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 ملی رويش ۀنهمین جشنوار دستورالعمل اجرايی

 
 
 
 

گاهی ونهمین ۀجشنوار  ی رویشمل  ۀجشنوار رویش دانش
 ون اهي رفهنگی، هنري، دینی واجتماعی دستاورداه و توانمندي اهي كان  ۀوژی
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 ديباچه:

قش مهمی در حیات و سر زندگی های کارآمد، نعنوان یکی از مجموعهبه اجتماعیای فرهنگی، هنری، دینی و هکانون

در  د.رونشمار میبه  «نشگاه اجتماعیدا»گیری عنوان یکی از مصادیق بارز شکلهای دانشگاهی ایفا کرده و بهمحیط

گران و کنش ۀافتاده و همها بر سر زبانهای اخیر که موضوع پذیرش نقش دانشگاه در موضوعات مهم جامعه سال

ها و اند با بلوغ در فعالیتهای فرهنگی توانستهنمایند، کانونآموزش عالی این مهم را دنبال می اندرکاران نظامدست

گاهی کسب نموده و در مصدر های دانشت جامعه جایگاه واالیی در مجموعهترین موضوعاپیوستگی با اصلی

سؤالن دانشگاهی، تا جایی که عالوه بر م فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند. ۀدر حوزهای کالن دانشگاهی ریزیبرنامه

دنبال ارتباط مؤثر و کارآمد به ۀاین مجموع نیز با درک موقعیت و جایگاه ارزشمند ل در جامعهئوسایر نهادهای مس

 اند.های واالی آن برآمدهمندی از ظرفیتبهره

های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی مندسازی دانشجویان فعال در کانونانالبته در این میان توجه به ضرورت تو

ناسانه نسبت شهمواره با نگاهی آسیب ،پویا ۀآفرینی این مجموعت قرار گرفته و باید در کنار نقشنبایستی مورد غفل

افزون آن را فراهم رشد روز ۀها، زمیناط ضعف فعالیتگری این مجموعه و ارتقای نقاط قوت و جبران نقبه کنش

  نمود.

نیز  جموعه وهای این ممعرفی دستاوردها و توانمندی ۀملی با انگیز ۀاز این رو برگزاری رویدادی سترگ در گستر

گی به های فرهنتواند گام مؤثری در ارتقای کانونصورت سالیانه میهای فرهنگی بههای کانوننوعی ارزیابی فعالیت

هنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درک ضرورت ایجاد چنین بستری لذا معاونت فر شمار آید.

زار کانون فرهنگی در سطح ه 6های بیش از داد فعالیتکه برون «نهمین جشنواره ملی رویش»نسبت به برگزاری 

  اهتمام ورزیده است. استهای کشور دانشگاه

محیط دانشگاه شاهد هستیم برگزاری در تر دانشجویان را رنگمشیوع بیماری کرونا، حضور ک ۀواسطاکنون که به

تواند موجب تقویت پیوند دانشجویان با دانشگاه هی و نیز خروجی آن در سطح ملی میاین رویداد در سطح دانشگا

  و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانشجویان گردد.
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های عاونتها و ماعم از رؤسای محترم دانشگاه مدیریت دانشگاه ۀمجموعهای گذشته، امید است همچون سال

تر این رویداد فاخر فرهنگی، موجبات اعتالی فرهنگی عی آنان با همکاری در برگزاری هرچه با شکوهفرهنگی و اجتما

 نهاد دانشگاه را فراهم نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 نظام اجرايی جشنواره
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 رويش:ملی  ۀجشنوار ساختار - 1

، زیمرک ۀ، دبیرخانجشنوارهمحتوایی و اجرایی  دبیرگذاری، رویش شامل شورای سیاستملی  ۀساختار جشنوار   

که هر یک از این ارکان، در فصول دوم و سوم است  ملی رویش ۀجشنوار ۀو دبیرخان دانشگاهیرویش های دبیرخانه

 .اندتوضیح داده شدهاین مستند 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره رويش:  مرکزی ۀدبیرخان -1-1

 .ه داردبرعهدرا ن ملی و دانشگاهی رویش در بعد کال ۀپیگیری امور جشنوار ۀوظیف ،رویش ۀجشنوارمرکزی  ۀدبیرخان

بوده و در محل وزارت عتف  فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کلاداره اجتماعیهای فعالیت ۀادار این دبیرخانه ذیل

 مستقر است.

 جشنواره: مرکزی ۀاهم وظايف دبیرخان -1-1-1

 های دانشگاهی و ملی رویشریزی مربوط به جشنوارهبرنامه الف()

 هاغ به دانشگاهو ابال رویش ۀبرگزاری جشنوار اجرایی و دستورالعمل تدوین طرح ب()

 جشنواره ۀسامان و مدیریتاندازی راه پ()

 گذاریریزی و پیگیری تشکیل جلسات شورای سیاستبرنامه (ت)

 رویش ملی ۀارسال فراخوان جشنوار (ج)

 ملی رویش ۀجشنوار ینتدوین مستندات ادوار پیش( چ)

 های رویش دانشگاهیاخذ گزارش جشنواره (خ)

 

 

 دبير اجرايي دبير محتوايي

دبيرخانۀ مرکزی  

گذاریشورای سياست  

 های دانشگاهيدبيرخانه

 جشنواره
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 فصل دوم

 دانشگاهی رويش ۀجشنوار
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 : دانشگاهیرويش  ۀجشنوار - 2

اجتماعی  دینی و های فرهنگی، هنری،ها و استعدادهای ارزشمند کانونتجلی توانمندی ۀعنوان عرصرویش به ۀجشنوار

اری برگز ،تبلور شعار فصل شکوفایی تردید برایبی است. هاهای قابل توجه کانونانعکاس ظرفیت برایبستر مناسب 

ها و مراکز آموزش آید که با مشارکت و همکاری دانشگاهشمار میهای رویش دانشگاهی گامی مهم بهجشنواره ۀشایست

 محقق خواهد شد.عالی سراسر کشور 

ه شده نسبت ببندی تعیینن جشنواره و طبق زمانها و راهبردهای مدوّها برمبنای سیاستبر این اساس دانشگاه

های مختلف و های بخشهای رویش دانشگاهی طبق این دستورالعمل اقدام نموده و برگزیدهارهبرگزاری جشنو

ه( )سامانرویش ملی  ۀجشنوار ۀهمچنین آثار و دستاوردهای کانونی خود را پس از انجام ارزیابی و داوری به دبیرخان

 نمایند.می معرفی

 دانشگاهی:رويش  ۀترين اهداف برگزاری جشنواربرخی از مهم -2-1

 هادانشگاهدر های فرهنگی و هنری سازی هویت کانوننهادینهالف( )

 هاکانون ۀشناسایی و معرفی استعدادهای شاخص و ناب دانشجویی در حوز ب()

 های اجتماعی و فرهنگیدانشگاهی به فعالیت ۀتشویق و ترغیب جامعپ( )

 هادر دانشگاه داوطلبانهو  ترویج فعالیت گروهی( ت)

 ....و 

 رويش دانشگاهی: ۀجشنوار ارکان -2-2

 رویش دانشگاهی ۀجشنوار ریزیبرنامه ۀکمیت -2-2-1

 رویش دانشگاهی ۀدبیر جشنوار -2-2-2

 رویش دانشگاهی ۀجشنوار ۀدبیرخان -2-2-3

 

 دانشگاهی:رويش  ۀجشنوار ريزیبرنامه ۀکمیت -2-2-1

 یندهایآرو نظارت بر ف ، هماهنگیریزیبرنامه با هدفکمیته این دانشگاهی، رویش  ۀجشنوار ۀشایستمنظور برگزاری به

شود. تشکیل می دانشگاه فرهنگی و دانشجوییمعاون فرهنگی و اجتماعی/جشنواره، به ریاست  برگزاری

  این شورا عبارتند از: )پیشنهادی(اعضای
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  آموزش عالی( ۀسسؤدانشگاه یا م فرهنگی و دانشجوییمعاون فرهنگی و اجتماعی/) رئیس جشنواره -

 (دانشگاهاجتماعی  ومدیر فرهنگی )دبیر جشنواره  -

 دانشگاه(های فرهنگی کانوندبیر شورای هماهنگی های فرهنگی و یا کارشناس کانون) دبیر اجرایی -

 

  رويش دانشگاهی: ۀدبیر جشنوار -2-2-2

 باوی پس از تشکیل دبیرخانه  عهده دارد.را بر  محتوایی و دانشگاهی مسئولیت پیگیری امور اجرایی ۀدبیر جشنوار

 جشنواره به برگزاری نسبت های مرتبطدانشگاه و سایر مجموعهکارگزاران و فعاالن مناسب و با مشارکت ریزی برنامه

  .نماید می اقدام

 :جشنواره دبیر وظايف اهم -2-2-2-1

 اجرایی دبیر تعیین الف()

 ها()ترجیحاً از بین فعاالن کانوناجرایی جشنواره و برگزاری جلسات کارشناسی  کارگروه تشکیل ب()

 محتوایی و اجرایی تخصصی هایکارگروه تشکیل بر نظارت پ()

 مقرر موعد در جشنواره به مربوط امور انجام منظوربه عملیاتی ریزیبرنامه ت()

  جشنواره اجرای کیفیت بر مستمر نظارت (ث)

  هاو تعامل با فعاالن و کارگزاران فرهنگی و جلب مشارکت آن فکریهم ج()

 هاو داوری اجرا فرآیند در جشنواره، ابالغی دستورالعمل اجرای بر نظارت چ()

 غیردولتی و دولتی هایدستگاه و نهادها ها،سازمان هایحمایت جذب و جلب پیگیری ح()

 رویش دانشگاهی ۀهای مختلف جشنواربرگزیدگان بخشتتامیه و تقدیر از خخط مراسم ابرگزاری بر خ()

 دستاوردها نمایشگاه برپایی د()

 

  رويش دانشگاهی: ۀشرح وظايف دبیرخان -2-2-3

گردد که وظایف این دبیرخانه تشکیل می هایرویش دانشگاهی در دانشگاه ۀجشنوار ۀجشنواره، دبیرخانانسجام برای 

 به شرح ذیل می باشد:

 ریزی و تدارک برگزاری جشنوارهبرنامه الف()
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 ها و...ها، پردیس، دانشکدهرسانی و اعالم فراخوان رویش دانشگاهی در سطح دانشگاهاطالع ب()

  دانشگاهی رویش ۀارزیابی و داوری آثار و دستاوردهای جشنوار انجام برایهماهنگی  پ()

  ملی رویش ۀجشنوار نهمین ۀدانشگاه و ارسال به دبیرخان ۀمعرفی آثار و دستاوردهای برگزید ت()

دانشتتگاهی به  ۀهای مختلف جشتتنوارستتازی و ارستتال گزارش مکتوب و نتایج بخش مستتتند ث()

 مرکزی ۀدبیرخان

 

  :زمان برگزاری -2-3

ر ددانشگاهی و مطابق با تقویم مندرج  ۀجشنوار ریزیبرنامه ۀکمیتدانشگاهی توسط رویش  ۀبرگزاری جشنوار زمان 

پس ضروری است . است 1399 اسفند اوللغایت  اول آذراز  زمان برگزاری پیشنهادی .شوداین دستورالعمل تعیین می

 مرکزی ۀبندی برگزاری به دبیرخانزمان هماهنگی بیشتر برای رویش دانشگاهی، ۀاز تعیین زمان برگزاری جشنوار

ها، دانشگاه های اعالم شدهبندیطبق زمان مرکزی ۀشده از سوی دبیرخاننمایندگان تعیینرویش اعالم گردد.  ۀجشنوار

 نمایند.می نظارتروند برگزاری رویش دانشگاهی بر 

 

 :رويش ملی ۀها در جشنوارحضور دانشگاه ۀنحو -2-4

 :نمايندمیرويش دانشگاهی  ۀهايی که اقدام به برگزاری جشنواردانشگاه -2-4-1

طی این جشنواره ریزی و امکانات خود و نیز دستورالعمل اجرایی ها بر مبنای برنامهدر این بخش دانشگاه 

نمایند. دانشگاهی می ۀجشنوار( اقدام به برگزاری 1399 اسفند ابتدایتا  اول آذرزمانی اعالم شده ) ۀباز

 -98که از ابتدای سال تحصیلی  استشده در این جشنواره شامل مواردی ها و دستاوردهای ارائهتوانمندی

 به اجرا درآمده یا تولید شده است. 99

رویش شامل بخش کانون ملی  ۀرقابتی جشنوارهای رقابتی و غیرتوانند در تمام بخشمی هااین دانشگاه 

 رقابتی شرکت نمایند. ۀبخش ویژو  برگزیده، بخش آثار و دستاوردهای فردی و گروهی
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 رويش دانشگاهی: ۀهای جشنواربخش -2-5

  بخش رقابتی -2-5-1

 رقابتیبخش غیر -2-5-2

 

فرهنگی،  هایکانون های مختلفتشویق برگزیدگان عرصهبا هدف شناسایی و  ،این بخش قابتی:بخش ر -2-5-1

 . شودبرگزار میدینی و اجتماعی  ،هنری

 

 :رويش دانشگاهی ۀکانون برگزيد -2-5-1-1

. بر این اساس دارندخود را  ۀکانون برگزیدها امکان انتخاب و معرفی دانشگاهدانشگاهی،  ۀمنظور گسترش جامعبه 

کمی و کیفی نسبت به انتخاب و های بر مبنای شاخصرویش دانشگاهی  ۀت داوران جشنوارئو هی ریزیبرنامه ۀکمیت

  رویش اقدام خواهند نمود. ملی ۀجشنوار ۀدانشگاهی به دبیرخان ۀمعرفی کانون برگزید

 :عمومی در اين بخش عبارت اند ازهای برخی از شاخص

 خالقیت و نوآوری  الف()

 توسعه و ترویج کارگروهی و جمعی ب()

 های فرهنگی آموزش ۀتوجه به اهمیت مقول پ()

 هاجذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه ت()

 هاها و ارتقای کمی و کیفی فعالیتاستمرار برنامه ث()

 ها کانونتولیدات  ج()

 اوقات فراغت جامعه مخاطب  ریزیبرنامه چ()

 های کانوندر فعالیت ظرفیت استادانگیری از بهره ح()

 های کانونکمی و کیفی فعالیت ۀتوسعبرای گیری مناسب از فضای مجازی بهره خ()

 المللی و کسب عنوان برگزیدهی، ملی، بیناهای منطقهها، مسابقات و همایشجشنوارهحضور در  د()

 برخورداری از اساسنامه ذ()
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 برگزاری به موقع انتخاباتر( 

 انتشار نشریه با موضوع مرتبط (ز

 برخورداری از ساختار کارآمد (س

 و...

 : تبصره

های )بر اساس شاخص رویش دانشگاهی ۀیدکانون برگزانجام داوری و انتخاب ضروری است هر دانشگاه پس از 

 د. اقدام نمای با موضوع مشخص یک کانون صرفاً بت به معرفینس، عمومی کانون(

 

 رويش دانشگاهی: ۀفردی و گروهی جشنوار ۀآثار و دستاوردهای برگزيد -2-5-1-2

در ی که هایکانونبر این اساس  .استها کانون ۀو تقدیر از آثار برگزید ، ارائهشناسایی برایرویش محملی  ۀجشنوار

ها شایان ذکر است سایر کانون. ا هستنددارامکان حضور در این بخش را  های ادبی و هنری فعال باشند،فعالیت ۀحوز

مطالعات های اجتماعی، های محیط زیست، هالل احمر، آسیبمانند کانون)محور و اجرایی که دارای کارکردهای برنامه

های موفق کانونی )توضیح آن ذکر خواهد شد( به رقابت ها و برنامهتوانند در بخش ایدههستند میفرهنگی و...( 

 :ن بخش عبارتند ازاصلی ای ۀدو حوز بپردازند.

نامه، نمایش، فیلم، عکسادبیصنایع دستی، هنرهای تجسمی،  :فردیآثار و دستاورد های  -2-5-1-2-1

 (4 ۀ)پیوست شمار و موسیقی نامه

 (4 ۀفیلم، تئاتر، موسیقی )پیوست شمار :گروهیهای ثار و دستاوردآ -2-5-1-2-2

 : هاتبصره

د نشده باش یادهای به تولید اثری در رشتهکه منجر )اعم از فردی و گروهی( های مشترک بین کانونی فعالیتالف( )

با همکاری  کانون محیط زیست توسط فیلمی مستند مشترک تولید اید. به عنوان مثالد در این بخش شرکت نمنتوانمی

یک اثر محسوب شده و امکان حضور در این بخش را خواهد  ،نهادهای مرتبطبا و یا کانون فیلم و عکس دانشگاه 

 داشت.
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در آثار گروهی  بایست عضو کانون و دانشجوی همان دانشگاه باشند.عوامل تولید آثار فردی و گروهی، می ب()

 بالمانع است. یک یا دو نفر خارج از دانشگاهو همکاری حضور  ،مشترک کانون با نهادهای مرتبط غیردانشگاهی

اند نیز امکان شده ۀبرگزید ۀدانشگاهی حائز رتبای و ملی و حتی غیرهای منطقهآثاری که در سایر جشنواره( پ)

 حضور در این جشنواره را خواهند داشت.

را به ( رویش دانشگاهی ۀ)منتخب جشنواراثر  یک فقطهر دانشگاه  ،بخش هر درگروهی  انفرادی و ۀحوزدر ( ت)

 معرفی نماید.رویش ملی  ۀنهایی جشنوار ۀمرحل

ان رومورد ارزیابی دا ،(4 ۀ)پیوست شمار العملخارج از موارد ذکر شده در دستور فردی و گروهی ۀشدائهآثار ار (ث)

ها فراهم خواهد تخصصی امکان حضور آن ۀگیرند و در آینده با برگزاری جشنوارنمیملی رویش قرار  ۀدر جشنوار

  شد.

ابتدای اسفند لغایت  1398زمانی مهر ماه  ۀبایست در بازرویش دانشگاهی می ۀجشنوار ۀیافته به دبیرخانآثار راه (ج)

 شده باشد. یا اجرا تولید 1399

صاحب اثر و دبیر کانون مربوطه  ۀرویش دانشگاهی بر عهد ۀشده به جشنوارهنری ارائهمسئولیت اصالت اثر  (چ)

 نیز همربوطدانشگاه یید أرویش دانشگاهی، ت ۀشرکت آثار فردی و گروهی در جشنوار برای. الزم به ذکر است است

 .استالزامی 

 ابتدا توسط کارشناس مربوطه تکمیل، سپس به تأیید مدیر فرهنگی وملی بایستی  ۀشده در مرحلآثار ارائهمستند ح( )

 فرهنگی و دانشجویی ارسال گردد.از طریق معاون فرهنگی و اجتماعی/اجتماعی رسیده و در نهایت 

 

 :هاکانون ۀهای برگزيدايده و طرح -2-5-1-3

ذکر رویش دانشگاهی  ۀ( جشنوار2-5-1-2بند )فردی و گروهی کانونی در  ۀبر مبنای آنچه که در بخش آثار برگزید

توانند در بخش ایده و می هستندتولیدات کانونی فعال  ۀدر حوز کمتر ،لحاظ ماهیت فعالیتهایی که بهکانونشد، 

تواند های فرهنگی هر دانشگاه میموفق کانونهای ها و ایدههای برگزیده کانونی رقابت نمایند. بر این اساس طرحطرح

ها از طریق ارزیابی و انتخاب داوران امکان حضور در های آنحضور داشته و برترین رویش دانشگاهی ۀدر جشنوار

اعم از محور( ها )اجرایی و برنامهشده در این کانونهای اجراشایان ذکر است برنامه .یابندمیش را یملی رو ۀجشنوار

  .استهای موفق( قابل ارائه ها و ایدهطرح ... )در قالب پنل و سخنرانی وها، های آموزشی، نشستکارگاه
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 نشدههای اجراایده و طرحو شده های اجرایده و طرحادو قسمت  بهها کانون ۀهای برگزیدبخش ایده و طرح

 شود که نکاتی در این خصوص دارای اهمیت است.تقسیم می

 ۀبه جشنوارنشده( جراشده و اجراااعم از )موفق دانشجویی  ۀطرح و اید 3 ۀهر کانون فقط مجاز به ارائ الف()

 .استرویش دانشگاهی 

، هر دانشگاه مجاز به معرفی فقط و داوری موارد مربوطه رویش دانشگاهی ۀپس از برگزاری جشنوار ب()

 ۀبه جشنوارفعالیت کانونی  کل موضوعاتدر  (نشدهجراشده و اجراا)اعم از  کانونی موفق ۀطرح و اید سه

  باشد.می رویش ملی 

رویش دانشگاهی،  ۀهدایای برگزیدگان این بخش با بخش آثار و دستاوردهای فردی و گروهی جشنوار پ()

 یکسان خواهد بود.

بایست دارای استاندارد میرویش دانشگاهی و ملی  ۀهای شرکت داده شده در جشنوارها و طرحایده ت()

اتی، لحاظ مالی، زمانی و عملیمحتوای طرح، نظام اجرایی بهپیشینه، ، اهداف، ضرورت، لهئ)بیان مس نویسیطرح

ها باید دارای توجیه اقتصادی، فرهنگی و طرحهمچنین د. نباش سطح مشارکت، داخلی یا فرابخشی و...(

 د.ناجتماعی باش

 د.نباش، اثربخش آمد، روزخالقانهکاربردی،  بایستها میها و ایدهطرحث( )

زمانی  ۀبایست در بازرویش دانشگاهی می ۀجشنوار ۀیرخانیافته به دبراهشده اجرا هایها و طرحایده ج()

 د.نتدوین شده باش تا زمان اعالم فراخوان 1398مهر

 دارایهای اجتماعی تدوین شوند، گیری از ظرفیت فضای مجازی، شبکهبا بهرههایی که ها و ایدهطرحچ( )

 .هستندنهایی )رویش ملی(  ۀویژه ای در مرحل امتیاز

متیاز ادارای لیت اجتماعی دانشگاه باشند سئوکارآفرینی و اشتغال و نیز م ۀدر حوزهایی که ها و ایدهطرحح( )

 هستند.ملی رویش  ۀجشنواردر  ویژه

ها و سازمانها، دانشگاهبه اجرا  برایرویش دانشگاهی و ملی  ۀجشنوار ۀهای برگزیدها و ایدهطرحخ( )

  معرفی گردند.نهادهای مرتبط 
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 بخش غیر رقابتی -2-5-2

 های موفق کانونیمعرفی چهره -2-5-2-1

 )مجازی( هاهای کانونها و دستاوردنمایشگاه توانمندی -2-5-2-2

 )مجازی( آموزشی هاینشستو ها کارگاه -2-5-2-3

 

  :های موفق کانونیمعرفی چهره -2-5-2-1

شده در دوران تحصیل و فعالیت های کسبها به مدد تجارب و آموزهفعاالن ادوار مختلف کانونهم اینک بسیاری از 

دینی،  هنری، های مختلف علمی، فرهنگی،های شاخصی در عرصهها و جایگاهاند به موفقیتها توانستهدر کانون

ها های فعالیت در دانشگاهسالدر طی  های فرهنگیهای موفق کانونبا هدف تجلیل از چهرهدست یابند.  اجتماعی و...

 ۀتا در این دوره افراد موفقی که از عرصدر نظر است های دانشجویی های موجود در این مجموعهکید بر ظرفیتأو ت

دانشگاهی معرفی شده  ۀاند شناسایی و به جامعطح جامعه و بین المللی نائل آمدهارزشمندی در سها به توفیقات کانون

 به شرح زیر است. هاموفق کانون ۀچهر معرفی ۀنحو ها بهره الزم به عمل آید.آن ۀو از تجربیات ارزند

کسب عناوین و علمی، کارآفرینی،  ۀسطح و مرتب هایی از قبیلشاخص هاموفق کانون ۀچهردر انتخاب ( الف)

انه و واههای خیرخانجام فعالیت ،در سطح جامعه فرهنگیجایگاه اجتماعی و المللی، بینهای ملی و رتبه

 باشد.ثر ؤمو... المنفعه عام

های موفق کانونی از چهره رویش دانشگاهی ۀتولیدات جشنوار در ساخت تیزر و سایرشود پیشنهاد می( ب)

 استفاده الزم صورت پذیرد.

ای هتواند غرفرویش دانشگاهی می ۀجشنوار ۀدبیرخانعنوان چهره موفق کانونی، شده بهبرای افراد معرفی ( )پ

 اختصاص دهد.های تبادل نظر را برای حضور و برگزاری نشست

 سوابق علمی و فرهنگینام،  ملی رویش ضروری است ۀدائمی جشنوار ۀبرای معرفی این افراد به دبیرخان( )ت

 شود.جشنواره ارائه  ۀاز طریق سامانه به دبیرخاند نظر رموو تصویر افراد 

 دینی و های فرهنگی، هنری،عضویت در کانون ۀکانونی باید سابقموفق  ۀعنوان چهرشده بهافراد معرفی( )ث

 .)عضو شورای مرکزی یا مجمع عمومی کانون( اجتماعی دانشگاه را داشته باشند

 .استنیز بالمانع  هستندول تحصیل اینک مشغمعرفی اعضای کانون که هم( )ج
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 است.پذیر نیز امکان هستندینک در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کار امعرفی افرادی که هم( )چ

و مالحظات فرهنگی و اجتماعی  هاصالحیتضروری است ، هاموفق کانون ۀاست در معرفی چهرالزم به ذکر ( )ح

 نظر قرار گیرد.مد

 

 ها های کانونها و دستاوردتوانمندی نمايشگاه -2-5-2-2

های خالقانه دانشجویان و های جمعی دانشجویی، توجه به نوآوری و برنامهسازی و تقویت فعالیتمنظور زمینهبه

ی، اهرویش دانشگ ۀها، در طول برگزاری جشنوارهای فرهنگی در دانشگاهایجاد فضای نشاط و پویایی در فعالیت

 بایستمیها، یابد. در این غرفهکننده اختصاص میشرکتها و یا افراد یک از کانون به هر( صورت مجازیهب)هایی غرفه

یت گیری از ظرفبا بهره)اعم از تولیدات، دستاوردها و مستندات( های فرهنگی صرفاً دستاوردهای کانونی، فعالیت

 .قرار گیردمعرض نمایش دو صورت دستاورد محور و کانون محور در به فضای مجازی 

 

 :رويش دانشگاهی ۀدر برگزاری جشنوار مهمنكات  -2-5-3

های نوارهشده از جشملی رویش، نتایج و اطالعات ارائه ۀمبنای داوری و انتخاب برگزیدگان جشنوار الف()

 .استدانشگاهی رویش 

های های کانونی مقدمات الزم برای پوشش رسانهبا هدف تشویق و ترغیب هرچه بیشتر فعاالن حوزه ب()

 فراهم گردد.محلی و ملی 

بایست رویش دانشگاهی می ۀرگزاری جشنواربا ذکر روند ب: مستند سازی کامل )مکتوب و تصویری( پ()

 ملی رویش ارسال گردد. ۀجشنوار مرکزی ۀروز بعد از برگزاری جشنواره به دبیرخان 21حداکثر ظرف مدت 

نام، شایسته است از داوران خوشنشگاهی رویش دا ۀهای مختلف رقابتی جشنواردر امر داوری بخش( ت)

ت علمی ئهای اعضای هیبر این اساس استفاده از ظرفیت .شودنظر و آشنا با فضای دانشگاهی استفاده صاحب

 غنای هر چه بیشتر جشنواره بیافزاید. برتواند در سطح استان میمرتبط  ۀافراد خبرو  دانشگاه

 ای رقابتی جشنواره رویش دانشگاهیهبخشز اتقدیر : برخطصورت هب برگزاری مراسم اختتامیه ج()

 های برگزیدهها و ایدهو طرح های برگزیده، آثار فردی و گروهی برگزیدهکانوناعم از  ،صورت برخطهب

 الزامی است. توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
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 های ستادی:يش دانشگاهی در دانشگاهرو ۀبرگزاری جشنوار ۀنحو -2-5-3-1

ای، حرفهفنیکاربردی، وامع علمیجهای ستادی )پیام نور، با توجه به تعدد مراکز دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه

 اینسازمان مرکزی معاونت فرهنگی و اجتماعی  ۀرویش دانشگاهی بر عهد ۀبرگزاری جشنوار ۀفرهنگیان( وظیف

 رویش دانشگاهی به شرح ذیل ذکر ۀبرگزاری جشنوار ۀ. بر این اساس نکاتی چند در مورد نحواستها دانشگاه

 گردد:می

در هر یک(  )هرها این دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاهی ۀکانون برگزید ۀدر بخش رقابتی در حوز (الف)

 .استملی رویش  ۀکز تابعه به جشنوارکانون از کل مرا 3مجاز به معرفی حداکثر موضوع 

ها ها در هر کدام از رشتهاین دانشگاه سازمان مرکزی و گروهی فردیدر بخش آثار و دستاوردهای  (ب)

 ۀاثر را به جشنوار 5اثر و در بخش آثار و دستاوردهای گروهی امکان معرفی  7 ( امکان معرفی4)پیوست 

 .هستندملی رویش دارا 

طرح و ایده  11به معرفی  مجاز)هریک( های ستادی دانشگاه ۀهای برگزیدطرحها و در بخش ایده (پ)

 .هستند شاخص

ها تابع مقررات و ضوابط کلی جشنواره بوده و در بخش نمایشگاه رقابتی این دانشگاهدر بخش غیر (ت)

 آثار و دستاوردهای مراکز تابعه خواهند پرداخت. ۀبه ارائصورت مجازی( ه)ب

ها تابع ضوابط و مقررات رویش دانشگاهی، تاریخ تولید آثار و... این دانشگاه ۀدر بخش تقویم جشنوار (ث)

 .استقید شده در این دستورالعمل 

صورت متمرکز و یا در چند واحد رویش دانشگاهی، امکان برگزاری به ۀمیزبانی جشنواردر خصوص  (ج)

 .وجود داردای و...( دانشگاهی )منطقه

 

 سسات غیرانتفاعی:ؤها و مرويش دانشگاهی در دانشگاه ۀبرگزاری جشنوار ۀنحو -5-2-4

 ۀکانون به جشنوار 1ها مجاز به معرفی حداکثر این دانشگاهدانشگاهی  ۀکانون برگزید ۀدر بخش رقابتی در حوز الف()

 .هستندملی رویش 
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اثر و در  2 امکان معرفی( 4ها )پیوست ها در هر کدام از رشتهاین دانشگاهدر بخش آثار و دستاوردهای فردی  ب()

 .ا هستندرویش دارملی  ۀرا به جشنوار اثر 1بخش آثار و دستاوردهای گروهی در هر رشته امکان معرفی 

 .هستندطرح و ایده شاخص  3ها مجاز به معرفی این دانشگاه ،های برگزیدهها و طرحدر بخش ایده پ()

ار آث ۀضوابط کلی جشنواره بوده و در بخش نمایشگاه به ارائ ها تابع مقررات ورقابتی این دانشگاهدر بخش غیر ت()

 های دانشگاه خود خواهند پرداخت.کانونو دستاوردهای 

ها تابع ضوابط و مقررات قید شده در بخش تقویم جشنواره رویش دانشگاهی، تاریخ تولید آثار و... این دانشگاه ث()

 .استالعمل در این دستور
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 فصل سوم

 جشنواره ملی رويش
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 ملی رويش ۀجشنوار - 3 

ی تجل ۀو زمین دانشگاهی رویش هایجشنوارهآثار و دستاوردهای  حضور و ارائه ۀعرص «ملی رویش ۀجشنوار»

نگی و اجتماعی رویکرد معاونت فرهاجتماعی است.  دینی و ، هنری،های فرهنگیکانون فردی و گروهی هایتوانمندی

مند های قانوننشاط و پویایی و تقویت فعالیت ۀروحی، ارتقاء مشارکت حداکثری دانشگاهیان جلب برایوزارت علوم 

 مسئولیت اجتماعی در مسیر برگزاری جشنواره رویش است. و 

 ملی رويش: ۀمخاطبان جشنوار -3-1

ای ه)اعم از دانشگاه های دانشگاهی رویشرویش، شامل برگزیدگان جشنواره ۀکنندگان در بخش ملی جشنوارشرکت

 .استاند، این دستورالعمل انتخاب و معرفی شده دولتی، ستادی و غیردولتی( که مطابق با فصل دوم

یش های روونا و عدم امکان برگزاری جشنوارهشده ناشی از شیوع بیماری کرهای ایجادتبصره: با توجه به محدودیت

ها مشروط بر اعالم عدم ان شاغل به تحصیل در این دانشگاهدانشجوی ،های گروه ب و جدر برخی دانشگاه دانشگاهی

گذاری جشنواره، امکان رویش دانشگاهی از سوی ریاست دانشگاه و تأیید شورای سیاست ۀامکان برگزاری جشنوار

 مشارکت در بخش ملی جشنواره را خواهند داشت.

 ملی رويش: ۀجشنوار نهمینارکان  -3-2

 گذاری شورای سیاست -3-2-1

 جشنواره رئیس  -3-2-2

 جشنواره ۀدبیرخان -3-2-3

 دبیر محتوایی -3-2-4

 دبیر اجرایی -3-2-5

 

 ی رويش:مل ۀگذاری جشنوارشورای سیاست -3-2-1

شورایی تحت عنوان شورای ریزی کالن آن، گذاری و برنامهاین جشنواره و سیاست شایسته منظور برگزاریبه

و با عضویت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی  علومگذاری جشنواره به ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت سیاست

 ،دانشگاه میزبانفرهنگی و دانشجویی معاون فرهنگی و اجتماعی/، های اجتماعیفعالیت ۀوزارت متبوع، رئیس ادار
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از سوی  ،احکام اعضای این شوراشود. تشکیل می های حامیسازمان ۀو نمایند جشنوارهاجرایی، دبیر محتوایی دبیر 

  شود.جشنواره صادر و ابالغ میگذاری شورای سیاسترئیس 

 :استبه شرح ذيل  گذاریشرح وظايف شورای سیاست

 رویکردها و راهبردهای جشنواره ،تعیین اهداف کالن الف()

 دستورالعمل جشنوارهتصویب نهایی طرح برگزاری و ب()

 تعیین دانشگاه میزبان تصویب نهایی تاریخ، مدت برگزاری و پ()

 کرد آنتخصیص و هزینه ۀتصویب نهایی بودجه و اعتبارات جشنواره و نحو ت()

 نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرایی جشنواره  ث()

 بررسی و تصویب میزان و نوع جوایز اهدایی به برگزیدگان ج()

 

  جشنواره: اجرايی دبیر -3-2-2

 سازماندهی و ریزی عملیاتیبرنامه با بایستمی که است جشنواره اجرایی دبیر ۀبرعهد رهجشنوا اجرایی مسئولیت

  .نماید اقدام جشنواره مناسب به برگزاری نسبت پایان تا آغاز از امور اجرای حسن بر نظارت نیز و اجرایی عوامل

 عبارتند از:به شرح ذيل  جشنوارهاجرايی  دبیر وظايف اهم

 محتوایی و اجرایی هایکمیته دبیر تعیین الف()

 اجرایی تخصصی هایکارگروهو فعالیت  تشکیل بر نظارت ب()

 مقرر موعد در جشنواره به مربوط امور انجام منظوربه عملیاتی یزیربرنامه پ()

 جلب رضایت منظور به نظر،افراد صاحب با فکریهم و تعامل ۀسای در ارزشمند و جذاب ایهبرنامه تدارک( ت)

 کنندگان شرکت بیشتر

 هانیز داوری و اجرا فرآیند در ،ابالغ دستورالعمل نیز و جشنواره مصوب طرح دقیق اجرای بر نظارت( ث)

وزارت  اجتماعی و فرهنگی معاونت اعتبارات جذب طریق از جشنواره برگزاری هایهزینه تأمین و پیگیری (ج)

 دولتی غیر و دولتی هایدستگاه و نهادها ها،سازمان هایحمایت جذب و جلب نیز و عتف
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  جشنواره: ۀدبیرخان -3-2-3

و وظایف متعددی برای آن در است های مربوط به جشنواره ریزی و فعالیتبرنامه محورواقع  جشنواره در ۀدبیرخان

ها و دریافت آثار و دستاوردها و نتایج با دانشگاه نهمیرخانه مرجع هماهنگی جشنواره این دبنظر گرفته شده است. 

این دبیرخانه  .استی ها و مراکز آموزش عالرویش دانشگاهی و نیز گزارش و مستندات ارسالی از دانشگاه ۀجشنوار

ر دانشگاه محل استقرار این دبیرخانه د نماید.کار خود را آغاز می ،ان و تعیین دبیر جشنوارهپس از انتخاب دانشگاه میزب

 .است)وزارت علوم( در ارتباط و هماهنگی ی جشنواره مرکز ۀکه با دبیرخان استمیزبان 

 :عبارتند از جشنواره ملی رويشاهم وظايف دبیرخانه  

 های اجرایی و محتوایی جشنوارهفراهم کردن زمینه تشکیل کمیتهالف( )

 جشنوارههای مربوط به ها در انجام فعالیتارتباط با دانشگاه ب()

 رقابتیهای و مستندات مربوط به بخشآثار  کلیه دریافت پ()

 یبا دبیرخانه دائم های اجرایی و محتواییهای الزم در بخشانجام هماهنگی ت()

 رسانی و ارسال فراخوان برگزاری جشنوارهاطالع ث()

 انجام داوری و انتخاب آثار برگزیده برایهای الزم هماهنگی ج()

 

 :های جشنواره ملی رويشبخش -3-3

 بخش رقابتی -3-3-1

 رقابتیبخش غیر -3-3-2 

 

  بخش رقابتی: -3-3-1

 :رويش ملیجشنواره  های برگزيدهانتخاب کانون -3-3-1-1

های کانون هاها و ارتقای سطح کمی و کیفی آنهای فعال در دانشگاهکانوناز شناسایی و حمایت بیشتر  با هدف

ها . بر این مبنا دانشگاهشودمیانتخاب و معرفی رویش دانشگاهی  ۀهای منتخب جشنوارکانوناز میان برگزیده را 

های را مطابق با شاخص منتخبهای کانون هایها و برنامهبایست اطالعات و مستندات الزم در خصوص فعالیتمی

 هایفعالیتدر این بخش گیرد، تکمیل نمایند. ر سامانه جشنواره قرار میهای مربوطه که دو کاربرگشده اعالم
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احصاء و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل ابالغی جشنواره مورد  (1)پیوست  موضوع 23در  فرهنگیهای کانون

منظور ایجاد عدالت بهد. نشوبرگزیده در هر موضوع انتخاب و معرفی می هایکانون در نهایت ارزیابی قرار گرفته و

)گروه  هزار نفر 4ها در سه گروه زیر دانشگاهکننده در این بخش های شرکتهای برگزیده، دانشگاهکانون در انتخاب

 شوند.بندی میوه الف( تقسیمهزار نفر )گر 11های مادر و باالی )گروه ب(، دانشگاه هزار نفر 8ج(، زیر 

 تصویر و پوستر برنامه و دارای توضیح باشد.بایست مستند با های فرهنگی میهای کانونفعالیت ۀکلی -1ۀ تبصر

 سازی مبارزه با بیماری کرونا( از امتیاز ویژه برخوردار است.ها مرتبط با موضوع )فرهنگکانون فعالیت -3 ۀتبصر

 رويش ملی ۀهای برگزيده جشنوارانتخاب کانونهای شاخصاهم 

 شاخص ارزيابی ردیف

 های هر کانونتخصصی فعالیت هایها با حوزهتناسب محتوای برنامه 1

 کانون موضوعهای کیفی مرتبط با ها و برنامهانجام فعالیت 2

 هاگیری از عنصرخالقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامهبهره 3

 توسعه و ترویج کارگروهی 4

 اهل فنتادان گیری از اسهای فرهنگی و بهرهآموزش ۀتوجه به اهمیت مقول 5

 هاو جلب مشارکت مخاطبان در برنامهجذب حداکثری  6

 هاها و ارتقای کمی و کیفی فعالیتاستمرار برنامه 7

 )کتاب، نشریه، شبکه اجتماعی، و...(ها تولیدات کانون 8

9 
راه اندازی کتابخانهها و های کانونهای مرتبط با فعالیتتوجه به رویکرد پژوهش در حوزه

 های مرتبط با حوزه فعالیت کانونپایان نامههای تخصصی و بانک مقاالت و 

 های دانشجوییسراویژه در مخاطب به ۀسازی اوقات فراغت جامعبسترسازی و بهینه 11

 های کانوندر فعالیت ظرفیت استادانگیری از بهره 11

 دیگرها و نهادهای های مشترک با کانونبرگزاری برنامه برایموجود های استفاده از ظرفیت 12

 های کانونتوسعه کمی و کیفی فعالیت در راستایگیری مناسب از فضای مجازی بهره 13
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 مسئولیت اجتماعی کانون ها نسبت به جامعه و ارتباط با جامعه 14

15 
المللی و کسب عنوان ای، ملی، بینهای منطقهها، مسابقات و همایشحضور در جشنواره

 برگزیده

 هاها و برنامهفعالیتسازی مناسب مستند 16

 ی اجراییهاهای مادی و معنوی از دستگاهجذب حمایت 17

 (بر اساس ضوابط ابالغی وزادت علوم) برگزاری انتخابات در موعد مقرر 18

 

 رويش: ملی ۀفردی و گروهی جشنوار ۀآثار و دستاوردهای برگزيد -3-3-1-2

 :عبارتند از این دو حوزه .قابل ارزیابی و ارائه است اصلیۀدو حوز دانشجویان در ۀآثار و دستاوردهای برگزید

کس، فیلم، عادبی، هنرهای تجسمی، (صنایع دستی) هنرهای کاربردی :های فردیآثار و دستاوردالف( )

 (4پیوست شماره ) موسیقی، نامهنمایشنامه، 

 (4)پیوست شماره  فیلم، تئاتر، موسیقی :های گروهیآثار و دستاورد ب()

 

 فردی: ۀآثار و دستاوردهای برگزيد -3-3-1-2-1

 نويسینامه( فیلمالف)

برگزار  نويسینامهفیلم ۀاین بخش با هدف حمایت از تألیفات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در رشت

 شود.می

 شرايط و ضوابط:

 اثر را در جشنواره شرکت دهد. 2 تواندهر دانشگاه در این بخش فقط می 

  باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونتآثار B Nazanin 14 ، سایزpx و  1/5 ، فاصله خطوط ، سایز

 از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه بارگذاری شوند. PDF با فرمت
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 نويسینامه( نمايشب)

برگزار  نويسیهنامنمايش ۀاین بخش با هدف حمایت از تألیفات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در رشت

 شود.می

 شرايط و ضوابط:

 اثر در جشنواره شرکت نماید. 2تواند حداکثر با هر دانشگاه می 

 آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونتB Nazanin 14، سایزpx و  1/5 ، فاصله خطوط، سایز

 از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه بارگذاری شوند. PDF با فرمت

 

 عكس( پ)

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

 شرايط و ضوابط: 

 بایست با کیفیتها میعکس dpi 311  مگابایت بر روی سامانه جشنواره بارگذاری شوند.  11و حداکثر حجم

 مگاپیکسل باشد. 13های موبایلی باید )رزولوشن( عکس حداقل وضوح

 ای وارد ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه

 ی فتومونتاژ، کوالژ، پانوراما معذور است.هانکند. دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس

 ری لوگو یا هر نشانه تصویهای ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، عکس

 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 فایل اصلی، عکس از جشنواره حذف خواهد شد.

 برداری و مدل دوربین مورد استفاده و زمان عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان عکس

 در هنگام بارگذاری از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه در قسمت توضیحات بارگذاری شوند.

 اثر در جشنواره شرکت نماید. 5تواند حداکثر با هر دانشگاه می 
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 ادبی: (ت)

 گیرند.ترانه، داستان کوتاه مورد داوری قرار می، نثر ادبی، ، شعر نوکالسیک های شعردر این بخش، رشته

 شرايط و ضوابط: 

 این بخش در جشنواره شرکت نماید.از اثر در هر رشته  2تواند حداکثر با هر دانشگاه می  

 پید، )س )غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و...( و شعر نو های شعر کالسیکاین بخش شامل رشته

 .شود)قطعه ادبی، کاریکلماتور(، ترانه و داستان کوتاه می نثر ادبی ،(.نیمایی و..

 نگاری با فونتآثار باید با رعایت اصول حروف B Nazanin 14 ، سایزpx و  1/5 خطوط، سایز ۀ، فاصل

 جشنواره توسط دانشگاه بارگذاری شوند. ۀاز طریق سامان PDF با فرمت

 در این  استکلمه  2111نثر ادبی حداکثر  ۀدر رشت و کلمه 3511حداکثر کوتاه داستان ۀتعداد کلمات در رشت(

 .(استنشدهها حداقلی در نظر گرفتهرشته

 

 ( هنرهای تجسمیث)

این بخش با هدف تشویق و حمایت از آثار فاخر و شناسایی استعدادها در رشته خوشنویسی، نقاشی، پوستر و حجم 

 شود.برگزار می

 شرايط و ضوابط:

  این بخش در جشنواره شرکت نماید.از اثر در هر رشته  4تواند حداکثر با دانشگاه میهر 

  .نوع تکنیک اثر، آزاد است 

 ام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه امکان پذیر است.نثبت 

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

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

 متقاضیان همراه فایل( ها، یک متن نوشتاریStatement .را برای تشریح و تبین ایده و اثر خود ارسال کنند )

 کلمه باشد.  111بایست حداکثر می این نوشتار

 300با رزولوشن  در بخش پوستر ارسال فایل اصلیdpi  و با فرمتTiff و یاJpg .باشد  
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 کننده موظف است فایل الیه باز در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکتpsd  یا اصل اثر را برای

 احراز هویت آن ارائه نمایند.

  ابعاد اثر باید حداقلA4  باشد. 51*71و حداکثر 

 و...( الزامی است.خانوادگی صاحب اثر، نام اثر، رشته )نام و نام اثر شامل ۀشناسنام ۀارائ 

 

 (صنايع دستی) هنرهای کاربردی( ج)

 ای،شهمصنوعات شی صنایع دستیهنرهای کاربردی و این بخش با هدف حمایت از آثار و شناسایی استعدادها در بخش 

 نگارگری و تذهیب برگزار ای، فرش، گلیم،مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات پارچه

 شود.می

 شرايط و ضوابط:

 این بخش در جشنواره شرکت نماید.از اثر در هر رشته  4 تواند حداکثر باهر دانشگاه می 

 .نوع تکنیک اثر، آزاد است 

 پذیر است.ام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره توسط دانشگاه امکاننثبت 

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

  متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط دانشگاه و بارگذاری تصویر اثر پس از

 داوری اولیه و راه یابی به مرحله بعد، نسبت به تحویل اصل اثر به دبیرخانه جشنواره اقدام نماید.

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

   ،جشنواره ثبت گردد. ۀکامل باید توسط متقاضی در سامان به طورتوضیح در مورد چگونگی خلق اثر 

 

 های ايرانی، جهانی و آواز (( موسیقی ) تک نوازی سازچ)

 شود.جوان در حوزه موسیقی برگزار میاین بخش با هدف حمایت از نوازندگان دانشجو و شناسایی استعدادهای 

 شرايط و ضوابط:

  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط نوازنده اثر یا خواننده 

 )یک قطعه عکس نوازنده اثر یا خواننده )جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره 
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  درج رشته و نام اثر، نام و شماره نوازنده اثر یا خواننده و نام  فیلم کاملبه صورت ارسال اثر به دبیرخانه(

 .الزامی است( دانشگاه

 این بخش در جشنواره شرکت نماید.اثر در هر رشته از  4تواند حداکثر با هر دانشگاه می 

 

 آثار و دستاوردهای برگزيده گروهی جشنواره ملی رويش: -3-3-1-2-2

 ( تئاترالف)

های ها و همچنین تقویت روحیه فعالیتهای تئاتر دانشگاهف تقویت کانونجشنواره ملی رویش با هددبیرخانه   

 کند.هنری گروهی و حمایت از تولیدات کانونی بخش تئاتر را برگزار می

 های ذیل قرار دارند: در این بخش رشته

 تئاترصحنه 

 تئاتر راديويی 

 های عاشورايیتعزيه و آيین 

 شرايط و ضوابط:

  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، ارسال طرح و متن نمایشنامه از طریق سامانه جشنواره توسط کارگردان

 اثر 

  ارسال نام بازیگران و عوامل گروه 

 جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره( یک قطعه عکس از کارگردان( 

 کلمه( 311داستان فیلم یا اثر)حداکثر  ۀفایل متنی چکید 

 ن و نام دانشگاه( الزامی است.به دبیرخانه )درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردا ارسال فیلم 

 این بخش در جشنواره شرکت نماید. اثر در هر رشته از 4با  تواند حداکثرهر دانشگاه می 

  گرددبرداری فیلمبه صورت پیوسته بایست به صورت کامل و با یک دوربین میاثر نمایشی. 

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

 مجوز کتبی نویسنده یا مترجم. 
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 ( فیلم)ب

های زیر این بخش با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه فیلم، در رشته  

 برگزار می شود:

 ثانیه ای()داستانی، تجربی، صد فیلم کوتاه 

  فیلم مستند 

 شرايط و ضوابط:

 نامه از طریق سامانه جشنواره توسط کارگردان اثر تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، ارسال طرح و متن فیلم 

  ارسال نام بازیگران و عوامل گروه 

 جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره( یک قطعه عکس از کارگردان( 

  کلمه( 311)حداکثر  داستان فیلم یا اثرفایل متنی چکیده 

 الزامی است گاه(فیلم به دبیرخانه )درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و نام دانش ارسال. 

 این بخش در جشنواره شرکت نماید. از اثر در هر رشته 2تواند حداکثر با هر دانشگاه می 

 

 ( موسیقی: )پ

های زیر تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه موسیقی در بخشاین بخش با هدف حمایت از 

 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 های ايرانی، جهانی و فعالیت های گروهی نوازی سازگروه 

 :مورد ارزیابیهای رشته در

 موسیقی مذهبی و آیینی )موسیقی عاشورایی و ...(  .1

 سرود های انقالبی و آواز گروهی )گروه کر(  .2

 موسیقی نواحی )مقامی و محلی( .3

 موسیقی سنتی و اصیل .4
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 موسیقی کالسیک و مردمی* .5

 در اولویت قرار دارد. همبستگی ملی*در بخش موسیقی کالسیک و مردمی آثار تولیدی با مضامین 

 شرايط و ضوابط:

  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره توسط سرپرست گروه یا نوازنده اثر 

  ارسال نام نوازندگان و عوامل گروه 

 ( براییک قطعه عکس از سرپرست گروه یا آهنگ ساز )چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره 

 ( الزامی است.ساز و نام دانشگاهگبه دبیرخانه )درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس سرپرست یا آهن ارسال فیلم 

 این بخش جشنواره شرکت نماید.از هر رشته  اثر در 4تواند حداکثر با هر دانشگاه می 

 

 رويش:ملی  ۀجشنوار ۀنكات مهم در بخش آثار و دستاوردهای برگزيد -3-3-1-2-3

علق داشته باشند فقط یک جایزه ت گروه به آثار برگزیده که بیش از یک نویسنده، کارگردان و سرپرستالف( )

 .خواهد گرفت

ها را داند و حق استفاده آندبیرخانه جشنواره حقوق آثار راه یافته به مرحله داوری را برای خود محفوظ می)ب( 

 .در کتاب و سایر آثار جشنواره دارد

 شرکت در جشنواره به معنای پذیرش ضوابط و رای داوران است.)پ( 

تاویل، برداشت، گرته برداری و اقتباس از اثر یا آثار و هنرمندان مرجع، به صراحت ذکر شود. در الزم است )پت 

 گردد.غیر این صورت از جشنواره حذف و تمامی جوایز و امتیازات لغو می

 کننده در جشنواره قبلی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.آثار شرکت)ث( 

 ، مورد ارزیابی هیئت داوران قرار نخواهد گرفت.کر شدهارائه شده خارج از موارد ذآثار )ج( 

 

 ها:کانون ۀهای برگزيدايده و طرح -3-4

( جشنواره رویش دانشگاهی ذکر 2-5-1-2در )بند ر مبنای آنچه که در بخش آثار برگزیده فردی و گروهی کانونی ب

توانند در بخش ایده و میهایی که به لحاظ ماهیت فعالیت، کمتر در حوزه تولیدات کانونی فعال می باشند کانونشد، 

های فرهنگی هر دانشگاه میهای موفق کانونها و ایدهی رقابت نمایند. بر این اساس طرحهای برگزیده کانونطرح
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ها از طریق ارزیابی و انتخاب داوران امکان حضور های آنتواند در جشنواره رویش دانشگاهی حضور داشته و برترین

ه نکات این بخش ها به ک در جشنواره ملی رویش را خواهند یافت. این حوزه نیز در دو بخش برگزار خواهد شد

 :باشدشرح ذیل می

 شده های اجراايده و طرح -

 نشدههای اجراايده و طرح -

( به )اعم از جرا شده و اجرا نشده یطرح و ایده موفق دانشجوی 3فقط مجاز به ارائه  دانشگاههر  الف()

 باشد.رویش میملی جشنواره 

طرح و ایده کانونی  3پس از برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی، هر دانشگاه مجاز به معرفی فقط ب( )

 باشد. کانونی به جشنواره رویش ملی می) اعم از اجرا شده و اجرا نشده ( در کل موضوعات فعالیت  منتخب

بایست دارای استاندارد جشنواره رویش دانشگاهی و ملی می های شرکت داده شده درایده ها و طرح پ()

طرح نویسی )مقدمه، اهداف، ضرورت، محتوای طرح، نظام اجرایی به لحاظ مالی، زمانی و عملیاتی، سطح 

 د. نمشارکت، داخلی یا و...( باش

بایست کاربردی، دارای خالقیت، روز آمد، اثربخش و ترجیحاً دارای نگاه فرابخشی ها میطرح ها و ایده ت()

 باشد.بوده و دارای توجیه اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی نیز 

ابتدای بایست در بازه زمانی می ملیهای اجرا شده راه یافته به دبیرخانه جشنواره رویش ها و طرحایده ث()

 دوین شده باشند.ا زمان اعالم فراخوان تت 1398مهر

های اجتماعی را دارند، دارای هایی که متناسب با فضای مجازی و امکان استفاده در شبکهها و ایدهطرح ج()

 باشند.میامتیاز ویژه 

اشتغال و کارآفرینی و نیز مسؤلیت اجتماعی دانشگاه باشند، در  حوزه،هایی که متناسب با ها و ایدهطرح چ(

 اولویت قرار دارند.

های اجرایی معرفی دستگاهاجرا با معرفی به  برایملی رویش های برگزیده جشنواره ها و ایدهطرح ح()

 . شوندمی

 

 مرادی(حسین علیشهید مسؤلیت اجتماعی ) ۀجايز -3-5
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ها از یک سو و تجلیل از دانشجویان فعال در این رهنگ مسئولیت اجتماعی در دانشگاهمنظور ترویج فاین جایزه به

  شود.میحوزه اعطاء 

 ها و مصاديق مسئولیت اجتماعی شامل موارد زير است.حوزه

 خدمات امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی. -

 .و عام المنفعه های داوطلبانه در امور خیریهانجام فعالیت -

 .سالمت  حوزههای داوطلبانه در انجام فعالیت -

 . حریم اهل بیت )ع(حضور داوطلبانه در دفاع از کیان کشور و  -

 زدایی کشور.مشارکت داوطلبانه در سازندگی، آبادانی و محرومیت -

 .و مدیریت منابع و پسماند زیستهای داوطلبانه در حفاظت از محیطانجام فعالیت  -

 .های داوطلبانه ) غیر پزشکی( در راستای مقابله با بیماری کروناکمک  -

 

 دانشجویی عبارتند از: هایماعی برای دانشجویان و کانونمسئولیت اجت ۀشرایط و ضوابط احراز جایز

)تا پایان  1398و طبق ضوابط قانونی در سال  تواند شرکت نماید که عضو کانون بوده و رسماًالف( دانشجویی می)

شی سسات پژوهؤعالی و یا مسسات آموزشؤها یا مشهریور( فارغ التحصیل شده یا همچنان دانشجوی یکی از دانشگاه

 باشد.

 ۀر زمیند ی مرتبطهاگواهینیز فعالیت ها و مستندات انتخاب دانشجو یا کانون برگزیده بر اساس بررسی  ب( معیار)

 .یید سازمان های مرتبط می باشدمسئولیت اجتماعی و با تأ

 کانون را در این حوزه معرفی نماید. 2فرد و  1تواند هر دانشگاه می

 شود.، تجلیل میباشند های شاخص بیشتریکانون فعال که دارای فعالیت 3فرد و  3ج( در این بخش از )

 

 فرايند داوری آثار: -3-6

اوری بندی از دریافت و انجام دهای ارزیابی، انتخاب داوران، تدوین جدول زمانتدوین شاخصفرایند داوری شامل 

 . استو اعالم نتایج به دبیرخانه 
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 جشنواره: داوری -3-6-1

مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند  ،آثار و دستاوردهای فردی و گروهیملی، های برگزیده کانون ،در این بخش

روز قبل از  15و حدود  گیردمیداوران انجام مشترک  کمیتهطی یک جلسه جمع بندی با صورت نیاز گرفت. در 

 گردند.برگزاری آیین اختتامیه به دبیرخانه جشنواره معرفی می

های های تخصصی و دارای شاخصنظران با تجربه و تحصیل کرده در زمینهداوران این جشنواره از اساتید و صاحب

  شوند.انتخاب میمورد نیاز 

 :نكات بخش داوری -3-6-2

 .شوندمیداوران بخش های مختلف انتخاب استادان و صاحب نظران، الف( با استخراج داده ها و بررسی رزومه 

های مطرح در زمینه فرهنگی و و چهرهدر صورت امکان از ظرفیت افراد  ،در بخش داوری آثار فردی و گروهی ب(

 شود.میهنری نیز استفاده 

 بخش غیر رقابتی:  -3-6-3

های در نظر دارد تا در زمینه ،در راستای هر چه پربار کردن جشنواره بخش محتوایی جشنوارهمحتوايی: بخش 

 اقدام به فعالیت نماید: ترویجی محصوالت فرهنگی، آموزشی و 

 ای چندرسانه محتوایتولید ت(  -1

  انتشار ویژه نامه)خبرنامه( جشنوارهت(  -2

 گزارش تفصیلی جشنواره ت( -3

 رسانی جشنواره)ارسال آثار، داوری آثار(ایجاد پایگاه اطالعت(  -4

 ی آموزشیهاو نشست هاکارگاهت(  -5

 ت( نمایشگاه مجازی-6

 

 :ملی رويشدر جشنواره غیر انتفاعی  ها و موسساتو دانشگاههای ستادی نحوه حضور دانشگاه -3-7

آثار و دستاوردهای فردی و گروهی و ایده ،جشنواره ملی رویشکانون برگزیده  محورهایدر بخش رقابتی در  الف(

است نسبت به موظف و غیر انتفاعی های ستادی رویش دانشگاهی دانشگاهمتمرکز دبیرخانه  ،های برگزیدهها و طرح

  نماید. رویش اقدامملی های برگزیده از طریق جشنواره ها و معرفی کانوندثبت آثار و دستاور
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اهدانشگ همچنین و جدر گروه نگیان و فنی و حرفه ای ی ستادی؛ پیام نور، جامع علمی و کاربردی، فرههادانشگاه پ(

ها به رقابت پرداخته و در بخش دانشگاه برگزیده با سایر دانشگاه جغیر انتفاعی در گروه و موسسات ر انتفاعی های غی

 پردازند.ها با هم به رقابت میاین دانشگاه

 

 نكات مهم در جشنواره ملی رويش: -3-8

امکان حضور در بخش رقابتی )شامل کانون برگزیده و  مستنداتیآثار و  های موجود، فقطتوجه به محدودیت با الف(

 لغایت 1398ابتدای مهر ( را دارند که مربوط به بازه زمانی و... نیز بخش آثار و دستاوردهای فردی و گروهی برگزیده

 باشند و در این مقطع تولید شده باشند. 1399اسفند ماه اول 

های داوری و انتخاب برگزیدگان جشنواره ملی رویش، نتایج و اطالعات ارائه شده از جشنوارهاصلی مبنای  ب(

  باشد.دانشگاهی رویش می

توانند میها انسجام بیشتر فعالیتها و باشند جهت کاهش هزینهکانون می 3هایی که دارای تعداد کمتر از دانشگاه (پ

 اقدام نمایند. دانشگاهی با همکاری و مشارکت دانشگاه های مادر استان نسبت به برگزاری جشنواره رویش

 به منزله پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره است.)سامانه( تکمیل و ارائه فرم شرکت در جشنواره  (ت

ارائه شده از جانب دانشگاه برای دبیرخانه محرز شود، اثر مربوطه حذف در هر زمان عدم صحت مدارک و آثار  (ث

 تقاضی و دانشگاه مربوطه خواهد بود.شده و مسولیت کلیه عواقب آن بر عهده م

موارد  در این دستورالعمل،در صورت نیاز به تغییر یا ویرایش  ،به فاصله زمانی تا اجرای جشنواره ملی رویش نظر( ج

 ها اطالع رسانی خواهد شد.طریق سامانه جشنواره به دانشگاه اصالحی از

  رسد.میرسانی به آگاهی وط به مرور از طریق سامانه اطالع( اطالعات تکمیلی، اصالحی و کاربرگ های مربچ
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 1پیوست 

 هات و موضوع فعالیت کانونفعالیۀ تفكیک زمین

 فعالیتموضوع  فعالیت ۀزمین رديف

1 
ادبی  هایکانون

 و هنری

 شعر و ادب

 فیلم و عکس

 هنر های نمایشی

 هنر های تجسمی

 (صنایع دستی) هنرهای کاربردی

 موسیقی

2 
های کانون

 اجتماعی

 )یاریگران زندگی( آسیب های اجتماعی

 ایران شناسی و گردشگری

 محیط زیست

 هالل احمر نجات و امداد و

 همیاران سالمت

 سبک زندگیهای زندگی، مهارت

 کارآفرینی، نوآوری و خالقیت

 خیریه و عام المنفعه

3 
های دينی کانون

 و مذهبی

 ، نماز و نهج البالغهقران و عترت

 امر به معروف و نهی از منکر ،حجاب و عفاف

 نهج البالغه

 ، مهدویت، هیأت های مذهبیرضوی

 ارزش های انقالب اسالمی ایثار و شهادت و نشر مقدس،دفاع 

4 

کانون های 

فرهنگ و 

 انديشه

 

 و مفاخر فرهنگی مطالعات فرهنگی

 خبر ، رسانه و فضای مجازی

 زنان و مطالعات خانواده

 و کتاب و کتابخوانی اندیشه
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 2پیوست 

 های مختلف مربوط به آثار دستاوردهای فردی و گروهیبخش

 رشته بخش رديف

1 

 فردی

 حجم، نقاشی، پوستر، خوشنویسی هنرهای تجسمی

 صنایع دستی 2
فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات ، مصنوعات ایشیشه مصنوعات

 ای، فرش، گلیم، نگارگری و تذهیبپارچه

3 

 نثر ادبی، ترانه، داستان کوتاهشعر)کالسیک، نو(،  ادبی

 عکس عکس

 نویسینمایشنامه نویسینمایشنامه

 نویسیفیلم نامه نویسیفیلم نامه

 جهانی و آوازهای ایرانی، تک نوازی ساز موسیقی

4 

 گروهی

 آیینی و عاشورایی ،رادیویی ،صحنه تئاتر

 موسیقی 5

 تواشیح، موسیقی عاشورایی و ...(مذهبی و آیینی ) موسیقی

 سرود های انقالبی و آواز گروهی ) گروه کر(

 موسیقی نواحی )مقامی و محلی(

 اصیل موسیقی سنتی،

 و مردمی موسیقی کالسیک

 مستند -)داستانی، تجربی، صد ثانیه ای( کوتاه فیلم 6
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 3پیوست 

 

 توضیحات:

شگاهی          شما در برگزاری بخش دان شمند  شکر از اهتمام ارز ضمن ت شمند    نهمینهمکار گرامی،  شنواره ملی رویش خواه ست در تکمیل و ارائه گزارش   ج ا

 مطابق با موارد خواسته شده و تذکرات زیر اقدام فرمائید:

مین جشنواره ملی رویش تدوین گردیده است. لذا خواهشمنداست گزارش نهایی برگزاری نهاین فرم به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به گزارش جامع  -1

 جشنواره را طبق موارد درخواستی تکمیل و ارسال فرمائید.

 های دیگر خودداری فرمائید.است از ارسال نسخه چاپی و یا قالب شمندتدوین و ارسال گردد. لذا خواه word)بایست به صورت فایل متنی)گزارش می -2

 سانت تنظیم شود. 1و فاصله خطوط  14و با اندازه  B mitraبایست با ها میمتن -3

 شود. به منظور رعایت حقوق گردآورنده، نام و نام خانوادگی و سمت گردآورنده هر گزارش در گزارش جامع درج می -4

 مربوط به ضمائم، به صورت جداگانه و با کیفیت قابل چاپ به همراه فایل متنی ارسال شود. فایل های -5

 ها و عناوین دقت الزم صورت پذیرد، چرا که در صورت بروز هر گونه تغییر و یا مغایرت، هیچ مسؤلیتی متوجه دبیرخانه مرکزی نخواهد بود.در درج نام -6

 جامع، فایل با کیفیت نشان)آرم( دانشگاه نیز به همراه ضمائم ارسال شود. ضروری است، به منظور تدوین گزارش -7

 تصاویر دارای کیفیت پائین در گزارش جامع درج نخواهد گردید. لذا خواهشمنداست در انتخاب تصاویر با کیفیت دقت فرمائید. -8

 پس از ارسال گزارش، از وصول آن به دبیرخانه مرکزی اطمینان حاصل فرمائید. -9

خواهد بود. بدیهی است، پس از مهلت مقرر، به گزارش ارسالی ترتیب اثر داده  1411ماه سال  فروردینمهلت ارسال گزارش رویش دانشگاهی حداکثر تا  -11

 شود.نمی
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 :سطر( 11)مختصری درباره دانشگاه و کانون های فرهنگی فعال در مقدمه

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 ریزی، دبیر، دبیرخانه، دبیر اجرایی(:)معرفی اعضاء کمیته برنامهنظام اجرايی جشنواره رويش دانشگاهی

 سمت نام و نام خانوادگی جشنواره ارکان رديف

   رئیس جشنواره 1

   قائم مقام جشنواره 2

   دبیر جشنواره 3

4 
و دبیرخانه دبیر اجرایی 

 جشنواره
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 :بندی داوری، افتتاحیه، اختتامیه()مهلت فراخوان، زمانبندی جشنواره رويش دانشگاهیزمان

. 

 تاريخ عنوان رديف

  فراخوانمهلت  1

  داوریمان بندی ز 2

  افتتاحیه 3

  اختتامیه 4

 

 داوری(:)معرفی داوران به همراه تخصص و رشته تحصیلی، فرآیند داوران جشنواره

 حوزه داوری تحصیالت نام و نام خانوادگی رديف

1    

2    

3    

4    
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 های برگزیده(:های برگزیده، آثار و دستاوردهای فردی و گروهی، ایده)کانونبخش رقابتی

 رديف عنوان معرفی رتبه

 1 کانون های برگزیده  

 2 آثار و دستاوردهای گروهی  

 3 فردیآثار و دستاوردهای   

 4 ایده برگزیده  

 

 های موفق کانونی(:های تخصصی، معرفی چهرههای آموزشی، نشست)نمایشگاه، گارگاهبخش غیر رقابتی

 رديف عناوين توضیحات

 

برگزاری نمایشگاه آثار و 

های کانون های فرهنگی ددستاور

 هنری

 

1 

 

 کارگاه های آموزشی

 

2  

 

 

 نشست های تخصصی

 

3  

 

 4 معرفی چهره های موفق کانونی 
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 سطر(: 11)حداکثر در ارزيابی و تحلیل

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

 )فایل پوستر جشنواره، تصاویر نمایشگاه، مراسم افتتاحیه، مراسم اختتامیه، اهداء جوائز برگزیدگان(:ضمائم

 

 

 

 نام و نام خانوادگی معاون فرهنگی و اجتماعی/ معاون فرهنگی و دانشجويی:

 نام و نام خانوادگی مدير فرهنگی و اجتماعی: 

 گردآورنده: نام و نام خانوادگی و سمت



42 

 

 3پیوست 

 ها برای نمایشگاه مجازیاستاندارد ارسال فایل

 هانامگذاری فايل - 1

 های ارسالی به صورت التین باشد و از نامگذاری با حروف فارسی اکیداً خوددای کنید.نام تمام فایل 

 صورت فرد و گویای خود را داشته باشد. از نامگذاری فایل ها بههر فایل نام منحصربهuntitled ( و نظایر آن پرهیز نمایید و تا حد  1، عددی )... تا

 امکان، نام صاحب اثر یا ماهیت فایل را به عنوان نام درج نمایید.

 های عكس، پوستر و اينفوگرافیفايل – 2

 گیرند، الزم است با مشخصات زیر ارسال شوند:های فوق قرار میالبتمامی آثاری که در ق

  :فرمت فایلJpg 

 (:کیفیتresolution :)72 dpi 

  :ارتفاع 311 –عرض  311حداقل اندازه 

  :ارتفاع 2111 –عرض  2111حداکثر اندازه 

 خروجی گرفته شوند. 61و با کیفیت  Save For webسازی با از طریق ذخیره Photoshopافزار ها در نرمبهتر است فایل

 های متنیهای کتابچه، کاتالوگ و فايلفايل – 3

 سازی حجم، ارسال شوند.تدوین و پس از بهینه Pdfای، در قالب فرمت های متنی و چند صفحهتمامی فایل

 آپلود نمایید و پس از بهینه شدن حجم، دانلود کنید. tps://pdfcompressor.comhtسازی، فایل مربوطه را در سایت برای بهینه

https://pdfcompressor.com/
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 های ويدئويیفايل - 4

 گیرند، الزم است با مشخصات زیر ارسال شوند:های فیلم، تئانر، موشن، انیمیشن و ... قرار میتمامی آثاری که در قالب

  :فرمت فایلMp4 

  :1281عرض 

  :721ارتفاع 

 آپلود نمایید و پس از بهینه شدن حجم، دانلود کنید. https://www.mp4compress.comسازی، فایل مربوطه را در سایت برای بهینه

 توضیحات و متن پیوست – 5

 docxو با پسوند  Wordافزار ت اثر به صورت متنی در نمایشگاه نشان داده شود، فایل توضیحات را در قالب خروجی نرمدر صورتی که قرار است توضیحا

 .ارسال گردد

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mp4compress.com/
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 4پیوست 

 دستورالعمل جشنواره رويش ۀخالص

 

های فرهنگی در دانشگاهترین جشنوارهیکی از مهم« رویش»دینی و اجتماعی، فرهنگی، هنری، های جشنواره کانون   

 شود.ها و موسسات آموزش عالی کشور است که در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می

های اجتماعی اداره کل فعالیتجشنواره رویش در محل اداره مرکزی دبیرخانه جشنواره رويش:  مرکزیدبیرخانه 

دانشگاهی  هایزی و نظارت مستمر بر جشنوارهریباشد و با هدف برنامهوزارت علوم مستقر می اجتماعیفرهنگی و 

 نماید.و ملی رویش فعالیت می

ها و مراکز آموزش باشد که توسط دانشگاهمرحله مقدماتی جشنواره ملی رویش میرويش دانشگاهی:  جشنواره

گردد. زمان پیشنهادی برگزاری ستادی و غیر انتفاعی( برگزار میهای دولتی، عالی سراسر کشور)شامل دانشگاه

می باشد. در این دوره از جشنواره رویش دانشگاهی  1399ماه  اسفند اول لغایت ذرآابتدای جشنواره رویش دانشگاهی 

 باشد.های فردی، گروهی و کانونی در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی میشامل حوزه

 

 بخش رقابتی: 

 های عمومی اعالم شده()براساس شاخص کانون برگزیده دانشگاه: -

 ( 2آثار و دستاوردهای فردی و گروهی )مطابق جدول شماره -

 شده و اجرا نشده( )اجرا هاها و ایدهها؛ شامل طرحهای برگزیده کانونها و طرحایده -

 جایزه مسؤلیت اجتماعی )حسین علی مرادی(  -

 

 :بخش غیر رقابتی

 مجازی( ) ها(های کانونتوانمندیها )شگاه ویژه دستاوردهای کانونبرگزاری نمای -

 )مجازی( های آموزشیها و دورهکارگاه -
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 توضیح:

رویش دانشگاهی نسبت به برگزاری جشنواره  های ستادی به صورت متمرکزشایسته است سازمان مرکزی دانشگاه -

 اقدام نمایند.

 

  ملی رويش:جشنواره 

 رقابتی:بخش 

 (2.آثار و دستاوردهای فردی و گروهی )مطابق با پیوست 1

 های ذکر شدهو بر اساس شاخص( 1مطابق پیوست ) هاموضوع فعالیتی کانون 23.انتخاب کانون برگزیده در 2

بخش ویژه( که توسط هیئت داوران معرفی شده و مورد تقدیر قرار خواهند های برگزیده کانونی). ایده و طرح3

 گرفت.

 جایزه مسؤلیت اجتماعی )حسین علی مرادی( .4

 

 توضیحات:

های پردازند. برگزیدگان دانشگاهها در سه گروه با هم به رقابت می، دانشگاهامر داوری در به منظور رعایت عدالت 

قابت به ر ج گروهدر نیز برگزیدگان موسسات غیر انتفاعی و انتفاعی های غیر، برگزیدگان دانشگاه گروه جستادی در 

 پردازند. می

های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی میمالک حضور در جشنواره رویش)دانشگاهی و ملی( عضویت در کانون -

 باشد.

 شود.پیش بینی می 1411 هفته آخر اردیبهشتزمان برگزاری جشنواره ملی رویش،  -

 ود.شمیاعالم  های ارتباطیو از طریق سامانه رسمیدر صورت بروز تغییرات در دستورالعمل مراتب به صورت  -


