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بخش آزاد
ویژه اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه های علوم 

پزشکی و جامعه پزشکی کشور
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شرایط عمومی 

   •   در بخش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور ) دانش آموختگان علوم پزشکی (، موضوع آثار، 
آزاد می باشد و داوری آثار از لحاظ فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

   •   منظور از جامعه پزشکی افرادی است که مدرک مرتبط با حوزه های علوم پزشکی داشته و فارغ التحصیل از دانشگاه های علوم پزشکی هستند 
ولی در حال حاضر جزو کارمندان وزات بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نمی باشند. 

   •   جامعه پزشکی کشور باید آثار تجسمی خود را به نزدیک ترین واحد دانشگاه علوم پزشکی شهر خود تحویل دهند.
   •   محدودیتی برای شرکت متقاضیان در رشته های مختلف جشنواره وجود ندارد.

   •   ایمیل و شماره تلفن همراه وارد شده در فرم توسط متقاضی پل ارتباطی آتی دبیرخانه با شرکت کنندگان است. 
   •   تکمیل و ارائه ی فرم شرکت در جشنواره به منزله ی پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره است.

   •   مطابق آئین نامه جشنواره، در هر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود، اثر مربوطه حذف شده و 
مسئولیت کلیه ی عواقب آن برعهده ی متقاضی خواهد بود و دبیرخانه دائم جشنواره می تواند با متخلفین برخوردهای الزم قانونی را داشته 

باشد. 
   •   تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.

   •   در تمامی رشته های جشنواره، آثار راه یافته به مرحله کشوری )مرحله پایانی(، با توجه به درخواست فرد، گواهی شرکت صادر خواهد شد.
   •   چنانچه مواردي در این فراخوان درج نشده باشد، در صورت درخواست دانشجویان و یا کارشناسان دبیرخانه های دانشگاهی، توسط دبیرخانه 

دائم، تبیین صورت می گیرد و پس از تصمیم نهایی در دبیرخانه دائم جشنواره، اعالم و اجرا خواهد شد.
   •   دبیرخانه دائم می تواند از آثار راه یافته با ذکر نام خالق اثر در انتشار آثار، به هر آن گونه که صالح می داند، استفاده کند.

   •   شرکت کننده مجاز به ثبت یک اثر در دو رشته/زمینه متفاوت نمی باشد و در صورت انجام این کار، اثر حذف خواهد شد. 
   •   دبیرخانه دائم جشنواره با توجه به نظر شورای سیاستگذاری جشنواره و هیئت داوری می تواند در صورت کیفیت نداشتن آثار ارسالی در 

بخش های مختلف جشنواره، جوایز اعالم شده را به تناسب تغییر دهد. 
   •   کلیه کارکنان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و یا مراکز وابسته به وزارت بهداشت و باید آثار خود را به 
دبیرخانه دانشگاه محل خدمت خود تحویل دهند. همچنین جامعه پزشکی کشور باید آثار خود را به نزدیک ترین واحد دانشگاه علوم پزشکی 

شهر خود تحویل دهند. کارمندان ستاد وزارتی نیز آثار خود را مستقیماً تحویل دبیرخانه دائم جشنواره دهند. 
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بخش های جشنواره
آزاد

   
   

هنرهای نمایشی
ادبی

هنرهای تجسمی
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      هنرهای نمایشی 
در این بخش رشته های نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، فیلمنامه نویسی، 

تحقیق و پژوهش )رابطه میان هنر و سالمت( قرار دارند. 

   •   نمایش نامه نویسی 

این بخش با هدف حمایت از تألیفات و ایده های برتر در رشته نمایش نامه نویسی، برگزار می شود. 
      

شرایط :
   -   نمایشنامه ها نباید پیش از این چاپ شده باشند. 

   -   هر نمایشنامه نویس تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.
   -   فونت آثار ارسالی 12 یا B Lotus ،14  یا B Nazanin باید باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   انتخاب ایده و پرداخت مناسب سوژه

   -   انتقال صحیح پیام، نوآوری و خالقیت در تولید اثر
   -   توجه به کشمکش و تعلیق، اوج، تحلیل گری، شخصّیت پردازی و دیالوگ نویسی

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ 

همچنین هم نسخه Word و هم نسخه PDF خود را نیز در سامانه جشنواره بارگذاری نماید.
   -   چکیده داستان نمایش ) حداکثر 300 کلمه ( 

   -   بارگذاری یک قطعه عکس با کیفیت ) غیر پرسنلی ( از صاحب اثر که در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.

جوایز بخش نمایش نامه نویسی
   -   نمایش نامه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نمایش نامه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نمایش نامه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   •   فیلم 

این بخش با هدف حمایت از تولیدات و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه فیلم، در 2 بخش فیلم کوتاه داستانی و فیلم مستند برگزار 
می شود. 

      
شرایط :

   -   فیلم هایی که فاقد استانداردهای فنی باشد از مرحله بازبینی حذف می شود.
   -   مدت زمان فیلم کوتاه حداکثر 30 دقیقه و مدت زمان فیلم مستند حداکثر 40 دقیقه می باشد.
   -   محدودیتی برای حضور چند فیلم از یک فیلمساز در بخش های مختلف جشنواره وجود ندارد.

   -   فیلم سازانی که قصد حضور با چند فیلم در جشنواره را دارند باید فیلم های خود را بر روی DVDهای جداگانه به دبیرخانه ارسال نمایند 
و برای شرکت هر اثر در جشنواره کد رهگیری جداگانه دریافت نماید.
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   -   فیلم هایی که دارای تهیه کننده حقیقی می باشند باید به همراه اثر خود، نامه تاییدیه صاحب اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 
   -   دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.

   -   پس از راهیابی فیلم ها به بخش مسابقه جشنواره امکان خارج کردن آن وجود ندارد.
   -   تمامی آثار ارسالی توسط هیئت انتخاب مورد بررسی قرار گرفته و فیلم های متناسب به هیئت داوران معرفی خواهند شد. 

   -   هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره وجود ندارد.
   -   آثار راه یافته به مرحله نهایی ملزم به ارسال پوستر و بروشور اثر می باشند.

پیشنهاد دبیرخانه : پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت حوزه سالمت و همچنین تفاهم مشترک میان جشنواره و بیمه سالمت ایران 
از موضوعات ذیل جهت ساخت آثار استفاده گردد تا قدمی در فرهنگ سازی سالمت برداشته شود ؛

موضوعات پیشنهادی برای بخش فیلم جشنواره:
•   بیمه سالمت، توانمندی و ترویج فرهنگ عمومی

•   بیمه سالمت، سازمان الکترونیک و هوشمند سازی
•   بیمه سالمت، سطح بندی و نظام ارجاع

•   بیمه سالمت، پوشش بیمه همگانی و حفاظت مالی از بیمه شدگان
•   بیمه سالمت، حقوق شهروندی و مشتری مداری

•   بیمه سالمت،  تجمیع منابع و خرید راهبردی
•   بیمه سالمت، مشارکت های اجتماعی و شرکای کاری

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   انتقال صحیح پیام، نوآوری و خالقیت در تولید اثر

   -   رعایت نکات فنی همچون شخصیت پردازي، دکوپاژ، ترکیب بندي تصویر و ...
   -   انتخاب اصولی و استفاده بموقع از موسیقی 

   -   دقت به انسجام و وحدت موضوع در اثر
   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 

صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 
   

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   تکمیل فرم ثبت اثر در سامانه جشنواره 

   -   بارگذاری یک قطعه عکس با کیفیت ) غیر پرسنلی ( از کارگردان که در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.
   -   خالصه داستان ) حداکثر 300 کلمه ( 

   -   تحویل 1 نسخه DVD با کیفیت و یا بصورت فلش از فیلم نمایش به دبیرخانه دانشگاهی 
   -   رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و کد اثر و نام دانشگاه به طور کامل با ماژیک بر روی DVD و یا بصورت فایل Word در فلش 

نوشته و یا قرار گیرد.
تذکر مهم : با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار )ارسال مستقیم آثار به دبیرخانه دائم جشنواره(، در صورت راه یابی هر فیلم به بخش پایانی، 
فایل ارائه شده توسط فیلم ساز مستقیماً برای داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ ازاین رو ضروری است فیلم سازان از ابتدا نسخه نهایی اثر 

را باکیفیت مناسب به دفتر جشنواره ارائه دهند.

جوایز بخش فیلم کوتاه داستانی و مستند
   -   بهترین اثر ؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

   -   اثر دوم ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   اثر سوم ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   •   فیلم نامه نویسی 

این بخش با هدف حمایت از تألیفات و شناسایی استعدادهای برتر در رشته فیلم نامه نویسی فیلم کوتاه، برگزار می شود. 
      

شرایط :
   -   فیلم نامه نباید پیش از این در کتابی چاپ شده باشند. 
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   -   هر فیلم نامه نویس تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.
   -   تعداد صفحات فیلمنامه حداکثر 20 صفحه با فونت  12 یا B Lotus ،14  یا B Nazanin می باشد . 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   توجه به کشمکش و تعلیق، اوج، تحلیل گری، شخصّیت پردازی، دیالوگ نویسی متناسب با قالب تصویری 

   -   انتخاب ایده و پرداخت مناسب سوژه
   -   انتقال صحیح پیام، نوآوری و خالقیت در تولید اثر

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ 

همچنین هم نسخه Word و هم نسخه PDF خود را نیز در سامانه جشنواره بارگذاری نماید.
   -   خالصه داستان ) حداکثر 300 کلمه ( 

   -   بارگذاری یک قطعه عکس با کیفیت ) غیر پرسنلی ( از صاحب اثر که در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.

جوایز بخش فیلم نامه نویسی
   -   فیلم نامه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

   -   فیلم نامه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   فیلم نامه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

   •   تحقیق و پژوهش 

رشته تحقیق و پژوهش شامل ارسال مقاالت با موضوع )) رابطه میان هنر و سالمت (( است.
      

شرایط :
   -   هر محقق تا سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.

   -   فونت آثار ارسالی 12 یا B Lotus ،14  یا B Nazanin باید باشد. 
   -   مقاالت ارسالی، تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهاي علمی باشند.

   -   مقاله باید مشتمل بر بخشهاي چکیده به فارسی، کلید واژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
   -   مقاالت باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.

   -   مقاله در صورتی که در موضوع بیان شده نباشد، از روند داوری حذف خواهد شد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ 

همچنین هم نسخه Word و هم نسخه PDF خود را نیز در سامانه جشنواره بارگذاری نماید.
   -   بارگذاری چکیده مقاله ) حداکثر 300 کلمه (

   -   بارگذاری یک قطعه عکس با کیفیت ) غیر پرسنلی ( از صاحب اثر که در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.
   -   متقاضی باید عالوه بر ارسال اثر در سامانه، سه نسخه چاپ شده اثر را نیز تحویل دبیرخانه دانشگاهی دهد. 

جوایز بخش تحقیق و پژوهش
   -   تحقیق و پژوهش اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   تحقیق و پژوهش دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   تحقیق و پژوهش سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
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      ادبی 

در این بخش، رشته های شعر ) کالسیک، نو (، شعر طنز، نثر طنز، ترانه و داستان کوتاه قرار دارند. 

شرایط :
   -   در بخش شعر کالسیک )غزل، مثنوی، چهارپاره، رباعی یا دوبیتی پیوسته، قصیده و ...( و شعر نو )سپید و نیمایی( مورد قبول است. 

   -   متقاضی می تواند برای هر رشته، حداکثر 3 اثر ثبت نماید. 
   -   متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند باید آثار خود را در فایل های جداگانه ثبت نموده و برای شرکت هر اثر در جشنواره 

کد رهگیری جداگانه دریافت نمایند، درصورتیکه چند اثر در یک فایل ثبت شده باشد، اثر از روند داوری خارج خواهد شد.
   -   آثار نباید پیش از این در کتابی چاپ شده باشند. 

   -   فونت آثار ارسالی باید 12 یا B Lotus ،14  یا B Nazanin  باشد.
   -   تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه حداکثر 3500 کلمه و نثر طنز حداکثر 2500 کلمه می باشد. در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته 

نشده است. 
   -   آثار ادبی حتما دارای اسم مناسب بوده و از استفاده اعداد، عبارات بی ربط و ... به عنوان "نام اثر" در سامانه ثبت آثار خودداری شود.

   -   در فایل ارسالی نباید مشخصات افراد ذکر شده باشد. در صورتیکه فایل ها دارای نام افراد باشد از روند داوری خارج خواهد شد. 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید؛ 

همچنین هم نسخهWord  و هم نسخه PDF خود را نیز در سامانه جشنواره بارگذاری نماید. 

تذکر مهم: در این بخش، دبیرخانه های دانشگاهی از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران فایل الکترونیکی اثر که در سامانه 
بارگذاری شده می باشد.

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   در بخش شعر کالسیک، شاخص های »موسیقایی« با مالک »رعایت وزن و قافیه«، »زبان«، »خیال«، »وحدت«، »اندیشه« و »خالقیت« 

نیز از جمله شاخص های مورد توجه در داوری اشعار کالسیک می باشد.
   -   در بخش شعر نو، شاخص هایی همچون »فرم«، »زبان«، »تصویرپردازی«، »نظم ارگانیکی«، »اندیشه«، »تکنیک« و »خالقیت« مورد توجه 

است.
   -   در بخش نثر ادبی، مضمون و محتوا، انسجام، بهره گیری از آرایه های ادبی، فصاحت و بالغت از شاخص های مهم ارزیابی است.

   -   در بخش شعر و نثر طنز، خالقیت، زبان تمثیل، مضامین و محتوا، بیان مفهوم، اصالح گري، شوخ طبعی و طنز آفرینی ) طنز موقعیت، طنز 
زبانی، به کارگیری ابزار طنز و ... ( در کنار رعایت نکات فنی حائز اهمیت است.

   -   در بخش ترانه، ساختار،انسجام، زبان، اندیشه و خالقیت از شاخص های اصلی به حساب می آیند.
   -   در بخش داستان کوتاه، موضوع و تم، طرح، شخصیت پردازي ،گفتگو ، فضاسازي ، پرداخت ، لحن داستان و زاویه دید از موارد مورد ارزیابی 

خواهد بود.

جوایز بخش ادبی  
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
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      هنرهای تجسمی 

در این بخش رشته های خوشنویسی ) نستعلیق، شکسته نستعلیق، نقاشی خط (، نقاشی، کاریکاتور، 
پوستر و عکاسی قرار دارند.    

   •   خوشنویسی  

این بخش با هدف حمایت تولید آثار فاخر و شناسایی استعدادهای برتر در رشته خوشنویسی در زمینه های نستعلیق، شکسته نستعلیق 
و نقاشی خط برگزار می شود. 

   
شرایط :

   -   تحویل دادن اصل اثر به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره، به منزله ثبت قطعی آن می باشد. 
   -   هر متقاضی می تواند در هر زمینه حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 

   -   هیچ محدودیتی برای شرکت در زمینه های مختلف وجود ندارد. 
   -   ابعاد اثر باید حداکثر 70*100 باشد. 

   -   ترجیحاً شایسته است اثر در کاغذ مناسب و همراه قاب باشد. 
   -   همه آثار ارسالی باید دارای امضا باشند و در صورتی که قبال تهیه شده باشد نیز باید امضا شوند. 

   -   درج رشته و زمینه ی اثر، نام و شماره تماس صاحب اثر، کد اثر و نام دانشگاه در پشت برگه و یا قاب اثر ضروری است.
   -   شرکت در کارگاه های صحت سنجی در بخش هنرهای تجسمی که در ایام برگزاری جشنواره ویژه منتخبین برگزار خواهد شد اجباری بوده 

و عدم شرکت در این کارگاه ها به منزله انصراف می باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   تناسب اندازه قلم با متن، اجرای صحیح اجزای اثر با قواعد و تکنیک های خوشنویسی

   -   ترکیب بندی )رعایت کرسی، خط کشی، خلوت و جلوت(
   -   خالقیت در برخورد با نوشته ها و زمینه، رعایت همخوانی حروف و کلمات 

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید. 

   -   عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 

جوایز بخش در هر زمینه ) نستعلیق، شکسته نستعلیق و نقاشی خط (
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

پیشنهاد دبیرخانه : در این بخش پیشنهاد می گردد با توجه به حداکثر استفاده از آثار تولیدی در مراکز درمانی و دانشگاه ها از متن هایی 
با محتوای سالمت و یا متن هایی که در قالب احادیث، آیات و جمالت قصار است، استفاده گردد. 

   •   نقاشی
این بخش با هدف تولید آثار فاخر و  شناسایی استعدادهای برتر در رشته نقاشی برگزار می شود. 
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شرایط :
   -   تحویل دادن اصل اثر به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره، به منزله ثبت قطعی آن می باشد. 

   -   نوع تکنیک اثر، آزاد است. 
   -   هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 

   -   ابعاد اثر باید حداکثر 120*100 باشد.
   -   همه آثار ارسالی باید دارای امضا باشند و در صورتی که قبال تهیه شده باشد نیز باید امضا شوند. 

   -   در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. همچنین در صورتی که اثر از ایده ای الهام 
گرفته باشد امتیاز ایده و خالقیت را نخواهد گرفت. 

   -   ترجیحاً شایسته است اثر بر روی بوم ) کاغذ ( مناسب و همراه قاب باشد. 
   -   درج رشته و زمینه ی اثر، نام و شماره تماس صاحب اثر، کد اثر و نام دانشگاه در پشت برگه و یا قاب اثر ضروری است.

   -   شرکت در کارگاه های صحت سنجی در بخش هنرهای تجسمی که در ایام برگزاری جشنواره ویژه منتخبین برگزار خواهد شد اجباری بوده 
و عدم شرکت در این کارگاه ها به منزله انصراف می باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   نوآوری در برخورد با فرم و ترکیب بندی، استحکام در ترکیب بندی و رعایت تناسب در فرم ها

   -   بهره گیری از تکنیک مناسب، اجرای محکم و کم نقص اثر، استفاده از مواد و متریال مناسب در اجرای اثر
   -   خالقیت و نوآوری در اجرای اثر

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید. 

   -   عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 

جوایز رشته نقاشی
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   •   کاریکاتور 

این بخش با هدف تولید آثار فاخر و  شناسایی استعدادهای برتر در رشته کاریکاتور برگزار می شود. 
   

شرایط :
   -   تحویل دادن اصل اثر به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره، به منزله ثبت قطعی آن می باشد. 

   -   نوع تکنیک اثر، آزاد است. 
   -   هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 

   -   ابعاد اثر باید حداکثر 70 * 100 باشد.
   -   همه آثار ارسالی باید دارای امضا باشند و در صورتی که قبال تهیه شده باشد نیز باید امضا شوند. 

   -   در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. همچنین در صورتی که اثر از ایده ای الهام 
گرفته باشد امتیاز ایده و خالقیت را نخواهد گرفت. 

   -   ترجیحاً شایسته است اثر بر روی بوم ) کاغذ ( مناسب و همراه قاب باشد. 
   -   استفاده از رایانه برای اجرای اثر بالمانع است.

   -   درج رشته و زمینه ی اثر، نام و شماره تماس صاحب اثر، کد اثر و نام دانشگاه در پشت برگه و یا قاب اثر ضروری است.
   -   شرکت در کارگاه های صحت سنجی در بخش هنرهای تجسمی که در ایام برگزاری جشنواره ویژه منتخبین برگزار خواهد شد اجباری بوده 

و عدم شرکت در این کارگاه ها به منزله انصراف می باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   نوآوری در برخورد با فرم و ترکیب بندی، استحکام در ترکیب بندی و رعایت تناسب در فرم ها

   -   بهره گیری از تکنیک مناسب، اجرای محکم و کم نقص اثر، استفاده از مواد و متریال مناسب در اجرای اثر
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   -   خالقیت و نوآوری در اجرای اثر
   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 

صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید. 

   -   عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 

جوایز رشته کاریکاتور
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   •   پوستر

این بخش با هدف تولید آثار و  شناسایی استعدادهای برتر در رشته پوستر برگزار می شود. 
   

شرایط :
   -   نوع تکنیک اثر، آزاد است. 

   -   هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 
   -   ابعاد فایل ارسالی باید حداقل 70*50 باشد.

   -   در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. همچنین در صورتی که اثر از ایده ای الهام 
گرفته باشد امتیاز ایده و خالقیت را نخواهد گرفت. 

   -   ارسال فایل اصلی با رزولوشن dpi 300 و با فرمت TIF و یا JPEG باشد.
   -   در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است فایل الیه باز )PSD( اثر را برای احراز هویت آن ارائه نمایند. 

   -   شرکت در کارگاه های صحت سنجی در بخش هنرهای تجسمی که در ایام برگزاری جشنواره ویژه منتخبین برگزار خواهد شد اجباری بوده 
و عدم شرکت در این کارگاه ها به منزله انصراف می باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   نوآوری در برخورد با فرم و ترکیب بندی، استحکام در ترکیب بندی و رعایت تناسب در فرم ها

   -   بهره گیری از تکنیک مناسب، اجرای محکم و کم نقص اثر، استفاده از مواد و متریال مناسب در اجرای اثر
   -   خالقیت و نوآوری در اجرای اثر

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید. 

   -   عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد.
   -   بارگذاری اثر در سامانه کافی بوده و نیاز به چاپ آن نمی باشد. 

جوایز بخش پوستر
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

   •   عکس

این بخش با هدف تولید آثار و  شناسایی استعدادهای برتر در رشته عکس برگزار می شود. 
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شرایط :

   -   هر عکسی با هر موضوعی در هر ژانری امکان شرکت در این بخش را دارد. مانند، عکس پرتره، طبیعت، منظره، معماری، اجتماعی، قوم نگاری، 
مستند، خیابانی و … 

   -   هر متقاضی می تواند حداکثر 4 اثر ارائه نماید. 
   -   عکس ها می بایست با کیفیت DPI 300 و حداکثر حجم فایل 8 مگابایت، بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند. حداقل رزولوشن 

عکس های موبایلی باید 12 مگاپیکسل باشد.
   -   ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه ای وارد نکند. دبیرخانه ی جشنواره از پذیرش 

عکس های فتومونتاژ، کوالژ، پانوراما معذور است.
   -   عکس های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هرنشانه ی تصویری باشند.

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

   -    عکس ها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس برداری و مدل دوربین مورد استفاده در هنگام بارگذاری در سایت 
جشنواره در قسمت توضیحات درج شوند.

   -   شرکت در کارگاه های صحت سنجی در بخش هنرهای تجسمی که در ایام برگزاری جشنواره ویژه منتخبین برگزار خواهد شد اجباری بوده 
و عدم شرکت در این کارگاه ها به منزله انصراف می باشد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
   -   نوآوری در برخورد با فرم و ترکیب بندی، استحکام در ترکیب بندی و رعایت تناسب در فرم ها

   -   بهره گیری از تکنیک مناسب، اجرای محکم و کم نقص اثر، استفاده از مواد و متریال مناسب در اجرای اثر
   -   خالقیت و نوآوری در اجرای اثر

   -   آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی 
صحیح و اولویت های موضوعی می پردازد. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره : 
   -   متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، پس از درج اطالعات در فرم مربوطه، از طریق سامانه جشنواره ثبت نام نماید. 

   -   عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 
   -   بارگذاری اثر در سامانه کافی بوده و نیاز به چاپ آن نمی باشد. 

جوایز بخش عکس
   -   نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

   -   نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
   -   نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 


