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 برنامه دانشگاه مذیریت تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق
 دًعشز ايلیٍ جؾىًارٌ:
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 موضوعات:

 فرهنگ ایرانی اسالمی -1

 اعالم وبة محمذی )ؿ(: يحذر، اخالق، آساد اوذیؾی -

 ًَیز ایزاوی: سمذن، اخالق، خبوًادٌ -

 

 فرهنگ سالمت -2

 چبلؼ جمقیشی: ثی فزسوذی، سک فزسوذی، عبلمىذی -

 عالمز اجشمبفی: وؾبط، افشمبد، مذارا -

 

 

 جشنواره:بخش های 

 ادثی -1

 ٌّزی -2

 هجبسی -3
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 یبخش ادب : 

ؽتتقز عىتتش،  ، وثتتز ادثتتی،  سًستتبٌ ، داعتتشبنوً، ؽتتقز سالعتتیک رؽتتشٍ َتتبی: ؽتتقز  

 وثز عىش، ؽبَىبمٍ خًاوی، فه ثیبن  

 ؽتتقز عىتتش، وثتتز عىتتش   ، وثتتز ادثتتی،  وً، ؽتتقز سالعتتیک ؽتتقز یدر رؽتتشٍ َتتب  -

 word 3007-3002ؽتتتتذٌ ثتتتتب ثزوبمتتتتٍ  خیتتتتآثتتتتبر ثتتتتٍ فتتتتًرر سب لیتتتتفب

در عتتتبمبوٍ جؾتتتىًارٌ   44در اوتتتذاسٌ  B Nazaninثتتتب فًوتتتز  A4فتتتتحبردر

 ثجز گزدد.

 ي درسقتتتًیزی ثتتتب محشتتتًای آساد    لیتتتفب ؛ؽتتتبَىبمٍ ختتتًاوی در رؽتتتشٍ  -

 در عبمبوٍ ثجز گزدد. قِیدق 11حداکثز سهبى 

در ثختتؼ فتته ثیتتبن ثتتب سًجتتٍ ثتتٍ محًرَتتبی مًرتتًفی جؾتتىًارٌ َتتز فتتزد          -

قبثتتل دختتؼ ثتتب دعتتشنبٌ رایبوتتٍ  مجتتبس اعتتز یتتک فبیتتل سقتتًیزی ثتتب فزمشتتی ستتٍ   
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 دقیقدددِ 11حدددداکثز سهدددبى ثبؽتتتذ در  ي عیغتتتشا َتتتبی دختتتؼ ختتتبونی 

 ارعبل ومبیذ.  

 ثتتتب ثزوبمتتتٍ سبیتتتخ ؽتتتذٌ  فتتتتحٍ 40در رؽتتتشٍ داعتتتشبن سًستتتبٌ، حتتتذاسثز  -

3002-3007 word فتتتتتتحبردرA4 ثتتتتتب فًوتتتتتزB Nazanin  ٌدر اوتتتتتذاس

 در عبمبوٍ ثجز گزدد.  44

ستتٍ در ؽتتؼ ديرٌ قجشتتی جؾتتىًارٌ     آثتتبری ارعتتبل ي ثجتتز  در ثختتؼ ادثتتی،  -

ؽتتزسز  ،حتتب ش رسجتتٍ ؽتتذٌ اوتتذ، در عتتبمبوٍ ممىتتًؿ اعتتز ي در فتتًرر سخشتت        

 سىىذٌ حذف خًاَذ ؽذ.  

 رشدد ِدٍ در ثختتؼ ادثتتی، َتتز داوؾتتجًی ؽتتزسز سىىتتذٌ مجتتبس اعتتز در        -

 ؽزسز ي اثز خًد را ارعبل ومبیذ.

در ثختتتؼ ادثتتتی، رفبیتتتز محًرَتتتبی جؾتتتىًارٌ ثتتتزای ثجتتتز ي ارعتتتبل آثتتتبر    -

 ضزٍری است.



گاههای علوم زپشکی کشور  هفتمین جشنواره رفهنگی هنری دانشجویان دانش
 

 مذیریت تعالی فرهنگی دانشگاه –دبیرخانه دانشگاهی جشنواره فرهنگی 

 
 

7 

اس  شثتتتتبنیي م یداوؾتتتتنبَ یَتتتتب زخبوتتتتٍیثختتتتؼ، دث هیتتتتستتتتذسز مُتتتتا: در ا

 لیدددفب دايران رجتتتًؿ محتتتل ثتتتًدٌ ي سىُتتتب مقتتتذيرآثتتتبر  یکتتتیشیف زفشهذیدتتت

 ثبؽذ. یاثز م یکیالک زًٍ

 

  :شاخص داوری بخش ادبی 

، «سثتتتبن»، «فتتتزم»در ثختتتؼ ؽتتتقز وتتتً، ؽتتتبخـ َتتتبیی َم تتتًن     -

ي  «کیتتتتسکى» ،«ؾتتتتٍیاوذ» ،«یکیوؾتتتتا ارگتتتتبو » ،«یزدزداسیسقتتتتً»

 مًرد سًجٍ دايران اعز. «زیخالق»

ثتتتب متتتال   «بییقیمًعتتت» یؽتتتبخـ َتتتبدر ثختتتؼ ؽتتتقز سالعتتتیک،  -

، «يحتتتتتتذر» ،«بلیتتتتتتخ»، «سثتتتتتتبن» ،«ٍیتتتتتتيسن ي قبف زیتتتتتترفب»

متتتًرد سًجتتتٍ  یَتتتب جمشتتتٍ ؽتتتبخـ اس شیتتتو «زیتتتقخال»ي  «ؾتتتٍیاوذ»

 ثبؽذ. می کیاؽقبر سالع یدر داير
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 زیمًرتتتتًؿ ي ستتتتا ، عتتتتز ، ؽخقتتتت در ثختتتتؼ داعتتتتشبن سًستتتتبٌ،  -

 ٍیتتت، فضبعتتتبسی ، دزداختتتز ، لحتتته داعتتتشبن ي ساي   گتشنتتتًدتتتزداسی ،

 خًاَذ ثًد. یبثیاس مًارد مًرد ارس ذید

 یاس آرایتتٍ َتتب  یزیتتثُتتزٌ گدر ثختتؼ وثتتز ادثتتی، مضتتمًن ي محشتتًا،      -

ی، فقتتتبحز ي ثال تتتز، اوغتتتجبم اس ؽتتتبخـ َتتتبی مُتتتا ارسیتتتبثی  ادثتتت

 اعز.

در ثختتتؼ ؽتتتقز ي وثتتتز عىتتتش، خالقیتتتز، سثتتتبن سمثیتتتل، مضتتتبمیه ي     -

در سىتتتبر رفبیتتتز وکتتتبر فىتتتی   گتتتزی افتتتال محشتتتًا، ثیتتتبن متُتتتًم، 

 حب ش اَمیز اعز.

در ثختتتؼ ؽتتتبَىبمٍ ختتتًاوی، ختتتًاوؼ فتتتحی ، آَىتتت  سشمتتتبر،        -

 ي سبثیزگذاری دارای اَمیز اعز. لحه، ارسجبط ثب مخبعت

 Bodyی ) زسالمتتتی  یارسجتتتبع یمُتتتبرر َتتتبدر ثختتتؼ فتتته ثیتتتبن،  -

Language       ،يیضگتتتی َتتتبی لحتتته ي ثیتتتبن، دیکزثىتتتذی سالمتتتی ،)

 مذیزیز سمبن ي سبثیزگذاری اس ؽبخـ َبی مُا دايری اعز.
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 بخش مجازی
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 :بخش مجازی 

وتتتز ثُمتتزاٌ یتتک  7مشؾتتکل اس  حتتذاقل  تددین داًادد بّیثختتؼ مجتتبسی ثقتتًرر 

عزدزعتتز محغتتًة میؾتتًد( سؾتتکیل ي داوؾتتنبٌ )ستتٍ  ITؽتتىبط اس عتتزف دفشتتز رسب

در محًرَتتبی جؾتتىًارٌ   PACKAGEوغتتجز ثتتٍ ارا تتٍ آثتتبر ختتًد ثقتتًرر یتتک     

 فقبلیز خًاَذ سزد.

 

 َبی ارا ٍ آثبر فجبرسىذ اس :  قبلت

 

 يثغبیز -4

 يثالگ -3

 فشًثالگ -2

 دبدسغز -4

 يیذ ًسغز -5

 جشمبفیؽجکٍ َبی ا -6

 وزم افشارَبی مًثبیشی ي سبمذیًسزی -7

 َؾش  -8
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 شاخص داوری : 

در ثختتؼ مجتتبسی ارسجتتبط ثتتب مًرتتًفبر محتتًری جؾتتىًارٌ، عتتبدٌ ثتتًدن اعتتشتبدٌ   

دتتذیز ثتتًدن َتتبی وتتً، سًعتتقٍ(، اعتتشتبدٌ اس سکىًلتتًصیUser Friendlyثتتزای ستتبرثز)

 گیزد.َبی ثقزی، وً ثًدن ایذٌ مًرد ارسیبثی قزار میمحقًل، جذاثیز
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 بخش هنری
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  هنریبخش : 

خًؽىًیغتتی، وقبؽتتی، عزاحتتی، سبریکتتبسًر، ستتذَیت، فتتىبیـ دعتتشی ) دعتتز ثتتبف،   

مقتتىًفبر چتتًثی ي فشتتشی (، ونتتبرگزی، عزاحتتی دًعتتشز، فکبعتتی، ومبَىتت ، فتتیشا   

سًستتبٌ ) مغتتشىذ، داعتتشبوی (، وقتتذ فتتیشا، دًیبومتتبیی، آياسعتتىشی، گتتزيٌ مًعتتیقی،      

 وًیغی، دبوشًمیا، سئبسز فحىٍ ای، سئبسز خیبثبوی. فیشمىبمٍ وًیغی، ومبیؾىبمٍ

 خَشٌَیسی  * 

در ثختتتؼ خًؽىًیغتتتی، داوؾتتتجًی ؽتتتزسز سىىتتتذٌ در سمیىتتتٍ َتتتبی   -

ختتظ ستتٍ وتتًؿ مقشتتی ي وقبؽتتی ثشتت ، وغتت ، ،وغتتشقشی ، ؽکغتتشٍ وغتتشقشی 

 ي دارای ذیعتتت،سب ذي یتتب قشتتا ریش قشتتا درؽتتزارا تتٍ آثتتبر ثتتب اعتتشتبدٌ اس  

 مشز می ثبؽذ.  عبوشی 70*50ي در اثقبد  ي اثز يثبد ٍیحبؽ

اهضدب   ، درج ًبم ٍ ًدبم خدبًَاد ی حدبحت ا دز    در ثخؼ خًؽىًیغی،  -

 درج شَد.در ا ز ثبید  حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

در ثختتؼ خًؽىًیغتتی، آثتتبر ثزستتز داوؾتتنبَی ستتٍ ثتتٍ مزحشتتٍ سؾتتًری راٌ   -

 .ثبید ا ز ّوزاُ قبة ثبشدیبفشٍ اوذ 
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 اثز در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. در یک سهیٌِفقط سًاوذ َز دايعشت می -

 ًقبشی   *

 وًؿ سکىیک اثز، آساد اعز. -

 .  عبوشیمشز ثبؽذ 400× 70ي حذاسثز  A2اثز ثبیذ در اثقبد حذاقل  -

اهضددب  ، درج ًددبم ٍ ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددز در ثختتؼ وقبؽتتی،  -

 درج ؽًد.ثبیذ  در ا ز حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

در ثختؼ وقبؽتی، آثتتبر ثزستز داوؾتتنبَی ستٍ ثتٍ مزحشتتٍ سؾتًری راٌ یبفشتتٍ        -

 .ثبید ا ز ّوزاُ قبة ثبشداوذ 

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 طزاحی *

 اعز.مًاد  تیآثزو  ي سزس ،یمذاد، س بل، قشا فششوًؿ سکىیک اثز،  -

 .  عبوشیمشز ثبؽذ 50× 70ي حذاسثز  A2اثز ثبیذ در اثقبد حذاقل  -
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اهضددب  ، درج ًددبم ٍ ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددزدر ثختتؼ عزاحتتی،  -

 درج ؽًد.در اثز ثبیذ  حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

در ثخؼ عزاحتی، آثتبر ثزستز داوؾتنبَی ستٍ ثتٍ مزحشتٍ سؾتًری راٌ یبفشتٍ           -

 ثبؽذ. ثبید ا ز ّوزاُ قبةاوذ 

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ.فقط یک ا ز َز دايعشت ح  دارد  -

 

 کبریکبتَر *

 وًؿ سکىیک اثز، آساد اعز. -

 . عبوشیمشز ثبؽذ 11× 01حداکثز ي  3Aحداقل اثز ثبیذ در اثقبد  -

اهضددب  ، درج ًدبم ٍ ًددبم خدبًَاد ی حددبحت ا دز   در ثختؼ سبریکتبسًر،    -

 درج ؽًد.ثبیذ  در ا ز حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

در ثختتؼ سبریکتتبسًر، آثتتبر ثزستتز داوؾتتنبَی ستتٍ ثتتٍ مزحشتتٍ سؾتتًری راٌ     -

 ثبؽذ. ثبید ا ز ّوزاُ قبةیبفشٍ اوذ 

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ.فقط یک ا ز  َز دايعشت ح  دارد -
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 تذّیت *

 .  ثبؽذ سبً یو ز 11× 01حداکثز ي  3Aحداقل اثز ثبیذ در اثقبد  -

 هوٌَع است.  اعشتبدٌ اس رایبوٍ جُز اجزا  -

اهضددب  ، درج ًددبم ٍ ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددزدر ثختتؼ ستتذَیت ،  -

 درج ؽًد.ثبیذ  در ا ز حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

 ثبؽىذ. توبهی آ بر ثبید ّوزاُ قبةدر ثخؼ سذَیت،  -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 ً بر زی *

 .  ثبؽذ سبً یو ز 11× 01ٍ حداکثز  3Aحداقل اثز ثبیذ در اثقبد  -

 اعز.  هوٌَعاعشتبدٌ اس رایبوٍ جُز اجزا  -
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اهضدب   ، درج ًدبم ٍ ًدبم خدبًَاد ی حدبحت ا دز     در ثخؼ ونتبرگزی ،   -

 درج ؽًد.ثبیذ  در ا ز حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

 ثبؽىذ. قبةثبیذ َمزاٌ  توبهی آ بردر ثخؼ ونبرگزی،  -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 

 حٌبیع دس ی  *

 وًؿ سکىیک اثز، آساد اعز. -

 ثبؽذ. آساد، اوذاسٌ اثز -

 ثبؽذ .ثدٍى قبة  111× 01 اًداسُ ا ز حداکثز دعشجبف درفزػ  -

اعتتشتبدٌ اس اوتتًاؿ چتتًة ، فشتتش ي ... آساد  ، مقتتزق ي مىجتتز در سمیىتتٍ َتتبی  -

 ثبؽذ . یم
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در دايری  شدز  ذدذیز   در ثخؼ فىبیـ دعتشی، در سمتبمی سمیىتٍ َتب،      -

 اعز.  ّو بم ثَدى ا ز ثب هحَرّبی جاٌَارُ

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ.فقط یک ا ز َز دايعشت ح  دارد  -

، درج ًددبم ٍ ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددز در ثختتؼ فتتىبیـ دعتتشی ،  -

درج ثبیتذ   در شٌبسدٌبهِ ا دز   اهضب  حدبحت ا دز ٍ سدبل تَلیدد ا دز     

 ؽًد.

 

 طزاحی ذَس ز *

 .  عبوشیمشز ثبؽذ 111× 10ٍ حداکثز  3Aحداقل اثز ثبیذ در اثقبد  -

ـ      200ارعبل فبیل افتشی ثتب رسيلًؽته     - ي  A2ثتٍ َمتزاٌ چتبح رونتی در قغت

 الشامی اعز.JPG-TIFثب فزمز 

در فتتًرر درخًاعتتز دايران جؾتتىًارٌ، ؽتتزسز سىىتتذٌ مًؽتت  اعتتز       -

 اثز را ثزای احزاس ًَیز آن ارا ٍ دَذ.  Psdفبیل 
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مشتی، ثتٍ فُتذٌ    چبح دًعتشز در اوتذاسٌ افتشی جُتز ومتبیؼ آن درمزحشتٍ        -

 دثیزخبوٍ جؾىًارٌ اعز.

 حذف می ؽًد.، اثز جؾىًارٌ محًرَبیدر فًرر فذم اوغجبق ثب  -

، درج ًددبم ٍ ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددزدر ثختتؼ عزاحتتی دًعتتشز ،  -

 درج ؽًد.ر اثز ثبیذ د اهضب  حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 عکبسی   *

 .  عبوشیمشز ثبؽذ 11× 01 حذاسثزاثز ثبیذ در اثقبد  -

) ديرثتتیه فکبعتتی،  شتتبلیجید ًٌی، ثتتٍ ؽتت یرونتت بیتت ذیي عتتت بٌیعتتاثتتز  -

 ديرثیه مًثبیل (ثبؽذ.  

 سُیٍ ؽًد.dpi200زیتیثب سي  JPGارعبل فبیل افشی ثب فزمز -

 اعشتبدٌ اس رایبوٍ ثٍ ؽزط حتؼ افبلز اثز ثالمبوـ اعز. -
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اهضددب  ، ًددبم خددبًَاد ی حددبحت ا ددزدرج ًددبم ٍ در ثختتؼ فکتتظ ،  -

 درج ؽًد.ثبیذ  در شٌبسٌبهِ ا ز حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

، فکتظ در ثغتشٍ ثىتذی مىبعتت     راٌ یتبفشه اثتز ثتٍ مزحشتٍ سؾتًری     ثقذ اس  -

 ارعبل ؽًد.) ثٍ فًرر لًلٍ، ريل ي سبؽذٌ وجبؽذ.(

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ.فقط دٍ ا ز   دارد َز دايعشت ح -

 

 ًوبٌّگ   *

 آساد می ثبؽذ. یَزوًؿ سکىیک -

ثتتز در سیشتتزاص ي وتتبم فتتیشا ي فیشمغتتبس ي متتذر سمتتبن فتتیشا ثتتٍ عتتًر سبمتتل   -

 ريی َز فیشا درج ؽًد.

قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را
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ٍ 6يحتذاسثز  2 ِومبَى ،حتذاقل  دختؼ  سمبن - ٍ  ( دقیقت  ) سقتًیزی  فتًرر  ثت

 . ثبؽذ

آثبریکتتٍ اعتتشبوذاردَبی فىتتی ي سیتیتتز ومتتبیؼ وذاؽتتشٍ ثبؽتتىذ اس ثختتؼ     -

 مغبثقٍ حذف می گزدوذ.

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 فیلن کَتبُ ) هس ٌد، داس بًی ( *

 آساد می ثبؽذ. یَزوًؿ سکىیک -

وبم فیشا ي فیشمغتبس ي متذر سمتبن فتیشا ثتٍ عتًر سبمتل ثتز ريی َتز فتیشا            -

 درج ؽًد.

قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 می ثبؽىذ . دقیقِ 12ٍ حداکثز  11حداقل سمبن فیشا َب  -
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 اعشبوذارد َبی فیشا سًسبٌ ثٍ لحبػ فىی، سمبن ي ... در آن رفبیز ؽًد. -

ستٍ اعتشبوذاردَبی فىتی ي سیتیتز ومتبیؼ وذاؽتشٍ ثبؽتىذ اس ثختتؼ         آثتبری  -

 مغبثقٍ حذف می گزدوذ.

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

در ثختتتؼ فتتتیشا سًستتتبٌ داعتتتشبوی ثتتتٍ ثُشتتتزیه ستتتبرگزداوی، ثُشتتتزیه    -

وًیغتتتىذگی، ثُشتتتزیه ثتتتبسینز سن ي متتتزد، ثُشتتتزیه ستتتذيیه ي ثُشتتتزیه   

 ثزداری ي مًعیقی فیشا جبیشٌ جذاگبوٍ سقش  خًاَذ گزفز. سقًیز

سًستتبٌ مغتتشىذ ثتتٍ ثُشتتزیه ستتبرگزداوی، ثُشتتزیه ستتذيیه ي  در ثختتؼ فتتیشا  -

ثُشتتزیه سقتتًیزثزداری، ثُشتتزیه سحقیتت  ي دتتضيَؼ ي ثُشتتزیه مًعتتیقی     

 جبیشٌ جذاگبوٍ سقش  خًاَذ گزفز.  

 

 

 ًقد فیلن   *
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ثتتٍ  "طددو ٍ هدد "در مزحشتتٍ داوؾتتنبَی داوؾتتجًیبن ثبیتتذ وقتتذ فتتیشا   -

 َىذ.  سبرگزداوی َمبیًن اعقذیبن را ثٍ فًرر مکشًة ارا ٍ د

 word 3007-3002ؽتتتذٌ ثتتتب ثزوبمتتتٍ  خیتتتثتتتز ثتتتٍ فتتتًرر سبا لیتتتفب -

در عتتبمبوٍ جؾتتىًارٌ  44در اوتتذاسٌ  B Nazaninثتتب فًوتتز A4فتتتحبردر

 ثجز گزدد.ثزای دايری مزحشٍ داوؾنبَی 

اهضدب   ، درج ًدبم ٍ ًدبم خدبًَاد ی حدبحت ا دز     در ثخؼ وقذ فتیشا ،   -

 درج ؽًد.ثز ثبیذ در ا حبحت ا ز ٍ سبل تَلید ا ز

ؽتتًد ي در مزحشتتٍ سؾتتًری، فتتیشا ثتتز اعتتبط اوشختتبة دايران استتزان متتی    -

 گزدد.عذظ وقذ فیشا ثٍ فًرر حضًری ارا ٍ می

 

 ذَیبًوبئی   *

 سکىیک اثز، آساد اعز.  -

ثتتز در سیشتتزاص ي وتتبم فتتیشا ي فیشمغتتبس ي متتذر سمتتبن فتتیشا ثتتٍ عتتًر سبمتتل   -

 ريی َز فیشا درج ؽًد.
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قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 فتتًرر ثتتٍ  (دقیقدد11ٍِحددداکثز 6 حددداقلدًیبومتتبیی، دختتؼِ سمتتبن -

 . ثبؽذ ) سقًیزی

متتی  میشتتی مشتتزی 25ي  میشتتی مشتتزی 46، دی يی ستتا، ثشتتبساقغتتـ آثتتبر:  -

 ثبؽذ.

اس ثختتؼ ستٍ اعتشبوذاردَبی فىتی ي سیتیتز ومتبیؼ وذاؽتشٍ ثبؽتىذ         آثتبری  -

 مغبثقٍ حذف می گزدوذ.

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 

 آٍاس)ٍیژُ آقبیبى(   *

 ثزگشار می ؽًد. مًعیقی دعشنبَی ایزانایه ثخؼ در ؽبخٍ،  -
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سىىتتذٌ مًؽتت  اعتتز ستتب در مزحشتتٍ داوؾتتنبَی در ایتته ثختتؼ فتتزد ؽتتزسز -

آياس اوشختتبثی ختتًد را در ردیتت  مًعتتیقی ایزاوتتی ستتٍ ؽتتبمل دعتتشنبٌ َتتب ي  

را در عتبمبوٍ  اجتزا ومتًدٌ ي فبیتل فتًسی آن     ثددٍى سدبس  گًؽٍ َب َغشىذ 

 ثجز ومبیذ.   

 دقیقٍ می ثبؽذ.   11حداکثز سمبن اجزا،  -

 می ؽًد. جؾىًارٌ، اثز حذف یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

ثبیتذ در ثختؼ مًعتیقی آياسی، آثتبر ختًد را       توبهی شدزکت کٌٌدد بى   -

ثِ حَرت سًددُ ثدزای داٍری هزحلدِ داًاد بّی ٍ کادَری اجدزا       

 .  ًوبیٌد

 

  زٍُ هَسیقی سٌ ی    *

 ثزگشار می ؽًد.مًعیقی دعشنبَی ایزان  ایه ثخؼ در ؽبخٍ -
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ؽبخٍ مًعتیقی دعتشنبَی ایزان،گتزيٌ ؽتزسز سىىتذٌ مًؽت  اعتز ستب         در  -

در مزحشتتٍ داوؾتتنبَی اثتتز اوشختتبثی ختتًد را در ردیتت  مًعتتیقی ایزاوتتی ستتٍ 

مىتذی اس عتبسَبی ایزاوتی    ؽبمل دعشنبٌ َتب ي گًؽتٍ َتب َغتشىذ ي ثتب ثُتزٌ      

 اجزا ومبیذ.   

در ؽتتبخٍ سالعتتیک ؽتتزسز سىىتتذٌ مًؽتت  اعتتز ستتب اثتتز ختتًد را ثتتذين    -

 فًسی ي در قبلت سوذٌ خًاوذٌ ي اجزا ومبیذ.  افکز َبی 

 می ثبؽىذ. ًفز 0ٍ حداکثز  1حداقل سقذاد افضبی گزيٌ  -

رفبیتتز ؽتتئًوبر اعتتالمی ي دًؽتتؼ مىبعتتت افضتتب در گتتزيٌ الشامتتی         -

 اعز.)عج  آ یه وبمٍ دًؽؼ(

 می ثبؽذ.   دقیقِ 21حداکثز سمبن اجزای َز گزيٌ،  -

قبثتتل  )ً  فؾتتزدٌ لتت یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -
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ثبیتذ در ثختؼ گتزيٌ مًعتیقیبیی، آثتبر ختًد را        توبهی شزکت کٌٌدد بى  -

 ثزای دايری مزحشٍ داوؾنبَی ي سؾًری اجزا ومبیىذ.  ثِ حَرت سًدُ

در ایتته ثختتؼ  یتتز اس اوشختتبة گتتزيٌ ثزستتز ثتتٍ اوشختتبة َیئتتز دايران ثتتٍ    -

 ای سقش  خًاَذ گزفز.وًاسوذگبن ثزسز جبیشٌ جذاگبوٍ

 فیلوٌبهِ ًَیسی ) فیلن کَتبُ (  *

 word 3007-3002ؽتتذٌ ثتتب ثزوبمتتٍ    خیتتآثتتبر ثتتٍ فتتًرر سب   لیتتفب -

در عتتتبمبوٍ  44در اوتتتذاسٌ  B Nazaninثتتتب فًوتتتز  A4فتتتتحبردر

 جؾىًارٌ ثجز گزدد.

 ثبؽذ. دقیقِ 31حداکثز اثز سًلیذی ثبیذ در سمبن  -

وبمتٍ ثتًدٌ ي اس ارا تٍ عتز  در ایته      اثز ارا ٍ ؽذٌ حشمبً ثبیتذ در قبلتت فتیشا    -

 خؼ خًدداری ؽًد.ث

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 اس اقشجبط ثُزٌ گیزوذ. تَاًٌدهیسىىذگبن در ایه ثخؼ ؽزسز -
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 ًوبیاٌبهِ ًَیسی ) ححٌِ ای، خیبثبًی (  *

 word 3007-3002ؽتتذٌ ثتتب ثزوبمتتٍ    خیتتآثتتبر ثتتٍ فتتًرر سب   لیتتفب -

در عتتتبمبوٍ  44در اوتتتذاسٌ  B Nazaninثتتتب فًوتتتز  A4فتتتتحبردر

 جؾىًارٌ ثجز گزدد.

وبمتٍ ثتًدٌ ي اس ارا تٍ عتز  در     اثز ارا تٍ ؽتذٌ حشمتبً ثبیتذ در قبلتت ومتبیؼ       -

 خؼ خًدداری ؽًد.ثایه 

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

 اس اقشجبط ثُزٌ گیزوذ. تَاًٌدهیسىىذگبن در ایه ثخؼ ؽزسز -

 

 ذبً َهین *
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ُ در ایه ثختؼ،    - متی سًاوتذ آثتبر ختًد را ثتٍ جؾتىًارٌ سحًیتل         فزد یب  دزٍ

 ومبیىذ.   

قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 می ثبؽذ. دقیقِ 11حداکثز سهبى اجزا  -

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یفذم اوغجبق ثب محًرَب در فًرر -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

ثددِ ثبیتتذ در ثختتؼ دتتبوشًمیا، آثتتبر ختتًد را  توددبهی شددزکت کٌٌددد بى -

 ثزای دايری مزحشٍ داوؾنبَی ي سؾًری اجزا ومبیىذ. حَرت سًدُ 

 

 ًوبیاٌبهِ خَاًی  *

ُ در ایه ثختؼ،    - متی سًاوتذ آثتبر ختًد را ثتٍ جؾتىًارٌ سحًیتل         فزد یب  دزٍ

 ومبیىذ.   
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 )لتتً  فؾتتزدٌ   یوغتتخٍ  کیتت در فتتًسی یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ   -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیقبثل دخؼ ثب دعشنبٌ را

 می ثبؽذ. دقیقِ 21 حذاسثز سمبن اجزا -

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

ثدِ  ثبیتذ در ثختؼ رادیتً سئتبسز، آثتبر ختًد را        توبهی شزکت کٌٌدد بى  -

 ثزای دايری مزحشٍ داوؾنبَی ي سؾًری اجزا ومبیىذ.  حَرت سًدُ

 تئبتز ححٌِ ای   *

ُ در ایه ثختؼ،    - متی سًاوتذ آثتبر ختًد را ثتٍ جؾتىًارٌ سحًیتل         فزد یب  دزٍ

 ومبیىذ.   

قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -
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ثبیتذ در ثختؼ سئتبسز فتحىٍ ای، آثتبر ختًد را        توبهی شزکت کٌٌدد بى  -

 ُ ثتتزای دايری مزحشتتٍ داوؾتتنبَی ي سؾتتًری اجتتزا    ثددِ حددَرت سًددد

 ومبیىذ.  

توددبهی اعضددبی  ددزٍُ تئددبتز ثبیددد داًاددجَی داًادد بُ ّددبی   - -

ال حصدیلی شدبى    هدبُ اس سهدبى فدبر     6علَم ذششکی ٍ یب حداکثز 

 در ایي داًا بُ ّب  ذش ِ ثبشد. 

اوشختتبة گتتزيٌ ثزستتز ثتتٍ ثُشتتزیه ستتبرگزدان،    در ایتته ثختتؼ فتتاليٌ ثتتز  -

ثُشتتزیه وًیغتتىذٌ، ثُشتتزیه ثتتبسینز متتزد، ثُشتتزیه ثتتبسینز سن ي ثُشتتزیه    

 عزا  فحىٍ جبیشٌ اَذا خًاَذ ؽذ.  

گزيَُتتبی سئتتبسزی ستتٍ افضتتبی آوُتتب ؽتتبمل داوؾتتجًیبن چىتتذ داوؾتتنبٌ     -

دشؽتتکی َغتتشىذ، الشامتتبً ثبیتتذ اس عتتًی یتتک داوؾتتنبٌ ثتتٍ جؾتتىًارٌ  فشتتًم

 وذ.مقزفی گزد

 

 تئبتز خیبثبًی    *
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 .ثبؽذ یآن رزيری م ییسًجٍ ثٍ جىجٍ َبی اجزاي  یعبخشبر فى زیرفب -

متی سًاوتذ آثتبر ختًد را ثتٍ جؾتىًارٌ سحًیتل        فزد یب  دزٍُ  در ایه ثختؼ،    -

 ومبیىذ.   

قبثتتل  )لتتً  فؾتتزدٌ  یوغتتخٍ  کیتتدر شایفتت یافتتش یالسم اعتتز؛ وغتتخٍ  -

 ؽًد . ٍیسُ ی(خبون یَب غشایي ع بوٍیدخؼ ثب دعشنبٌ را

 می ثبؽذ. دقیقِ 31حذاسثز سمبن اجزا  -

 جؾىًارٌ، اثز حذف می ؽًد. یدر فًرر فذم اوغجبق ثب محًرَب -

 در عبمبوٍ ثجز ومبیذ. فقط یک ا زَز دايعشت ح  دارد  -

سمتتبمی ؽتتزسز سىىتتذگبن ثبیتتذ در ثختتؼ سئتتبسز فتتحىٍ ای، آثتتبر ختتًد را   -

 ا ومبیىذ. ثٍ فًرر سوذٌ ثزای دايری مزحشٍ داوؾنبَی ي سؾًری اجز

سئتتبسز ثبیتتذ داوؾتتجًی داوؾتتنبٌ َتتبی فشتتًم   توددبهی اعضددبی  ددزٍُ - -

الشحقتتیشی ؽتتبن در ایتته   متتبٌ اس سمتتبن فتتبرك  6دشؽتتکی ي یتتب حتتذاسثز  

 داوؾنبٌ َب گذؽشٍ ثبؽذ.  
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در ایتته ثختتؼ فتتاليٌ ثتتز اوشختتبة گتتزيٌ ثزستتز ثتتٍ ثُشتتزیه ستتبرگزدان،      -

ي ثُشتتزیه ثُشتتزیه وًیغتتىذٌ، ثُشتتزیه ثتتبسینز متتزد، ثُشتتزیه ثتتبسینز سن   

 عزا  فحىٍ جبیشٌ اَذا خًاَذ ؽذ.  

گزيَُتتبی سئتتبسزی ستتٍ افضتتبی آوُتتب ؽتتبمل داوؾتتجًیبن چىتتذ داوؾتتنبٌ     -

دشؽتتکی َغتتشىذ، الشامتتبً ثبیتتذ اس عتتًی یتتک داوؾتتنبٌ ثتتٍ جؾتتىًارٌ  فشتتًم

 مقزفی گزدوذ.
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 شاخص داوری : 

 صببح   باموضببو ا اابب ای  قلبب  ی انببزا   تناسبب در ثختتؼ خًؽىًیغتتی،   -

ت ك بب  بنببزیا تعایبب   شنویسبب ا خو هببای وتکن بب  قواعببز بببا اثبب  ااببیای

خالقیتتز در ثزختتًرد ثتتب وًؽتتشٍ ي  ، ك سبب ا خببي كخبب ا خلببو  و الببو    

اس ؽتتبخـ َتتبی دايری   رفبیتتز َمختتًاوی حتتزيف ي سشمتتبر   ، سمیىتتٍ

 اعز.

 ت ك ببب  ( عناص بصببب ی بببب  تسبببليدر ثختتتؼ وقبؽتتتی ي عزاحتتتی ،  -

  یفتتح یزیثتتٍ ستتبرگ یي وتتًآير زی تت،خشّبق ذٌیتتاا)بنببزیاح راتنفام بابام 

اس مُمشتزیه ؽتبخـ َتبی دايری متی      اثشار سبر ثتب سًج تٍ ثتٍ مًرتًؿ اثتز     

 ثبؽذ.

ی، ثیتتبن درعتتز دتتزداس ذٌیتتدر ا یوتتًآيردر ثختتؼ سبریکتتبسًر، خالقیتتز ي  -

 یی مًرد سًجٍ دايران اعز.اجزا کیسکىمحشًا، 
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 ی،وتتبة عتتىش  یاعتتشتبدٌ اس روتت  َتتب  در ثختتؼ ستتذَیت ي ونتتبرگزی،    -

 زیتترفب ی،ي وتتًآير زی تتخشّبق ی،شیتتي روتت  آمی زیتتقشتتا گ  یتتدق یاجتتزا

 اس مًارد قبثل سًجٍ اعز.  ؽىبعبوٍ ییجبیافًل س

 ،یثىتتذ تیتتسزس )کیتتافتتًل آسبدم زیتترفبدر ثختتؼ فتتىبیـ دعتتشی،    -

 یاجتتشا  یتتدق ؽزافتتز ستتبر ي وقتتت ی، ي وتتًآير زیتتخالقی(، اثشارؽىبعتت

ی جتش افتًل مُتا متًرد وؾتز دايران      َىتز عتىش   یَتب  کیت مشىبعت ثب سکى

 اعز.

سزسیتتت ، ثُتتزٌ گیتتزی اس سىشزاعتتز مىبعتتت در ثختتؼ عزاحتتی دًعتتشز،   -

اعتتشتبدٌ اس فىبفتتز  ي  فتتزم ي سکىیتتک ، سیجبؽىبعتتی ي مقىتتبگزایی ، رونُتتب

 اس ؽبخـ َبی مُا دايری اعز. مىبعت ي میشان اوشقبل متًُم

رفبیتتز افتتًل ، سیتیتتز مىبعتتت ي دتتزداسػ فکتتظ در ثختتؼ فکبعتتی،  -

ٌ ، ايلیتتٍ فکبعتتی ي  دیتتبم، مشتتتبير در فکبعتتی خالقیتتز ي وتتًآيری ي ونتتب

 اس يیضگی َبی مًرد وؾز دايران اعز. اعشتبدٌ اس سکىیک
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، َمتتبَىنی متُتتًمی اثتتز يمًعتتیقی ، ایتتذٌ دتتزداسیدر ثختتؼ ومبَىتت ،  -

ی مًرتتًؿ اس ؽتتبخـ َتتبی دايران  ًعتتشنیاوغتتجبم ي د، فتته آيری ياجتتزا

 اعز. 

ؽخقتتیز ، ستتا ي ایتتذٌ ، ( یسًستتبٌ ) مغتتشىذ، داعتتشبو   شایفتتدر ثختتؼ  -

، اوغتتجبم ي دزداختتز محشتتًا ، سزسیتتت ثىتتذی سقتتًیز ، دسًدتتبص، دتتزداسی

يحتتذر مًرتتًؿ، اوشقتتبل دیتتبم ي وتتًآيری ي خالقیتتز اس ثتتبرسسزیه ؽتتبخـ 

 َبی مًرد دايری اعز.

 

 

، سغتتشظ ثتتز مًرتتًؿ، اوغتتجبم ي يحتتذر سشمتتٍ، فتتذم شایوقتتذ فتتدر ثختتؼ  -

حبؽتتیٍ دتتزداسی، رفبیتتز افتتًل فىتتی ي عتتبخشبرمىذ ثتتًدن وقتتذ اس افتتًل  

 اعز. مُا دايری 

وتتتًآيری ي خالقیتتتز در اوشختتتبة ي دزداختتتز   در ثختتتؼ دًیبومتتتبیی،   -

، ريایتتز داعتتشبوی مىغتتجا ي جتتذاة ) عزاحتتی ؽخقتتیز ي...(  ، مًرتتًؿ
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َمتتبَىنی ، گزافیتتک دیتتشایه ي سحتتز  عتتبسی، ریتتشا ي حزستتز سقتتًیزی

 اس ؽبخـ َبی دايران اعز. ایذٌ ثب اجزا) اوشخبة سکىیک(

ارسجتتبط ثتتب در ثختتؼ مًعتتیقی، رفبیتتز افتتًل سکىیکتتی، ریتتشا ي اوغتتجبم،  -

ي  شتتٍیکبلیدر ستتً ، مًس ی،مبوتتذگبر ایي سىؾتت کیتتسکى ،یمًرتتًؿ، مشتتًد

اجتتزا، آداة فتتحىٍ ي  ییقغقتتٍ، اوشختتبة ي سًاوتتب یوتتًاوظ، سىشتتزل اجتتزا

 اس وکبر مُا دايری اعز ي حتؼ افبلز قغقٍ یوًآير

 بلًگیتتد ،یدتتزداس زی ؽخقتت، بٌ (سًستت شای) فتت یغتتیوً شمىبمتتٍیفدر ثختتؼ  -

ً  مشىبعتتت ثتتب قبلتتت   یغتتیوً وبمتتٍ، فتتحىٍ   شایداعتتشبن فتت  یزیسقتت

اس افتتًل مُتتا دايری   شمىبمتتٍیف یؾتتیومب یعتتبخشبرَب زیتترفب،یدزداس

 اعز. 

، ؼیداعتشبن ومتب   ذٌ،یت دزداختز ي اوشختبة ا  در ثختؼ ومبیؾتىبمٍ وًیغتی،     -

ی، گتتز لیتتايج، سحش  ،یتتي سقش سؾتتمکؼمتتشه، آ بس، یؾتتیعتتبخشبر ومب

ي  یفتتتحىٍ ا یتتتیاجزا زیتتتقبثش ،یغتتتیوً بلًگیتتتد ،یدتتتزداس زی ؽخقتتت

ی اس ثتتبرسسزیه ؽتتبخـ َتتبی متتًرد دايری  ؾتتیومبدزداختتز فتتحی  اثتتز  

 اعز.
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 یؽتتکل ؽىبعتتیتتک فتتحی  اجتتزا، اوشقتتبل دیتتبم، در ثختتؼ دتتبوشًمیا، سکى -

 ، سبثیزگذاری ثز مخبعت اس ؽبخـ َبی دايران اعز. اوذام َب

 زی ؽخقتت ک،یتتمًرتتًؿ، عتتبخشبر ي درامبس، وبمتتٍ ؼیومتتبدر ثختتؼ سئتتبسز،  -

حتتتظ)  ي اوشقتتتبل یزی، وقتتتؼ دتتتذ بنیتتتثتتتذن ، ثی، نزی، ثتتتبسیدتتتزداس

)فًامتل   نزانیثتب َتا، اوشختبة درعتز ثتبس      نزانی( ارسجبط ثب ثتبس یسبرگزداو

اس  افکتتزي یقیمًعتت ،یوتتًردزداس ،یلجتتبط، چُتتزٌ دتتزداس ی( عزاحتت یفىّتت

 خًاَذ ثًد. یبثیمًارد ارس
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 با دبیرخانه دانشگاهی جشنواره:ارتباط 

عتتبخشمبن مزستتشی   –جىتتت َتتالل احمتتز    –خیبثتتبن سوتتذ   –ؽتتیزاس 

 مغتتتقًد  عتتتبخشمبن ؽتتتُیذ  –داوؾتتتنبٌ فشتتتًم دشؽتتتکی ؽتتتیزاس   

  34اسبق  –فشیمحمذی 

 23433644  - 23433629سشته سمبط: 

 http:// farhangi.behdasht.gov.irية عبیز دثیزخبوٍ سؾًری: 

ية عبیز دثیزخبوٍ داوؾنبَی جؾىًارٌ: 

http://farhangi.sums.ac.ir 

 تعالی فرهنگی دانشگاهمذیریت  –دبیرخانه دانشگاهی جشنواره فرهنگی 

 

http://.farhangi.sums.ac.ir/
http://.farhangi.sums.ac.ir/

