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بی شک مهمترین و واالترین عنصری که در هویت و مبنای پیشرفت هر جامعه دخالت 
اساســی دارد فرهنــگ آن جامعــه اســت و بــا انحــراف فرهنــگ، هــر چنــد جامعــه در ابعــاد 
اقتصــادی، سیاســی، صنعتــی و نظامــی بــه صــورت مقطعــی و کاریکاتــوری قدرتمنــد و قــوی 

باشــد ولــی آن پیشــرفت مانــا و متــوازن نبــوده و میــان تهــی اســت. 
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در راســتای 
تحقــق آرمان هــای نظــام کارآمــد جمهــوری اســامی ایــران و بــا عنایــت بــر لــزوم گســترش و 
ــا بهره منــدی از  ــج فرهنــگ ســامت ب ــن تروی ــی  و همچنی ــج فرهنــگ اســامی - ایران تروی
ــری دانشــجویان،  ــه منظــور شناســایی و رشــد اســتعدادهای فرهنگــی و هن ــر  و ب ــزار هن اب
کارکنــان، اســاتید و جامعــه پزشــکی کشــور، اقــدام بــه برگــزاری نهمیــن جشــنواره فرهنگــی 

وزارت بهداشــت نمــوده اســت. 

مقدمه
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ــر نشــاط و انگیــزهِ فرهنگــی و هنــری در دانشــجویان، کارکنــان، اعضــای   تقویــت فضــای پ
هیئت علمی دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور و جامعه پزشــکی ) دانش آموختگان علوم 
پزشــکی ( و جلــب توجــه بــه مســائل مهــم جامعــه و کشــور و جهــان از طریــق فرهنــگ و هنــر  
 توســعه و تقویــت مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری خصوصــاً در کانون هــای 

فرهنگــی هنــری بــه منظــور تربیــت چنــد بعــدی دانشــجویان
 ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری 

 شناســایی، معرفی، اســتفاده و تجلیل از نخبگان خاق و توانمند در زمینه های فرهنگی 
و هنری

 ترویج فرهنگ سامت با بهره مندی از ابزار هنر

اهداف جشنواره



آزاد ـبخش 
جامعه  و  ـپزشیک  علوم  داـنشگاه های  علیم  هیئت  اعضای  کارکنان،  وـیژه 

کشور ـپزشیک 
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شرایط عمومی 

 در بخــش کارکنــان، اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی و جامعــه پزشــکی کشــور ) دانــش آموختگان 
علــوم پزشــکی (، موضــوع آثــار، آزاد می باشــد و داوری آثــار از لحــاظ فنــی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. 

 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.

 مطابــق آئیــن نامــه جشــنواره، در هــر زمــان عــدم صحــت مــدارک ارائــه شــده از جانــب متقاضــی بــرای دبیرخانه محرز 
شــود، اثــر مربوطــه حــذف شــده و مســئولیت کلیــه ی عواقــب آن برعهــده ی متقاضــی خواهــد بــود و دبیرخانــه دائــم 

جشــنواره فرهنگــی می توانــد بــا متخلفیــن برخوردهــای الزم قانونــی را داشــته باشــد. 
 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(، گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.
 چنانچه مواردي در اين فراخوان درج نشده باشد، در صورت درخواست دانشجویان و یا کارشناسان دبیرخانه های 
دانشــگاهی، توســط دبیرخانــه دائــم، تبییــن صــورت می گیــرد و پــس از تصمیــم نهایــی در دبیرخانــه دائــم جشــنواره، 

اعــام و اجــرا خواهــد شــد.
 دبیرخانه دائم می تواند از آثار راه یافته با ذکر نام خالق اثر در انتشار آثار، به هر آن گونه که صاح 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. 
ــد در صــورت  ــا توجــه به نظــر شــورای سیاســتگذاری جشــنواره و هیئــت داوری می توان ــه دائــم جشــنواره ب  دبیرخان

ــز اعام شــده را به تناســب تغییــر دهــد.  ــار ارســالی در بخش هــای مختلــف جشــنواره، جوای کیفیــت نداشــتن آث
 کلیــه کارکنــان، اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور و یــا مراکــز وابســته بــه وزارت 
بهداشــت و بایــد آثــار خــود را بــه دبیرخانــه دانشــگاه محــل خدمــت خــود تحویــل دهنــد. همچنیــن جامعــه پزشــکی 
کشــور بایــد آثــار خــود را بــه نزدیــک تریــن واحــد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر خــود تحویــل دهنــد. کارمنــدان ســتاد 

وزارتــی نیــز آثــار خــود را مســتقیماً تحویــل دبیرخانــه دائــم جشــنواره فرهنگــی دهنــد.
 در ایــن دوره از جشــنواره، تمهیداتــی پیــش بینــی شــده اســت کــه کلیــه آثــار راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری ) مرحلــه 
نهایــی ( مــورد ارزیابــیِ اثبــاِت انتســاِب اثــر بــه خالــق اثــر قــرار گیــرد. ایــن ارزیابــی از طریــق اجــرای زنــده اثــر و یــا آزمــون 
عملــی در کارگاه آموزشــی مرحلــه نهایــی و نیــز ارســال عکــس و فیلــم از مراحــل تولیــد اثــر خواهــد بــود. تاکیــد می گــردد 
ــار فــرد متخلــف از جشــنواره حــذف شــده و در  ــه اثبــات برســد، کلیــه آث ــر ب ــه کــه عــدم انتســاب اث کــه در هــر مرحل
جشــنواره های آتــی نیــز حــق شــرکت نخواهنــد داشــت و در ارزشــیابی دبیرخانــه دانشــگاهی جشــنواره نیــز نمره منفی 

تاثیرگــذاری لحــاظ خواهــد شــد.



جشنواره های  ـبخش 

هرنهای ـنماـییش

ادیب

هرنهای ـتجسیم
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در این بخش رشته های نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، فیلمنامه 
نویســی، تحقیق و پژوهش )موضوع هنر و ســامت( قرار دارند. 

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

  

 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 خاقیت در تولید اثر
 توجه به کشمکش و تعلیق، اوج، تحلیل گری، شخصیّت پردازی و دیالوگ نویسی

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 
ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد؛ همچنیــن هــم نســخه Word و هــم نســخه PDF خــود را نیــز در ســامانه جشــنواره 

فرهنگــی بارگــذاری نماید.
 چكیده داستان نمایش یا اثر ) حداکثر 300 کلمه ( 

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 

نمایش نامه نویسی 

شرایط
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شرایط

فیلم 

ايــن بخــش بــا هــدف حمایــت از تولیــدات و شناســایی اســتعدادهای برتــر در حــوزه فیلــم، در 2 بخــش فیلــم کوتــاه 
داســتانی و فیلــم مســتند برگــزار می شــود. 

  

 فیلم هایی که فاقد استانداردهای فنی باشد از مرحله بازبینی حذف می شود.
 محدودیتی برای حضور چند فیلم از یک فیلمساز در بخش های مختلف جشنواره وجود ندارد.

 فیلــم ســازانی کــه قصــد حضــور بــا چنــد فیلــم در جشــنواره را دارند باید فیلم های خــود را بــر روی DVDهای جداگانه 
به دبیرخانه ارســال نمایند و برای شــرکت هر اثر در جشــنواره کد رهگیری جداگانه دریافت نماید.

 فیلــم هایــی کــه دارای تهیــه کننــده حقیقــی مــی باشــند بایــد بــه همــراه اثــر خــود، نامــه تاییدیــه صاحــب اثــر را بــه 
دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد. 

 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.

 تمامــی آثــار ارســالی توســط هیئــت بازبیــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و فیلم هــای متناســب بــه هیئــت داوران معرفــی 
خواهنــد شــد. 

 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.

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

 رعایت نکات فنی همچون شخصيت پردازي، دكوپاژ، تركيب بندي تصوير و ...
 انتخاب اصولی و استفاده بموقع از موسیقی 

 دقت به انسجام و وحدت موضوع در اثر
 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 

نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 
 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 کارگــردان اثــر بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، طــرح و 

ایــده و متــن فیلمنامــه را از طریــق ســامانه جشــنواره ثبــت نمایــد. 
 اسامي عوامل گروه 
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 یك قطعه عكس از كارگردان ) در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره (
 چكیده داستان یا طرح اثر ) حداکثر 300 کلمه ( 

 تحویل 3 نسخه DVD با کیفیت از فیلم نمايش به دبیرخانه دانشگاهی
 رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان، کد اثر و نام دانشگاه به طور کامل با ماژیک بر روی DVD نوشته شود.

تذکر مهم : با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار )ارســال مســتقیم آثار به دبیرخانه دائم جشــنواره فرهنگی(، 
در صــورت راه یابــی هــر فیلــم بــه بخــش پایانــی، فایــل ارائــه شــده توســط فیلم ســاز مســتقیماً بــرای داوری پایانــی بــه 
نمایــش درخواهــد آمــد؛ ازایــن رو ضــروری اســت فیلم ســازان از ابتــدا نســخه نهایــی اثــر را باکیفیــت مناســب بــه دفتــر 

جشــنواره ارائــه دهنــد.

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 
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فیلم نامه نویسی  

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

 فیلم نامه نباید پیش از این در کتابی چاپ شده باشند. 
 هر فیلم نامه 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 :
 توجه به کشمکش و تعلیق، اوج، تحلیل گری، شخصیّت پردازی، دیالوگ نویسی متناسب با قالب تصویری 

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

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 
ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد؛ همچنیــن هــم نســخه Word و هــم نســخه PDF خــود را نیــز در ســامانه جشــنواره 

فرهنگــی بارگــذاری نماید.
 چكیده داستان نمایش یا اثر ) حداکثر 300 کلمه ( 

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
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رشته تحقیق و پژوهش شامل ارسال مقاالت با موضوع "رابطه میان فرهنگ و هنر با سالمت" است.
  

 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.
 مقالــه بایــد مشــتمل بــر بخشــهاي چکیــده بــه فارســی، کلیــد واژه هــا، مقدمــه، بدنــه اصلــی، نتیجه گیری و فهرســت 

منابع باشــد.
 مقاالت باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 
ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد؛ همچنیــن هــم نســخه Word و هــم نســخه PDF خــود را نیــز در ســامانه جشــنواره 

فرهنگــی بارگــذاری نماید.
 بارگذاری چكیده مقاله ) حداکثر 300 کلمه (

 متقاضی باید عاوه 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 

تحقیق و پژوهش 
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در این بخش، رشــته های شــعر ) کاســیک، نو (، شــعر طنز، نثر طنز، ترانه و داســتان کوتاه 
قــرار دارند. 

ادبی 



The 9th International 
Cultural Festival of 
the Ministry of Health

جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

58بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

 در بخــش شــعر کاســیک )غــزل، مثنــوی، چهارپــاره، رباعــی یــا دوبیتــی پیوســته، قصیــده و ...( و شــعر نــو )ســپید و 
نیمایــی( مــورد قبــول اســت. 

 متقاضی می تواند برای هر رشته، حداکثر 3 اثر ثبت نماید. 
 آثار نباید پیش از این در کتابی چاپ شده باشند. 

 فونت آثار ارسالی باید 12 یا B Lotus ،14  یا B Nazanin  باشد.
 تعــداد کلمــات در رشــته داســتان کوتــاه حداکثــر 3500 کلمــه و نثــر طنــز حداکثــر 2500 کلمــه مــی باشــد. در ایــن 

رشــته ها حداقلــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
 آثــار ادبــی حتمــا دارای اســم مناســب بــوده و از اســتفاده اعــداد، عبــارات بــی ربــط و ... بــه عنــوان "نــام اثــر" در ســامانه 

ثبــت آثــار خــودداری شــود.
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 
ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد؛ همچنیــن هــم نســخهWord  و هــم نســخه PDF خــود را نیــز در ســامانه جشــنواره 

فرهنگــی بارگــذاری نماید. 

تذکــر مهــم: در ایــن بخــش، دبیرخانــه هــای دانشــگاهی از پذیرفتــن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجــوع داوران 
فایل الکترونیکی اثر که در ســامانه بارگذاری شــده می باشــد.

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
 در بخــش شــعر کاســیک، شــاخص هــای »موســیقایی« بــا مــاك »رعایــت وزن و قافیــه«، »زبــان«، »خیــال«، 
»وحــدت«، »اندیشــه« و »خاقیــت« نیــز از جملــه شــاخص های مــورد توجــه در داوری اشــعار كاســیك می باشــد.
ــو، شــاخص هایــی همچــون »فــرم«، »زبــان«، »تصویرپــردازی«، »نظــم ارگانیكــی«، »اندیشــه«،   در بخــش شــعر ن

»تكنیــك« و »خاقیــت« مــورد توجــه اســت.
 در بخــش نثــر ادبــی، مضمــون و محتــوا، انســجام، بهــره گیــری از آرايــه هــای ادبی، فصاحت و باغت از شــاخص های 

مهم ارزیابی اســت.
 در بخــش شــعر و نثــر طنــز، خاقیــت، زبــان تمثیــل، مضامیــن و محتــوا، بیــان مفهــوم، اصاح گــري، شــوخ طبعــی و 
طنــز آفرینــی ) طنــز موقعیــت، طنــز زبانــی، بــه کارگیــری ابــزار طنــز و ... ( در کنــار رعایت نکات فنی حائز اهمیت اســت.

 در بخش ترانه، ساختار،انسجام، زبان، اندیشه و خاقیت از شاخص های اصلی به حساب می آیند.
 در بخــش داســتان کوتــاه، موضــوع و تــم، طــرح، شــخصیت پــردازي ،گفتگــو ، فضاســازي ، پرداخــت ، لحــن داســتان و 

زاویــه دیــد از مــوارد مــورد ارزیابــی خواهــد بــود.

شرایط  
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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 



The 9th International 
Cultural Festival of 
the Ministry of Health

جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

60 بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

در ایــن بخــش رشــته هــای خوشنویســی ) نســتعلیق، شکســته نســتعلیق، نقاشــی خــط (، 
نقاشــی، کاریکاتــور، پوســتر و عکاســی قــرار دارنــد. 

هنرهای تجسمی 
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خوشنویسی    

ايــن بخــش بــا هــدف حمایــت تولیــد آثــار فاخــر و شناســایی اســتعدادهای برتــر در رشــته خوشنویســی در زمینه هــای 
نســتعلیق، شکســته نســتعلیق و نقاشــی خط برگزار می شــود. 

 

 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 همراه قاب باشد. 
 درج رشــته و زمینــه ی اثــر، نــام و شــماره تمــاس صاحــب اثــر، کــد اثــر و نــام دانشــگاه در پشــت برگــه و یــا قــاب اثــر 

ضــروری اســت.

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
 خاقیت و نوآوری در اجرای اثر

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 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 
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جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

62بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

 پیشــنهاد دبیرخانــه : در ایــن بخــش پیشــنهاد مــی گــردد بــا توجــه بــه حداکثــر اســتفاده از آثــار تولیــدی در مراکز 
درمانــی و دانشــگاه ها از متن هایــی بــا محتــوای ســامت و یــا متــن هایــی کــه در قالــب احادیــث، آیــات و جمــات 

قصــار اســت، اســتفاده گــردد. 
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جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

63بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

شرایط

نقاشی

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

 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 حداقل A3 و حداکثر 120*100 باشد.

 در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. 
 ترجیحاً شایسته است اثر بر روی بوم ) کاغذ ( مناسب و همراه قاب باشد. 

 درج رشــته و زمینــه ی اثــر، نــام و شــماره تمــاس صاحــب اثــر، کــد اثــر و نــام دانشــگاه در پشــت برگــه و یــا قــاب اثــر 
ضــروری اســت.

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
 خاقیت و نوآوری در اجرای اثر

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 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 



The 9th International 
Cultural Festival of 
the Ministry of Health

جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

64بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

شرایط

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

 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. 

 در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. 
 ترجیحاً شایسته است اثر بر روی بوم ) کاغذ ( مناسب و همراه قاب باشد. 

 استفاده از رایانه برای اجرای اثر بامانع است.
 درج رشــته و زمینــه ی اثــر، نــام و شــماره تمــاس صاحــب اثــر، کــد اثــر و نــام دانشــگاه در پشــت برگــه و یــا قــاب اثــر 

ضــروری اســت.

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
 خاقیت و نوآوری در اجرای اثر

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 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 

کاریکاتور 
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جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

65بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

شرایط

پوستر

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

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

 ابعاد اثر باید حداقل A3 و حداکثر 70*100 باشد.
 در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. 

 ارسال فایل اصلی با رزولوشن dpi 300 و با فرمت TIF و یا JPEG باشد.
 در صــورت درخواســت داوران جشــنواره، شــرکت کننــده موظــف اســت فایــل الیــه بــاز )PSD( اثــر را بــرای احــراز هویــت 

آن ارائــه نمایند. 

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
 خاقیت و نوآوری در اجرای اثر

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 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
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جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

66بـخش آزاد  |  ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور

شرایط

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

 هــر عکســی بــا هــر موضوعــی در هــر ژانــری امــکان شــرکت در ایــن بخــش را دارد. ماننــد، عکــس پرتــره، طبیعــت، 
منظــره، معمــاری، اجتماعــی، قوم نــگاری، مســتند، خیابانــی و … 

 هر متقاضی می تواند حداکثر 4 اثر ارائه نماید. 
 عکس هــا مــی بایســت بــا کيفيــت DPI 300 و حداکثــر حجــم فایــل 10 مگابایــت، بــر روی ســایت جشــنواره بارگــذاری 

شــوند. حداقــل رزولوشــن عکس هــای موبایلــی باید ۸ مگاپیکســل باشــد.
 ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت کــه بــه اصالــت عکــس خدشــه ای وارد 

نکنــد. دبیرخانــه ی جشــنواره از پذیــرش عکس هــای فتومونتــاژ، کــوالژ، پانورامــا معــذور اســت.
 عکس هــای ارســالی، نبایــد دارای امضــای عــکاس، پاســپارتو، حاشــیه، تاریــخ، واترمــارک، لوگــو یــا هرنشــانه ی تصویــری 

باشند.
 در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر 

درخواســت خواهــد شــد. در صــورت عــدم ارائــه ی فایــل اصلــی، عکــس از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.
  عکس هــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطاعــات مربــوط بــه مــکان و زمــان عکس بــرداری و مــدل دوربیــن مــورد اســتفاده 

در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در قســمت توضیحــات درج شــوند.

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
 خاقیت و نوآوری در اجرای اثر

 آثــاری کــه بــا توجــه بــه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی امروزیــن تولیــد شــده باشــد و بــه مفهــوم امیــد، آگاهــی بخشــی، 
نشــاط، ترویــج ســبک زندگــی صحیــح و اولویت هــای موضوعــی می پــردازد. 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 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. 

عکس
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نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
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عکس

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 


