه سیاسی2
 . نشریه ادبی3
 . نشریه فرهنگی4
 . نشریه هنری5
 . نشریه طنز و کاریکاتور6
 

 نشریات علمی تخصصی -3-3-1-3
 تخصصی علوم انسانی علمی. نشریه 1
 تخصصی علوم پایه . نشریه علمی2
 تخصصی فنی و مهندسی . نشریه علمی3
 تخصصی هنر و معماری . نشریه علمی4
 تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی . نشریه علمی5

 

 نشریات مجازی -3-3-1-4
 . سایت و وبالگ1
 ایصوتی و چندرسانه ه. نشری2



۷ 

 

 
 الکترونیکی ه. نشری3
 . کانال تلگرامی4
 . صفحه اینستاگرامی5

 

 موضوع ویژه -3-3-1-5

 پذیری اجتماعیمسئولیتای و اخالق حرفهترویج . 1

 های اجتماعیآسیب کنترل و کاهش .2
 زیست و دانشگاه سبز. محیط3
 . سبک زندگی در پساکرونا4
 و تأثیر بر معیشت مردم بنیاناقتصاد دانش اهمیت .5
 

 شرایط اختصاصی ارسال آثار -3-3-2
 باشند؛ 1400مهر  30تا  1399اول خرداد آثار یا نشریات ارسال شده باید مربوط به بازۀ زمانی  -
 ؛در سامانه بارگذاری شودثار توسط صاحب هر اثر آو نشریات باید توسط مدیر مسئول هر نشریه  -
 د ارسال کنند؛تواناثر را می 3 تا اثر و هر فرد 10 تا آثار برتر، هر تشکل دانشجویی در هر بخش در محور -
 ؛تواند شرکت کندمی محور 5 تاو هر فرد  محور ۷ تا دانشجویی تشکلهای آثار برتر، هر در تمامی محور -
 توانند یک اثر را ارسال کنند.قط میفرد ف تشکل دانشجویی یا هر در بخش موضوع ویژه هر -
 

 های ارزیابیشاخص -3-3-3
سابقه، نظم در انتشار، کیفیت انتشار، میزان روزرسانی، های زیر انتخاب خواهد شد: بهنشریات برتر و نشریات مجازی، بر اساس شاخص -

 های گرافیکی و نوشتاری، میزان بازخورد و محل انتشار آثار؛خالقیت در بکارگیری شاخص
روز بودن مطالب نسبت به وضعیت جامعه و میزان خالقیت و توانایی نویسنده در شرح، توضیح، نقد در بخش آثار برتر و موضوعات ویژه، به -

 وضوعات موردنظر حائز اهمیت است.و بررسی م
 
 

 دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی برتر فرهنگی و اجتماعی  -3-4
 30تا  1399اول خرداد بازۀ زمانی در یا گروه دانشگاهی هیات علمی عضو  ،ها و اقدامات انجام شده دانشجو، کارمندآثار باید حاصل فعالیت

های فرهنگی دانشجویان و کارکنان دارای امتیاز در بررسی آثار، عضویت در کانوندر سامانه بارگذاری شود. و مستندات آن  باشد 1400مهر 
 است. 

 

 آثار و دستاوردهای برتر فردی -3-4-1
موسیقی  های صنایع دستی، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس وتواند آثار خود در زمینههر دانشجو، کارمند و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می

 جشنواره ارسال کند.  ةرا مطابق ضوابط زیر به سامان
 

 صنایع دستی )هنرهای کاربردی( -3-4-1-1
 است.گلیم، نگارگری و تذهیب  ای، فرش،این بخش شامل مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات پارچه

 اثر را ارسال کند.  2تواند حداکثر تا هر فرد می •

 نوع تکنیک اثر، آزاد است. •

 پذیر است.جشنواره امکان ةنام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانثبت •

 مگابایت باشد. 6بایست حداقل یک و حداکثر حجم هر فایل ارسالی می •



۸ 

 

بعد، در صورت نیاز  ةوری اولیه و راه یابی به مرحلمتقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره و بارگذاری تصویر اثر پس از دا •
 جشنواره اقدام کند.  ةنسبت به تحویل اصل اثر به دبیرخان

 صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد.عکس ارائه شده اثر در سامانه باید به •

 جشنواره ثبت شود.  ةطور کامل باید توسط متقاضی در سامانتوضیح در مورد چگونگی خلق اثر، به •
 

 هنرهای تجسمی -3-4-1-2
 است.سی، پوستر، نقاشی و حجم این بخش شامل خوشنوی

 اثر را ارسال کند.  2تواند در این بخش حداکثر تا هر فرد می •

 نوع تکنیک اثر، آزاد است. •

 است.نام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار فقط از طریق سامانه جشنواره امکان پذیر ثبت •

 یابی به مرحله نهایی الزامی است.ارائه اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راه •

 مگابایت باشد. 6حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر  •

 کلمه باشد.  100ثر حداک بایدها، یک متن نوشتاری را برای تشریح و تبین ایده و اثر خود ارسال کنند. این نوشتار متقاضیان همراه فایل •

 باشد.  Jpgیا  Tiffو با فرمت  300dpiدر بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولوشن  •

 یا اصل اثر را برای احراز هویت آن ارائه کند.  psdکننده موظف است فایل الیه باز در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت •

 باشد. 50*۷0و حداکثر  4Aابعاد اثر باید حداقل  •

 و نام پردیس/دانشکده الزامی است.  پرسنلی/اثر شامل نام اثر، نام و نام خانوادگی صاحب اثر، رشته تحصیلی، شماره دانشجویی ةارائه شناسنام •
 

 ادبی -3-4-1-3

 اثر را ارسال کند.  2حداکثر  در هر رشته از این بخش،تواند هر فرد می •

های شعر کالسیک )غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و...( و شعر نو )سپید، نیمایی و..( نثر ادبی )قطعه ادبی،  این بخش شامل رشته •
 .نامه است، نمایشنامه و فیلمداستان کوتاه ،ترانهکاریکلماتور(، 

شنواره ج ةسامان در PDF و با فرمت 5/1خطوط اندازه  ة، فاصل 14px ، اندازهB Nazanin نگاری با فونتآثار باید با رعایت اصول حروف •
 د.بارگذاری شو

 باشد.کلمه می 2000نثر ادبی حداکثر  ةکلمه و در رشت 3500داستان کوتاه حداکثر  ةتعداد کلمات در رشت •

 

 عکس -3-4-1-4

 جشنواره ارسال کند.سامانة اثر را به  5تواند تا هر فرد حداکثر می •

 ةبرداری و مدل دوربین مورد استفاده در هنگام بارگذاری از طریق سامانباید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس هاعکس •
 جشنواره ثبت شود.

جشنواره بارگذاری شوند. حداقل وضوح )رزولوشن( عکس ةسامان درمگابایت  10و حداکثر حجم  300dpiبایست با کیفیت ها میعکس •
 مگاپیکسل باشد. 13های موبایلی باید 

جشنواره از پذیرش  ةای وارد نکند. دبیرخانویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه •
 های فتومونتاژ، کوالژ و پانوراما معذور است.عکس

 تصویری باشند. ةیا هر نشان لوگو، تاریخ های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس،عکس •

که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، اصل فایل با کیفیت باالتر درخواست خواهد شد. در صورت عدم در صورتی •
 ارائه فایل اصلی، عکس از جشنواره حذف خواهد شد.

 

 تک نوازیموسیقی  -3-4-1-7

 اثر را ارسال کند.  2تواند حداکثر تا می فردهر  •

 ای باشد.دقیقه 3هر اثر باید شامل یک اجرای حداقل  •
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 جشنواره بارگذاری شود.  ةر سامانفایل کامل موسیقی با توضیحات الزم د •

 اثر یا خواننده به همراه یک قطعه عکس بارگذاری شود.  ۀجشنواره توسط نوازند ةفرم تقاضای شرکت در سامان •

 

 آثار و دستاوردهای برتر گروهی -3-4-2
جشنواره ارسال کند.  ةهای فیلم، تئاتر و موسیقی را مطابق ضوابط زیر به سامانتواند آثار خود در زمینهدانشگاه تهران می گاهیهر گروه دانش

 تواند در این بخش شرکت کند. های مشترك بین کانونی که منجر به تولید اثری شده باشد، میالزم به ذکر است فعالیت
 

 فیلم -3-4-2-1
 شود:های زیر برگزار میاین بخش در رشته

 ای(فیلم کوتاه )داستانی، تجربی و صد ثانیه 

  فیلم مستند 
  

 شرایط و ضوابط:

 اثر در هر رشته را ارسال کند.  2تواند حداکثر تا هر گروه می •

جشنواره  ةنامه، عکس کارگردان، نام بازیگران و عوامل توسط کارگردان اثر در سامانفرم تقاضای شرکت در جشنواره، به همراه طرح و متن فیلم •
 بارگذاری شود.  

 جشنواره ارسال شود.  ةکلمه( در سامان 300فایل متنی چکیده داستان فیلم یا اثر )حداکثر  •

 فیلم کامل اثر در سامانه جشنواره بارگذاری شود.   •

 

 تئاتر -3-4-2-2
 شود: های زیر برگزار میاین بخش در رشته

 تئاتر صحنه 

 تئاتر رادیویی 

 شرایط و ضوابط:

 اثر در هر رشته را ارسال کند.  2تواند تا هر گروه حداکثر می •

 ةفرم تقاضای شرکت در جشنواره، به همراه طرح و متن نمایشنامه، عکس کارگردان، نام بازیگران و عوامل گروه توسط کارگردان اثر در سامان •
 جشنواره بارگذاری شود.   

 جشنواره بارگذاری شود.  ةکلمه( در سامان 300فایل متنی چکیده داستان فیلم یا اثر )حداکثر  •

 جشنواره ارسال شود.  ةبه سامان فیلم کامل اثر  •

 برداری شود.صورت کامل و با یک دوربین به صورت پیوسته فیلمبایست بهاثر نمایشی می •

 باشند.آثار منتخب ملزم به ارسال پوستر، بروشور و عکس اجرای اثر می •

 مجوز کتبی از نویسنده یا مترجم اخذ شود.  •

 

 نوازی گروه موسیقی -3-4-2-3

 اثر در هر حوزه را ارسال کند.  2تواند حداکثر گروه میهر  •

 دقیقه باشد.  سهحداقل زمان اجرا باید  •

فرم تکمیل شده تقاضای شرکت در جشنواره توسط سرپرست گروه یا نوازنده اثر به همراه عکس سرپرست گروه، نام نوازندگان و عوامل گروه در  •
 جشنواره بارگذاری شود.  ةسامان

 جشنواره بارگذاری شود.  ةاثر در سامانفیلم  •
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 مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی -3-5

 کارشناسان انجام خواهد شد: و سطح مدیران دواین انتخاب در 

 ؛و سایر واحدها هادانشکده /فرهنگی پردیس هایسای ادارهفرهنگی دانشجویی و رؤسطح مدیران: شامل معاونین  -3-5-1
 یها مرتبط با بخش فرهنگایف سازمانی آنکه وظ کارشناسان: شامل کلیه کارمندان با عناوین کارشناس مسئول و کارشناسسطح  -3-5-2

 ؛ باشداه میگدر دانش
   رسانی خواهد شد. و روش آن از سوی دبیرخانه اطالعی ارزیابی هاشاخصمعیارها و  *:
 

 

 تذکرات مهم -4
تبلیغی و  باشد، اما دبیرخانه مجاز است از این آثار برای مقاصدها میبه دبیرخانه متعلق به خالقان آنحقوق معنوی آثار ارسال شده  -4-1

 انتشاراتی استفاده کند؛
 های مختلف منتشر خواهد شد؛های داوری آثار در بخشمردادماه، فرم 15از  -4-2
 ؛خواهد بوداثر در آن محور  10اقل وجود حد ،شرط داوری آثار در هر محور -4-3

خواهد کل امتیاز درصد از  ۸4-۷0درصد کل امتیاز و مقام شایسته تقدیر کسب  ۸5کسب حداقل  ،مالك مقام برگزیده در هر محور -4-4
 بود.  

در بخش مطابق این دستورالعمل مراجعه و آثار را  culfest.ut.ac.ir به سامانةضروری است عالقمندان به شرکت در این جشنواره  -4-5
 ؛موردنظر بارگذاری کنند

جشنواره اعالم  ةدبیرخانجوائز و هدایای ارزشمندی تعلق خواهد گرفت. میزان و نوع این هدایا از طریق ، این جشنوارهبه برگزیدگان  -4-6
 خواهد شد. 

https://culfest.ut.ac.ir/
https://culfest.ut.ac.ir/

