شیوهنامه نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سالمت

مقدمه:
در راستای اشاعه فرهنگ خیر در جامعه ،بهرهگیری صحیح از کمکها و مشارکتهای مردمی  ،هیااتت
آنها به سوی اولوتتهای مل حوزهی سالمت ،استفاده از ظرفییتهیای داوللایان و مسیوولیت اجتمیاع
نهادهای اقتصادی در بهاود جاتگاه نظام سالمت کشیور ،توسیعه خیاماب بهااشیت و درمیان در سیوو
مختلف ،تایین ضروربها و اولوتتها در حوزه خیرته به خصوص در زمان وقوع بحرانهات ماننیا پانیام
کرونا و با عناتت به مسوولیت اجتماع دانشگاه های نسل چهیارم و لیموم تربییت و پیرورم جامعیه علیوم
پمشک متخصص ،حکیم ،حساس به مسائل اجتماع  ،خیر ،مسوولیتپذتر و توانمنا کیه بیا تولییا علیم و
تروتج دانش ،زمینة رشا و بالناگ جامعه را فراهم آورده ،در حل مسائل و مشکالب اجتمیاع بیه خصیوص
مسائل حوزه سالمت مشارکت فعّال داشته ،اخالق حرفیهای را سرمشی خیود قیرار داده و مسیوولیتهیای
اجتماع و داوللاانه خود را به خوب اتفا کننا ،اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خییرتن سیالمت وزارب
بهااشت ،درمان و آموزم پمشک با بهرهمنای از ابمار هنیر و بیه منظیور شناسیات و رشیا اسیتعاادهای
فرهنگ و هنری کشور ،اقاام به برگماری نخستین جشنواره مل مشارکت اجتماع سالمت نموده است.
مقررات عمومی:
 در نخستین جشنواره مل مشارکت اجتماع سالمت ،داوری آثار از لحاظ فن و محتوات میورد
توجه قرار خواها گرفت.
 متقاضیان م تواننا در تمام رشتههای جشنواره شرکت کرده و در هر رشته ،حیااکرر سیه اثیر
ارسال نماتنا.
 ثات اتمیل ،شماره تلفن همراه و کا مل در فرم ثات نیام شیرکتکننیاگان المامی بیوده و پیل
ارتاال آت دبیرخانه جشنواره با شرکتکنناگان م باشا.
 تکمیل و ثات فرم شرکت در جشنواره به منمله ی پذترم کلیه شراتط و قوانین جشنواره است.

 در هر مرحله از جشنواره ،در صورب احراز عام صحت ماارک ارائه شاه از جانب متقاضی بیرای
دبیرخانه جشنواره ،اثر مربوله حذف شاه و مسوولیت کلیه تاعاب قانون آن بیر عهیاه متقاضی
خواها بود.
 دبیرخانه جشنواره م توانا از آثار راه تافته با ذکر نام خال اثر و رعاتت مالکیت فکری در انتشیار
آثار ،به هر گونه که صال میاانا ،استفاده نماتا.
 دبیرخانه جشنواره م توانا با توجه بیه نظیر شیورای سیاسیتگذاری و هیویت داوران ،در صیورب
کیفیت نااشتن آثار ارسال در بخشهای مختلف جشنواره ،جواتم اعالم شاه را به تناسیب تییییر
دها.
 در اتن جشنواره ،تمهیاات پیشبین شاه است تا کلیه آثیار راه تافتیه بیه مرحلیه نهیات میورد
ارزتاب ِ اثاابِ انتسابِ اثر به خال اثر قرار گیرد .اتن ارزتاب از لرت اجرای زناه اثر و تیا آزمیون
عمل در کارگاه ،ارسال عکس و فیلم از مراحل تولییا اثیر و تیا دتگیر آزمیونهیای میورد تاتییا
دبیرخانه خواها بود .در هر مرحله که عام انتساب اثر به شرکتکنناه به اثااب رسا ،کلییه آثیار
فرد متخلف از جشنواره حذف شاه و اجازه شرکت در جشنوارههای آتی را نییم نخواهیا داشیت.
همچنین تاکیا م گردد شرکت در کارگاهها و تا آزمونهای صحت سینی کیه وتیمه منتخایین
برگمار خواها شا اجااری بوده و عام شرکت در اتن روتاادها به منمله انصراف م باشا.
 در تمام رشتههای جشنواره ،برای آثاری کیه دارای حیااقل اسیتانااردهای میورد تاتییا داوران
باشنا ،با توجه به درخواست صاحب اثر ،گواه شرکت در جشنواره و تقاترنامه صادر خواها شا.


تفسیر و رفع ابهام از مقرراب و اخذ تصمیم نهات درباره موضوعاب پیشبینی نشیاه بیه عهیاه
دبیرخانه جشنواره م باشا.

 چنانچه مواردی در اتن فراخوان درج نشاه باشا ،در صورب درخواست شرکت کننیاگان ،توسیط
دبیرخانه تایین شاه و پس از نهات سازی ،اعالم و اجرا خواها شا.

اهداف جشنواره:
 ارائة الگوهای مناسب برای تروتج مشارکت و مسوولیتپذتری اجتماع بنگیاه هیای اقتصیادی در
حوزه سالمت
 تایین ضرورب حماتت های مادی و کار داوللاانه در حوزه سالمت از جنایة علمی  ،اجتمیاع و
فرهنگ
 تقوتت و جلب مشارکت در فعالیتهای داوللاانه
 تیلیل از هنرمناان و نخاگان هنری فعال در حوزه مشارکت اجتماع سالمت
 تقوتت و توسعه ظرفیتهای علم – پموهش در حوزه مشارکت اجتماع سالمت
محورهای جشنواره:
 مسوولیت پذتری اجتماع فردی و سازمان
 سرماتهگذاری اجتماع
 مشارکت اجتماع در بحرانها
 کار داوللا
 موانع موجود در جلب مشارکتهای عموم
 مشارکت اجتماع از منظر دتن ،معنوتت و اخالق
شرکت کنندگان جشنواره:
 بخش عموم  :شهروناان ،کارکنان دولت و بخش خصوص  ،انیمنهای مان  ،تشکلهای مردمی ،فعاالن فرهنگ و هنری ،اصحاب رسانه ،معلمان و اصناف و کلیه عالقمناان باون محیاودتت سین و
جنس

 بخش دانشگاه  :اعضای هیوت علم  ،دانشیوتان ،لالب و اساتیا حوزه بخش دانشآموزی :دانش آموزان کلیه مقالع تحصیلبخشهای جشنواره:
 .1هنری
 هنرهای تیسم  :نقاش  ،لراح  ،کارتکاتور ،پوستر ،خوال  ،عکس ،میموعیه عکیس ،پی نمیا(کمیک استرتپ) ،محصوالب تالییات و اتنفوگراف
 ادب  :شعر (کالسیک ،نو ،لنم) ،ترانه ،داستان ،داستان کوتاه ،مقاله ادب  ،نماتشنامه و فیلمنامه فیلم موسیق و هنرهای نماتش  :فیلم کوتاه داستان  ،تواتر (تواتر صحنه ای ،خیابان  ،تله تویاتر،نماتشنامه خوان ) ،مستنا ،پوتانمات  ،تیمر و نماهنگ
 دتییتال :نرم افمار ،اپلیکشین ،وب ساتت ،پادکست ،گیم ،موشن گراف و صفحه در شیاکه هیایاجتماع
 .2محصوالت خبری و رسانه ای
 خار ،گمارم ،مقاله و مصاحاه .3ایده ها و تجارب نوآورانه
 .4آموزش ،پژوهش و فناوری
 کتاب ،لر تحقیقات  ،پاتان نامه ،مقاله و پوستر محصوالب آموزش  :مولت ماتا ،سخنران  ،نرم افمار ،اپلیکشین ،وب ساتت و آموزم در عرصه -شرکتها و شتابدهناهها ،استارتاپها و کارآفرتنان اجتماع

 .1هنری
 هنرهای تجسمی• نقاشی ،طراحی ،کاریکاتور ،پوستر ،خطاطی
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. نوع تکنیک اثر ،آزاد است. ابعاد فیمتک اثر تولیا شاه باتا حااکرر  ۰۷۷*۰۷سانت متر باشا. ترجیحا شاتسته است اثر بر روی بوم و تا کاغذ مناسب و همراه با قاب باشا. ثات فاتل اثر با رزولوشن  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو تا  JPEGباشا. حااکرر حیم فاتل تصوتر اثر برای بارگذاری در ساتت جشنواره  ۰۷مگاباتت م باشا. همه آثار ارسال باتا دارای امضا باشنا و در صورت که قاال تهیه شاه باشنا نیم باتا امضا شونا. در صورت که اثر تولیای ،عینا کپ از آثار دتگر هنرمناان باشا ،امتییازی درتافیت نخواهیا کیرد.همچنین در صورت که اثر از اتاه ای الهام گرفته شاه باشا ،امتیاز اتاه و خالقیت را درتافت نخواها
کرد.
 تحوتل دادن اصل اثر در صورب درخواست دبیرخانه جشنواره المام م باشا. در صورب درخواست داوران جشنواره ،شرکت کنناه موظف است فاتل الته باز ( )PSDآثار گرافیکرا برای احراز اصالت آن ارائه نماتا .در صورب عام ارائه فاتیل التیه بیاز ،اثیر از فرآتنیا داوری حیذف
خواها شا.
• عکس
 -آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا.

 نوع ژانر اثر ،آزاد است .ماننا پرتره ،لایعت ،منظره ،معماری ،اجتماع  ،قوم نگاری ،مستنا ،خیابانو...
 ثات فاتل اثر با رزولوشن  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو تا  JPEGباشا. حااقل رزولوشن عکسهای موباتل باتا  ۰۱مگاپیکسل باشا. حااکرر حیم فاتل تصوتر اثر برای بارگذاری در ساتت جشنواره  ۰۷مگاباتت م باشا. وتراتش عکس در حا اصال نور و رنگ و کراپ تا آنیات میاز است که به اصالت عکس خاشه ایوارد نکنا .دبیرخانه جشنواره از پذترم عکسهای فتومونتاژ ،کوالژ و پانوراما معذور است.
 عکسهای ارسال نااتا دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،حاشیه ،تارتخ ،واترمارک ،لوگو تا هیر نشیانهتصوتری باشنا.
 در صورت که کیفیت آثار ارسال برای چیاپ در کتیاب جشینواره و نمیاتش در نماتشیگاه مناسیبنااشا ،اصل فاتل با کیفیت باالتر درخواست خواها شا .در صورب عام ارائیه فاتیل اصیل  ،عکیس از
جشنواره حذف خواها شا.
 عکسها باتا دارای عنوان بوده و الالعاب مربوط به مکان و زمان عکس برداری و مال دوربیین تیاموباتل مورد استفاده در هنگام ثات اثر در ساتت جشنواره در قسمت توضیحاب درج شود.
• مجموعه عکس
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا .همچنین توال عکسهیا باتیا متناسیب بیا تیکموضوع واحا از محورهای جشنواره باشا.
 نوع ژانر اثر ،آزاد است .ماننا پرتره ،لایعت ،منظره ،معماری ،اجتماع  ،قوم نگاری ،مستنا ،خیابانو...
 -رزولوشن عکسها باتا  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو تا  JPEGباشا.

 حااقل رزولوشن عکسهای موباتل باتا  ۰۱مگاپیکسل باشا. حااکرر حیم فاتل اثر برای بارگذاری در ساتت جشنواره  0۷مگاباتت و به صورب فاتل  RARمی -باشا.
 در اتن رشته هر عکاس فقط م توانا تک میموعه عکس شامل  ۰۱تا  ۰۱فرتم را ثات نماتا. ضروری است برای هر میموعه عکس ،تک تادداشت توضیح در ۱۷کلمه در قالب فاتیل  wordدرهنگام ثات اثر در ساتت جشنواره بارگذاری شود.
 وتراتش عکس در حا اصال نور و رنگ و کراپ تا آنیات میاز است که به اصالت عکس خاشه ایوارد نکنا .دبیرخانه جشنواره از پذترم عکسهای فتومونتاژ ،کوالژ و پانوراما معذور است.
 عکسهای ارسال نااتا دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،حاشیه ،تارتخ ،واترمارک ،لوگو تا هیر نشیانهتصوتری باشنا.
 در صورت که کیفیت آثار ارسال برای چیاپ در کتیاب جشینواره و نمیاتش در نماتشیگاه مناسیبنااشا ،اصل فاتل با کیفیت باالتر درخواست خواهیا شیا .در صیورب عیام ارائیه فاتیل اصیل  ،اثیر از
جشنواره حذف خواها شا.
 میموعه عکس باتا نامگذاری شاه و عکس ها به صورب جااگانه نیم دارای عنوان باشنا .الالعیابمربوط به مکان و زمان عکس برداری و مال دوربین تا موباتل مورد اسیتفاده در هنگیام ثایت اثیر در
ساتت جشنواره در قسمت توضیحاب درج شود.
• پی نما (کمیک استریپ)
 اتن رشته ترکیا از هنر تصوترسازی و نوتسناگ است که به تصیوتر کشییان داسیتان را رواتیتم کنا.
 -شرکت کنناه م توانا به تشخیص خود از داستان ،نرر تا نظم در اثر خود استفاده کنا.

 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. نوع تکنیک اثر ،آزاد است. ابعاد فیمتک اثر تولیا شاه باتا حااکرر  ۰۷۷*۰۷سانت متر باشا. ثات فاتل اثر با رزولوشن  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو تا  JPEGباشا. حااکرر حیم فاتل تصوتر اثر برای بارگذاری در ساتت جشنواره  ۰۷مگاباتت م باشا. تعااد قاب پالن (فرتم) باتا حااقل  ۶قاب باشا. استفاده از راتانه برای اجرای اثر بالمانع است و آثار م تواننا به صورب دست  ،دتییتال تا تلفیقیارائه شونا.
 در اتن رشته ،جاتمه به تصوترگر اهاا خواها شا و به صورب انفرادی خواها بود. هرگونه توهین به شخصیتها ،گروه های سیاس و اقلیت های قوم و مذها موجب خروج اثیر ازمسابقه خواها شا.
 همه آثار ارسال باتا دارای امضا باشنا و در صورت که قاال تهیه شاه باشنا نیم باتا امضا شونا. در صورت که اثر تولیای ،عینا کپ از آثار دتگر هنرمناان باشا ،امتییازی درتافیت نخواهیا کیرد.همچنین در صورت که اثر از اتاه ای الهام گرفته شاه باشا ،امتیاز اتاه و خالقیت را درتافت نخواها
کرد.
 تحوتل دادن اصل اثر در صورب درخواست دبیرخانه جشنواره المام م باشا. ضروری است برای هر پ نما ،تک تادداشت توضیح در ۱۷کلمه در قالیب فاتیل  wordدر هنگیامثات اثر در ساتت جشنواره بارگذاری شود.
• محصوالت تبلیغاتی و اینفوگرافی
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. -نوع تکنیک اثر ،آزاد است.

 ابعاد فیمتک اثر تولیا شاه باتا حااکرر  ۰۷۷*۰۷سانت متر باشا. ثات فاتل اثر با رزولوشن  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو تا  JPEGباشا. حااقل رزولوشن عکسهای موباتل باتا  ۰۱مگاپیکسل باشا. حااکرر حیم فاتل تصوتر اثر برای بارگذاری در ساتت جشنواره  ۰۷مگاباتت م باشا. در صورت که اثر تولیای ،عینا کپ از آثار دتگر هنرمناان باشا ،امتییازی درتافیت نخواهیا کیرد.همچنین در صورت که اثر از اتاه ای الهام گرفته شاه باشا ،امتیاز اتاه و خالقیت را درتافت نخواها
کرد.
 در صورب درخواست داوران جشنواره ،شرکت کنناه موظف است فاتل الته باز ( )PSDآثار گرافیکرا برای احراز اصالت آن ارائه نماتا .در صورب عام ارائه فاتیل التیه بیاز ،اثیر از فرآتنیا داوری حیذف
خواها شا.
 ادبی• شعر (کالسیک ،نو ،طنز) ،ترانه ،داستان ،داستان کوتاه ،مقاله ادبی
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. فونت آثار ارسال  B Lotusتا  B Nazaninو با اناازه  ۰۱تا  ۰0م باشا. در رشته شعر کالسیک ،قالبهای غمل ،مرنوی ،چهارپاره ،رباع تا دوبیت پیوسته ،قصیاه و ،..و دررشته شعر نو ،قالبهای سپیا و نیمات مورد قاول است.
 تعااد کلماب در رشته داستان کوتاه ،حااکرر ۱۱۷کلمه ،در رشته نرر ادب حیااکرر  ۰۷۷۷کلمیه ودر نرر لنم ،حااکرر ۱۷۷کلمه م باشا .در اتن رشته ها حااقل در نظر گرفته نشاه است.

 متقاض باتا برای هر اثر ،نسخه  Wordو نسخه  PDFاثیر خیود را در سیاتت جشینواره بارگیذارینماتا.
 متقاضیان که قصا ثات چنا اثر در جشنواره را دارنا ،باتا آثار خود را در فاتل های جااگانه ثایتنموده و برای هر اثر ،کا رهگیری جااگانه درتافت نماتنا .در صورت که چنا اثیر در تیک فاتیل ثایت
شاه باشا ،اثر از رونا داوری حذف خواها شا.
 آثار ادب باتا دارای نام مناسب بوده و استفاده از اعااد ،عااراب ب ربط و ...به عنوان "نیام اثیر" درهنگام ثات آثار در ساتت جشنواره ممنوع م باشا.
 در فاتل ارسال آثار ،نااتا مشخصاب افراد ذکر گردد .در صورت که فاتل دارای نیام افیراد باشیا ازرونا داوری حذف خواها شا.
تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشتهها ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنهاا
محل رجوع داوران ،فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
• نمایشنامه
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. فونت آثار ارسال  BLotusتا  B Nazaninو با اناازه  ۰۱تا  ۰0م باشا. آثار به صورب کامل در ساتت جشنواره ثات شاه و کا ثات اثر درتافت گردد. نماتشنامه ها نااتا پیش از اتن چاپ شاه باشنا. هر نماتشنامه نوتس ،حااکرر سه اثر خود را م توانا در جشنواره شرکت دها.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معاذور باوده و تنهاا
محل رجوع داوران ،فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.

• فیلمنامه
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. فونت آثار ارسال  BLotusتا  B Nazaninو با اناازه  ۰۱تا  ۰0م باشا. آثار به صورب کامل در ساتت جشنواره ثات شاه و کا ثات اثر درتافت گردد. فیلمنامه باتا بر مانای زمان حااکرر  ۱۷دقیقه نوشته شاه باشا. هر فیلمنامه نوتس ،حااکرر سه اثر خود را م توانا در جشنواره شرکت دها.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معاذور باوده و تنهاا
محل رجوع داوران ،فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
 فیلم موسیقی و هنرهای نمایشی• فیلم کوتاه داستانی ،مستند ،پویانمایی ،تیزر و نماهنگ
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. در هنگام ثات نام اثر الزم است حااقل سه تصوتر از صحنه های مختلف اثر و تا پوستر اثر در ساتتجشنواره بارگماری شود.
 پس از ثات مشخصاب کامل اثر در ساتت جشنواره ،الزم است تک نسخه  DVDبا کیفیت و تا تیکفلش مموری حاوی اثر تولیا شاه به آدرس دبیرخانه جشنواره که در پاتان همین شیوهنامه قیا شاه
است ،ارسال گردد.
 بارگذاری تک قوعه عکس غیر پرسنل با کیفیت از صاحب اثر در هنگام ثات اثر در ساتت جشنوارهتا در صورب نیاز برای چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.
 -دبیرخانه جشنواره تنها پذترای نسخه تصوتری کامل و با کیفیت از آثار خواها بود.

 ماب زمان فیلم کوتاه داستان  ،مستنا و پوتانمات حااکرر  ۰۷دقیقه م باشا. ماب زمان نماهنگ حااکرر پنج دقیقه و ماب زمان تیمر حااکرر دو دقیقه م باشا. کارگردان اثر به عنوان نماتناه اثر ،مسوول ثات آن در ساتت جشنواره است. آثار میاز به داشتن فقط تک کارگردان م باشنا و کارگردان مشترک مورد تاتیا دبیرخانیه نمی -باشا.
 در صورب برگمتاه شان اثر ،جاتمه به کارگردان اثر تعل خواها گرفت. فیلم هات که فاقا استانااردهای فن باشنا از مرحله بازبین حذف م شونا. دبیرخانه هیچ مسوولیت در قاال آسیب های ناش از ارسال نامولوب آثار از جانب شیرکت کننیاهناارد.
 فیلم های ارسال باتست در تک از قوعهای  HDV, DVتا  Full HDو در تکی از فرمیت هیای( DV AV MPEG4 , MOV ( H.۱۶0باشا.
 در هر رشته از هر کارگردان ،تنها تک اثر جهت حضور در مرحله نهات جشینواره پذترفتیه خواهیاشا.
تذکر مهم :با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار و ارسال مستقیم آثار باه دبیرخاناه
جشنواره ،در صورت راهیابی هر اثر به بخش پایانی ،فایل ارسال شده به دبیرخانه جشنواره
برای داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از این رو ضروری است شرکتکنندگان از ابتادا
نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
• تئاتر (تئاتر صحنه ای ،خیابانی ،تله تئاتر ،نمایشنامه خوانی)
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. -فیلمارداری از آثار تواتری باتا به صورب تک دوربین و باون تاوتن باشا.

 در هنگام ثات نام اثر الزم است حااقل سه تصوتر از صحنه های مختلف اثر و تا پوستر اثر در ساتتجشنواره بارگماری شود.
 پس از ثات مشخصاب کامل اثر در ساتت جشنواره ،الزم است تک نسخه  DVDبا کیفیت و تا تیکفلش مموری حاوی اثر تولیا شاه به آدرس دبیرخانه جشنواره که در پاتان همین شیوهنامه قیا شاه
است ،ارسال گردد.
 بارگذاری تک قوعه عکس غیر پرسنل با کیفیت از صاحب اثر در هنگام ثات اثر در ساتت جشنوارهتا در صورب نیاز برای چاپ در کتاب جشنواره استفاده شود.
 دبیرخانه جشنواره تنها پذترای نسخه تصوتری کامل و با کیفیت از آثار خواها بود. در اتن رشته ،ماب زمان اجرای آثار حااکرر تک ساعت م باشا. کارگردان اثر به عنوان نماتناه اثر ،مسوول ثات آن در ساتت جشنواره است. آثار میاز به داشتن فقط تک کارگردان م باشنا و کارگردان مشترک مورد تاتیا دبیرخانیه نمی -باشا.
 در صورب برگمتاه شان اثر ،جاتمه به کارگردان اثر تعل خواها گرفت. استفاده و حضور مشاور در زمان اجرای نهات مورد قاول م باشا. میوز کتا از نوتسناه ،مترجم و تا ناشر ،در مورد آثار داخل المام م باشا. در ابتاای فیلم ارسال از آثار باتا تمام اعضای گروه ،پیش از شروع اجرا ،نسات به معرف خود بهصورب کامل اقاام نماتنا .تعیین مکان ،زمان و تعااد اجرا آثار راه تافته به مرحله پاتان جشنواره ،بیا
توجه به تمهیااب و امکاناب جشنواره خواها بود .همچنین انتخاب سالن های اجرا بیا توجیه بیه نیوع
نیازهای تک نماتش توسط دبیرخانه جشنواره صورب م گیرد.
 دبیرخانه جشنواره مسوولیت در قاال ساخت دکور ،دوخت لااس و چاپ اقالم تالییی نمیاتش هیانااشته و صرفا خاماب معمول آماده سازی صحنه را ارائه خواها داد.

 دبیرخانه هیچ مسوولیت در قاال آسیب های ناش از ارسال نامولوب آثار از جانب شیرکت کننیاهناارد.
 فیلم های ارسال باتست در تک از قوعهای  HDV, DVتا  Full HDو در تکی از فرمیت هیای( DV AV MPEG4 , MOV ( H.۱۶0باشا.
 در هر رشته از هر کارگردان ،تنها تک اثر جهت حضور در مرحله نهات جشینواره پذترفتیه خواهیاشا.
تذکر مهم :با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار و ارسال مستقیم آثار باه دبیرخاناه
جشنواره ،در صورت راهیابی هر اثر به بخش پایانی ،فایل ارسال شده به دبیرخانه جشنواره
برای داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از این رو ضروری است شرکتکنندگان از ابتادا
نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 دیجیتال•

نرمافزار ،اپیلیکشین ،وب سایت ،پادکست ،گیم ،موشن گرافی و صفحه در شبکه هاای
اجتماعی

 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. در هنگام ثات نام اثر باتا مشخصاب اثر در قالب فاتل  PDFبه همراه سیه تصیوتر از اثیر در سیاتتجشنواره بارگذاری شود.

 آثار کمتر از  0۷مگاباتت در ساتت جشنواره بارگذاری شود و آثار بیشتر از  0۷مگاباتت بیه صیورب DVDبه آدرس دبیرخانه جشنواره که در پاتان همین شیوهنامه قیا شاه است ،ارسال گردد.
 -در اتن رشته باتا دموی آثار ارسال گردد.

در صورب وجود وب ساتت ،لینک آن ارسال گردد. در رشته صفحه در شاکه های اجتماع  ،تعااد مخالب واقع نیم م توانا مورد توجه داوران قیراربگیرد.
 ارائه کنناه اثر به عنوان صاحب اثر شناخته م شود  .باته است رعاتت حقیوق مالکییت معنیویافراد بر عهاه صاحب اثر است.
 شرکت کنناه م باتست در صورب اعالم دبیرخانه جشنواره ،به صورب میازی تا حضوری به ارائیهتوضیحاب در مورد اثر بپردازد.
.
 .2محصوالت خبری و رسانه ای
• خبر ،گزارش ،مقاله و مصاحبه
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. در مورد آثاری که منتشر شاه است ،ارسال لینک محتوای منتشر شاه ضروری م باشا. در صورب ناود لینک آثار منتشر شاه ،آثار با ذکر مرجع منتشر کنناه ،شیماره و صیفحه در قالیبفاتل  PDFو عکس صفحه مرجع منتشر کنناه در قالب  jpegتا  TIFو حااکرر با حیم  0۷مگاباتیت
ارسال گردد.
 .3ایده ها و تجارب نوآورانه
• ایده نوآورانه
در اتن رشته ،آثار م باتست شامل:
 -آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا.

 ضرورب اجرای اتاه معرف اتاه (چه اقاام  ،در چه زمان  ،در چه گستره مکان و جیرافات  ،بیه چیه شیکل و بیا چیهمنابع انسان و مادی و معنوی انیام م شود)
 تیارب مشابه در رابوه با موضوع اتاه (در صورب وجود) خروج ها و نتاتج کاربردی در صورب اجرای اتاه اتاههای ارسال از نظر نوآوری ،امکان رسیان به نتییه ،فراگیری اسیتفاده در جامعیه ،درجیه رفیعمشکالب جامعه و به صرفه بودن بررس م گردنا
 آثار حااقل در  0و حااکرر در  ۰صفحه  ، A0با قلم  B -Nazaninو ساتم فونت ۰0 آثار باتا هم در قالب فاتل  PDFو هم در قالب فاتل  Wordدر ساتت جشنواره بارگذاری گردد. در صورت که اثر تولیای ،عینا کپ از آثار دتگر افراد باشا ،امتیازی درتافت نخواها کرد .همچنیندر صورت که اثر از اتاه ای الهام گرفته شاه باشا ،امتیاز خالقیت را درتافت نخواها کرد.
 حااکرر تعااد افراد مشارکت کنناه در تولیا اتاه  0نفر است.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معاذور باوده و تنهاا
محل رجوع داوران ،فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
• تجارب
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. آثار حااقل در  0و حااکرر در  ۰صفحه  ، A0با قلم  B -Nazaninو ساتم فونت ۰0 آثار باتا هم در قالب فاتل  PDFو هم در قالب فاتل  Wordدر ساتت جشنواره بارگذاری گردد. آثار ارائه شاه در قسمت تیارب م توانا شامل موارد زتر باشا:عنوان تیربه ،چکیاه ،مقامه ،اهمیت و ضرورب (هاف و چرات ) ،پیشینه ،لر مسوله ،گمارم تیربه
(روم کار) ،نتییه گیری (نتییه و تأثیر تیربه با توجه به موضوع ،نتیییه گییری محلی از تیربیه)،

پیشنهادها در جهت پیشگیری از بروز مشکل تا اتیاد ضرورب ،منابع ،ضماتم (ارائیه مسیتنااب الزم و
مرتاط با تیربه)
 در اتن رشته ،اصل بر واقع بودن تیارب م باشا و تیارب غیرواقع در رونا داوری حذف خواهناشا.
 .4آموزش ،پژوهش و فناوری
• کتاب
در اتن رشته از تمام مولفین و محققین رشته های مرتاط با حوزه اجتماع در دانشگاه های سراسر
کشور دعوب م شود تا کتاب های تالیف و تا ترجمه شاه خود را برای شیرکت در جشینواره ارسیال
نماتنا.
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. فاتل ارسال جهت بارگذاری در ساتت جشنواره حااکرر  ۰۷مگاباتت و در قالب  PDFباشا.• طرح تحقیقاتی
در اتن رشته از فارغ التحصیالن مقالع تحصیل کارشناس ارشا و دکترای رشته های مرتاط با حوزه
اجتماع در دانشگاه های سراسر کشور دعوب م شود تا لر های تحقیقات مصوب خیود را کیه در
دو سال اخیر تاوتن و از آن دفاع نمودهانا برای شرکت در جشنواره ارسال نماتنا.
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. -فاتل ارسال جهت بارگذاری در ساتت جشنواره حااکرر  ۱مگاباتت باشا.

 -چکیاه لر باتا بر اساس فرم نمونه که در ساتت جشنواره قرار داده شیاه اسیت و در قالیب PDF

بارگذاری شود.
 لر تحقیقات ارسال باتا در تک از مراکم تحقیقات  /پموهشکاه /دانشگاههای کشور تصوتب شاهباشا.
• مقاله
الف) مالحظات کلی
ی مقاله م توانا مربوط به همة حوزههای علم مرتاط با محورهای جشنواره باشا.
 مقاله باتا به زبان فارس نوشته شاه باشا. مقاله باتا حاصل کار پموهش نوتسناه تا نوتسناگان باشا .مقالة مروری از نوتسناگان صاحب نظرو مرتاط با مقاالب پموهش در زمینة مورد بحث ،بهشرل پذترفته م شود کیه منیابع آن ،متعیاد و
مستنا باشا.
ی مقالة ارسال نااتا قاالً تا هم زمان برای چاپ تا اراته بیه نشیرتاب دتگیر و تیا سیاتر جشینوارههیا و
هماتشها ارسال شاه باشا.
 نام نوتسناه تا نوتسناگان همراه با رتاة علم  ،محل اشتیال و نشان کامل و تلفن در ابتاای مقالهآورده شود.
 نشان کامل نوتسناۀ عهاهدار مکاتااب (نوتسناۀ مسوول) ،شامل نشان پست  ،شماره تلفن ،شمارهدورنگار و نشان راتانامه به فارس و انگلیس در انتهای مقاله آورده شود.
 درصورب تأمین همتنههای پموهش از سوی هر سازمان تا مؤسسهای ،باتا نام آن سازمان تا مؤسسهدر اولین پانوتس صفحة اول پموهش (مقاله) آورده شود.
 -کاربرگ مالکیت معنوی اثر باتا توسط نوتسناۀ مسوول تکمیل گردد.

ب) ساختار و شکل ارائة مقاله
 رعاتت ساختار پیشنهادی المام است :عنوان (به فارس و انگلیس ) ،چکیاه (حااکرر  ۱۱۷کلمه وشامل هاف ،اهمیت ،رومشناس و تافتههای کل پموهش) ،واژگان اصل (حیااکرر  ۱واژه) ،مقامیه
(دربرگیرناۀ بیان مسوله و ضرورب ،سؤال تا فرضییه) ،چیارچوب نظیری ،دادههیا و مااحیث تفصییل
پموهش ،نتییه گیری ،چکیاۀ انگلیس (حااکرر  ۱۱۷کلمه) ،واژگان اصل انگلیس (حااکرر  ۱واژه)،
فهرست منابع (منابع باتا در متن مقاله استفاده شاه باشا).
ی تیترهای اول ،دوم و سوم به ترتیب با فونتهای  9 ،۰۷ ،۰۰ B Zar Boldمشخص شاه باشا.
 متن مقاله حااکرر در  ۱۱صفحه با نرمافمار  Word 2010به باال و قلم  B Lotusو ساتم  ۰۱و میتنانگلیس با قلم  Times New Romanو ساتم  ۰۷ارسال شود.
 مقاله باتا خوانا و روان و باون هیچ گونه اشتااه امالت نگارم تابا و از آوردن اصوالحاب خیارجکه معادل دقی و ابالغ شاۀ فارس دارد ،خودداری شود .معادل خارج اسام و اصوالحاب خارج
در پانوتس به صورب پیوسته آورده شود و در هر صفحه به لور مستقل شمارهگذاری شود.
 نمودارها ،جااول و اشکال با تک از نرمافمارهای  Officeبه زبان فارس و در انیاازههیای  8×۰۱تیا ۰۶×۰۱لراح و اختصاراب آن ها در پانوتس توضیح داده شود .اتین میوارد باتیا دارای شیمارههیای
متوال و باون نیاز به مراجعه به توضیحاب متن ،گوتا باشنا.
 تمام نمودارها ،اشکال و جااول که نتییة ابتکار نوتسناه نیست ،باتا شماره ،عنوان و مناع داشتهباشنا( .جااول و نمودارها در باال و اشکال در پاتین)
 تیتر عناوتن و نوع قلم باتا بر اساس جاول شمارۀ  ۰که در ذتل اتن متن آماه ،باشا.د) تذکرات
ی مسوولیت ناش از صحت علم دتاگاهها و ارجاعاب در مقاله ،بر عهاۀ نوتسناه تا نوتسناگان است.
ی جشنواره ح رد تا پذترم و نیم اصال و وتراستاری مقالهها را برای خود محفوظ م دانا.

جدول شمارۀ 1

عنوان
عنوان مقاله و تیتر یک

نوع قلم
B Zar 11 Bold

عنوان
متن چکیده و واژگان اصلی

نوع قلم
B Lotus 10
Italic

عنوان چکیده ،واژگان اصلی،
مقدمه و غیره ،نتیجهگیری

B Zar 10 Bold

متن پانویس فارسی

B Lotus 9

(تیتر دو)
عناوین فرعی زیر مجموعه
تیتر 2
عناوین فرعی زیر مجموعه
تیتر 3

B Zar 9 Bold

متن پانویس انگلیسی

Times New
Roman 8

B Lotus 11 Bold

متن مقاله

B Lotus 12

عنوان جداول ،نمودارها و

ارجاعات منابع داخل متن به

اشکال (جداول و نمودارها،

فارسی( :متقیزاده:1331 ،

باالی آنها و اشکال ،پایین

B Lotus 10 Bold

آنها و در وسط آورده شود)

B Lotus 10

)22
ارجاعات منابع داخل متن به
انگلیسی(Smith, 1990: :

Times New
Roman 9

)23

• پایان نامه
در اتن رشته از فارغ التحصیالن مقالع تحصیل کارشناس ارشا و دکترای رشتههای مرتاط با حوزه
اجتماع در دانشگاههای سراسر کشور دعوب م شود تا پاتاننامههای خیود را کیه در دو سیال اخییر
تاوتن و از آن دفاع نمودهانا برای شرکت در جشنواره ارسال نماتنا.
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. -فاتل ارسال جهت بارگذاری در ساتت جشنواره حااکرر  ۱مگاباتت باشا.

 آثار باتا هم در قالب فاتل  PDFو هم در قالب فاتل  Wordدر ساتت جشنواره بارگذاری گردد. چکیاه پاتان نامه باتا بر اساس فرم نمونه که در ساتت جشنواره قرار داده شاه است. فونت آثار ارسال  BLotusتا  B Nazaninو با اناازه  ۰۱تا  ۰0م باشا.• محصوالت آموزشی :مولتی مدیا ،سخنرانی ،نرمافزار ،اپلیکشین ،وب سایت ،آموزش در
عرصه
 آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا. در هنگام ثات نام اثر باتا مشخصاب اثر در قالب فاتل  PDFبه همراه سیه تصیوتر از اثیر در سیاتتجشنواره بارگذاری شود.

 آثار متن حااکرر در  0صفحه در قالب فاتل  PDFدر ساتت جشنواره بارگذاری شود. آثار کمتر از  0۷مگاباتت در ساتت جشنواره بارگذاری شود و آثار بیشتر از  0۷مگاباتت بیه صیورب DVDبه آدرس دبیرخانه جشنواره که در پاتان همین شیوهنامه قیا شاه است ،ارسال گردد.
 در اتن رشته باتا دموی آثار ارسال گردد. در صورب وجود وب ساتت ،لینک آن ارسال گردد.• شرکتها و شتاب دهندهها ،استارتاپها و کارآفرینی اجتماعی
در اتن رشته از تمام ماتران شرکتهیا و اسیتارتاپ هیات کیه فعالییت آن هیا در حیوزه مشیارکت
اجتماع سالمت بوده است ،دعوب م شود تا سواب و فعالیت های انیام شاه خود را در قالیب فیرم
نمونه در ساتت جشنواره ،ثات و بارگذاری نماتنا.
 -آثار م باتست مرتاط با محورهای جشنواره باشا.

 متقاضیان باتا سواب فعالیتهای خود را حااکرر در  0صفحه ،هیم در قالیب فاتیل  PDFو هیم درقالب فاتل  Wordدر ساتت جشنواره بارگذاری نماتنا.
 در صورب وجود محصول تا اختراع ،باتا تصوتر محصول ،میوزها ،تاتیاته ها و گواه ثایت اختیراعدر قالب  jpegتا  TIFارسال شود.
 متقاضیان م تواننا لینک وب ساتت استارتاپ خود را نیم ارسال نماتنا. -در صورب وجود چناتن فاتل ،باتا به صورب  RARو حااکرر حیم  ۰۷مگاباتت ارسال شود.

آدرس دبیرخانه جشنواره:
تهران ،شهرک غرب ،بین فالمک جنوبی و زرافشان ،خیابان سایمای ایاران ،سااختمان وزارت
بهداشت ،ساختمان  ،33طبقه سوم ،اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت

