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  مقدمه 

به  منظور ارائه تصویری درســت و کامل از فضای فرهنگی دانشــگاه تهران، تجلیل و قدرشناسی از فعاالن 
فرهنگی، معرفی آثار برجسته فرهنگی خلق شده توسط دانشجویان، استادان و کارکنان و ترغیب دانشگاهیان 
به مشارکت جدی تر در حوزه فرهنگ دانشگاه؛ همچنین با هدف توسعه کمی و کیفی فرهنگ در نماد آموزش 
عالی کشور، »نخستین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران« با شعار »ترویج فرهنگ دانشگاهی؛ اخالق حرفه ای 

و مسئولیت پذیری اجتماعی« از چهارم تا هشتم آذر ماه 1396 برگزار می شود.

1. بخش ها:

●کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی
● انجمن  های علمی دانشجویی

●نشریات دانشجویی
● آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان

● ایده های برتر فرهنگی
●پایان نامه دانشجویی برتر در حوزه ی فرهنگ دانشگاهی

● مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی

کلیه بخش های باال به صورت رقابتی و با شرایطی که در ادامه خواهد  تبصره 1: 

آمد، برگزار خواهند شد.



3

شرایط شرکت
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1
کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی

در این بخش هر کانون با اخذ حداقل 50درصد کل امتیاز، مجوز رقابت با دیگر کانون ها را می یابد. کانونی 
که بیشترین امتیاز را کسب کند، به عنوان کانون برتر معرفی خواهد شد. 

محورهای ارزیابی مسابقة کانون برتر
◀ دستاوردهای کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی در زمینه های مرتبط با فعالیت کانون

◀ فعالیت هــای ویژه کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنــری و دینی )نگاه ویژه( در زمینه های کارآفرینی، 
محیط زیست، دانشگاه سبز، اخالق حرفه ای، ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی و خوابگاه های دانشجویی

شرایط اختصاصی ارسال آثار
◀ آثار ارسال شده باید حاصل فعالیت های انجام شده کانون در دوره زمانی مهرماه 1395 تا نیمه آبان 1396 باشد. 
◀ هر کانون می تواند حداکثر چهار دستاورد یا فعالیت شاخص خود )از هر محور دو دستاورد یا دو فعالیت( را 

به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. ◀ آخرین مهلت ارسال آثار سی ام آبان ماه 1396
محورهای ارزیابی فعالیت کانون ها

◀ تناسب محتوای برنامه ها با حوزه های تخصصی فعالیت های هر کانون
◀ بهره گیری از عنصر خالقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامه ها

◀ استمرار برنامه ها و ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها
◀ توجه به اهمیت مقوله آموزش های فرهنگی و بهره گیری از استادان اهل فن

◀ توسعه و ترویج کار گروهی و جمعی
◀ بسترسازی و بهینه سازی اوقات فراغت جامعه مخاطب

◀ بهره گیری مناسب از فضای مجازی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های کانون
◀ جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه ها

◀ توسعه تولیدات کانون ها، وبالگ، نشریه، کتاب، فیلم، تئاتر، نرم افزار و ...
◀ استفاده از همه ظرفیت ها برای برگزاری برنامه های مشترك با کانون ها و نهادهای دیگر

◀ توجه و اهتمام به امر پژوهش در حوزه های مرتبط با فعالیت های کانون ها
◀ توجه به مقوله اطالع رسانی و ترویج فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی در فضای جامعه و 

جامعه دانشگاهی
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انجمن های علمی دانشجویی
در این بخش هر انجمن با اخذ حداقل 50 درصد کل امتیاز، مجوز رقابت در بین دیگر انجمن ها را می یابد. 

انجمنی که بیشترین امتیاز را کسب کند، به عنوان انجمن برتر معرفی خواهد شد. 
محورهاي ارزیابی انجمن های علمی برتر در حوزه های:

◀ تولید علم )انجمن پژوهش محور(
◀کارآفرینی )مبتنی بر فعالیت های تجاری و اختراع(

◀ آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار )انجمن آموزش محور(
◀ فناوری و اطالعات 

◀ بین الملل
◀ ارتباط با جامعه

◀ محیط زیست و دانشگاه سبز
◀ ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

◀ ارتباط با مدارس
شرایط اختصاصی ارسال آثار

◀ آثار ارســال شده باید حاصل فعالیت انجمن علمی دانشجویی در دورة زمانی مهر ماه 1395 تا آبان ماه 
1396 باشد.

◀ هر انجمن علمی دانشجویی می تواند حداکثر سه اثر )در هر محور فقط یک اثر( را ارسال کند.
شاخص هاي ارزیابی فعالیت انجمن های علمی دانشجویی

◀ تناسب محتوای برنامه ها با حوزه  تخصصی فعالیت های هر انجمن علمی دانشجویی
◀ بهره گیری از عنصر خالقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامه ها

◀ استفاده از همه ظرفیت ها برای برگزاری برنامه های مشترك با انجمن های علمی و نهادهای دیگر
◀ استمرار برنامه ها و ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها
◀ توسعه و ترویج کار گروهی و جمعی دانشجویان

◀ بهره گیری مناسب از فضای مجازی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های انجمن
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◀ جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه ها
◀ توسعه تولیدات انجمن ها، وبالگ، نشریه، کتاب، فیلم، نرم افزار و ...

◀ توجه به مقوله مستندسازی، اطالع رسانی و ترویج فعالیت های انجمن علمی دانشجویي در فضای
جامعه و دانشگاه

نشریات دانشجویی
در این بخش هر اثر یا نشریه با اخذ حداقل 50 درصد کل امتیاز، مجوز رقابت با دیگر آثار یا نشریات را می یابد. 

اثر یا نشریه ای که بیشترین امتیاز را کسب کند، به عنوان اثر یا نشریة برتر معرفی خواهد شد.

محورهای ارسال آثار در حوزه نشریات دانشجویی
الف: آثار
◀ تیتر  
◀ خبر  

◀ مصاحبه  
◀گزارش

◀سرمقاله و یادداشت 
◀مقاله سیاسی و اجتماعی  

◀ مقاله ادبی، فرهنگی و هنری
◀ مقاله علمی علوم انسانی 

◀مقاله علمی هنر و معماری 
◀ مقاله علمی علوم پایه

◀ مقاله علمی فنی و مهندسی 
◀ مقاله علمی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

◀ مقاله علمی علوم اجتماعی و رفتاری
◀طنز و کاریکاتور  

۳
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◀ عکس 
◀ طرح روی جلد

◀ گرافیک و صفحه آرایی
ب: نشریات چاپی

◀ نشریه صنفی 
◀ نشریه سیاسی و اجتماعی

◀ نشریه ادبی، فرهنگی و هنری
◀ نشریه طنز و کاریکاتور

◀ نشریه علمی-تخصصی علوم انسانی
◀ نشریه علمی-تخصصی علوم پایه

◀ نشریه علمی-تخصصی فنی و مهندسی
◀ نشریه علمی-تخصصی هنر و معماری

◀ نشریه علمی-تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی
 نشریات مجازی

◀ سایت و وبالگ
◀ نشریات صوتی و چندرسانه ای

◀ نشریات الکترونیکی
◀ کانال تلگرامی
 موضوع ویژه

◀ ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی
◀ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

◀ محیط زیست و دانشگاه سبز

شرایط اختصاصی ارسال آثار
◀ آثار یا نشریات ارسال شده باید مربوط به بازة زمانی مهرماه 1395 تا 15 آبان ماه 1396 باشند.

◀ در بخش آثار برتر، هر تشکل دانشجویی در هر بخش 3 اثر و هر فرد یک اثر را می توانند ارسال کنند.
◀ در تمامی بخش های آثار برتر، هر تشکل دانشجویی در مجموع 7 اثر و هر فرد  3 اثر را می توانند ارسال کنند.

◀ در بخش موضوع ویژه هر تشکل دانشجویی یا هر فرد فقط می توانند یک اثر را ارسال کنند
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شاخص های ارزیابی
نشریات بر اساس شاخص های زیر انتخاب خواهد شد:

◀ به روزرسانی
◀ سابقه

◀ نظم در انتشار
◀ کیفیت انتشار

◀ میزان خالقیت در بکارگیری شاخص های گرافیکی و نوشتاری
◀ میزان بازخورد 

◀ محل انتشار آثار
در بخش »آثار« و »موضوعات ویژه«، به روز بودن مطالب نسبت به وضعیت جامعه و میزان خالقیت و توانایی 

نویسنده در شرح، توضیح، نقد و بررسی موضوعات موردنظر، حائز اهمیت است.

آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای 
هیات علمی و کارکنان

محورهای تولیدات فرهنگی و هنري

◀ اخالق حرفه ای ◀ فرهنگ دانشگاهی
◀ ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی

◀ دانشگاه سبز ◀ آزاد

شرایط عمومی شرکت
◀ آثار ارسال شده باید مربوط به بازه زمانی مهرماه 1395 تا 15 آبان ماه 1396 باشند.

◀ دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران می توانند آثار خود را مطابق زیربخش های زیر 
و در راستای محورهای تولیدات فرهنگی و هنری جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

۴
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■  هنرهای تجسمی
عكس

◀ عکس ها می تواند با موبایل یا دوربین عکاسی تهیه و به صورت مجموعه یا تک عکس ارسال شود. 
◀ عکس ها باید بدون هیچ گونه دستکاری نرم افزاری و در قالب jpeg، با کیفیت dpi 300 در اندازه 30 

در40 سانتی  متر ارسال شود. 

نقاشي تكنیک و ابعاد آزاد است. 

خوشنویسی تكنیک و ابعاد آزاد است. 

گرافیک تكنیک و ابعاد آزاد است. 

■ آثار ادبي
آثار این بخش باید در دو قالب فایل pdf وWord به دبيرخانه ارسال شود. زیرگروه ها عبارتند از:

داستان بلند و داستان کوتاه 

نمایش نامه

فیلم نامه نویسي

تمامی قالب های شعر

■ مقاله
مقاله های علمی و ترویجی در دو قالب pdf و Word به دبیرخانه ارسال شود. حجم مقاله ها نباید از 15 

صفحهA4  )با اندازه فونت نازنین 12( بیشتر باشد.
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■ فیلم کوتاه
تکنیک اثر آزاد اســت. فیلم  با یکي از فرمت هاي رایج تصویری بر روی لوح فشــرده به همراه بیوگرافي 
تهیه کننده، کارگردان و سایر عوامل اجرایی، عکس پرسنلی عوامل تولید، عکس های صحنه و پشت صحنه 

به دبیرخانه ارسال شود.

■ موسیقي
در این بخش تکنوازی و جمع نوازی موسیقی های سنتی ایرانی، مقامی و موسیقی کالسیک ارزیابی خواهند شد.

الزامات:
◀ ارسال لوح فشرده صوتی یا تصویری اجرا با کیفیت مطلوب

◀ ارسال شناسنانه اثر شامل معرفی آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر و سایر دست اندرکاران، نام اثر، نام گروه، 
نام نوازندگان به تفکیک ساز مورد استفاده، نام خواننده و ... 

۵
ایده هاي برتر فرهنگي

در این بخش افراد می توانند ایده های فرهنگی خود را ارســال کنند. با توجه به سیاست های جاری دانشگاه، 
دبیرخانه به ویژه از موضوعات زیر استقبال می کند: 

◀ ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی ◀ کارآفرینی فرهنگی ◀ الگوی صحیح مصرف و 
دانشگاه سبز ◀ کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در دانشگاه

 شرایط اختصاصي ایده هاي برتر فرهنگي
◀ آثار بر اساس طرح نامه ای که در سایت جشنواره درج شده است، تهیه و ارسال شود.

◀ ایده کاماًل نوآورانه، بدون مشابهت و ارائه ای خالقانه از فکری نو باشد.
◀ ایده باید قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.
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پایان نامه دانشجویی برتر در حوزة فرهنگ دانشگاهی
در راستای ترویج و نهادینه سازی »فرهنگ دانشگاهی؛ اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی« در بین 
دانشگاهیان، پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که در راستای این موضوع بوده و 
در بازه زمانی شهریور ماه 1393 تا 15 آبان ماه 1396 به اتمام رسیده باشد، قابل ارسال به جشنواره خواهد بود.

۶

۷
مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی

این انتخاب در دو سطح مدیران و کارشناسان انجام خواهد شد:
مدیران: شامل معاونین فرهنگی و دانشــجویی و روسای اداره های فرهنگی پردیس ها و دانشکده ها و 

سایر واحدها
کارشناسان: شامل کلیه کارمندان با عناوین کارشناس مسئول و کارشناس که وظایف سازمانی آن ها 

مرتبط با بخش فرهنگ در دانشگاه است.
شاخص ها و روش ارزیابی مطابق با آیین نامه تهیه شده در دبیرخانه جشنواره صورت خواهد گرفت. 

}تذکرات مهم{
●حقوق معنوی آثار ارسال شده به دبیرخانه متعلق به خالقان آن ها است، اما دبیرخانه مجاز است از این آثار 

برای مقاصد تبلیغی و انتشاراتی استفاده کند.
●شرط داوری آثار در هر بخش وجود حداقل 10 اثر در آن بخش خواهد بود.

●ضروری است عالقمندان به شرکت در بخش های مختلف این جشنواره برای ارسال آثار خود از فرم های 
مربوطه ای که در سایت جشنواره قرار داده شده است، استفاده کنند.

●به برگزیدگان هر بخش جوائز و هدایای ارزشمندی تعلق خواهد گرفت. میزان و نوع این هدایا از طریق 
سایت جشنواره اعالم خواهد شد. 
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معاونت فرهنگی
اداره کل فرهنگی و اجتماعی

  برای کســب اطالعات بیشــتر  به ســامانه جشنواره
 t.me/culfes و گروه تلگرامی   culfes.ut.ac.ir به آدرس  

مراجعه نمایید.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آبان ماه 1۳۹۶ می باشد.


