فراخوان جشنواره نشریات
ثٍ اػتحضبس داوـجًیبن گشامی می سػبوذ جـىًاسٌ وـشیبت داوـجًیی ثٍ صيدی دس دي ػطح ياحذ ي کـًس ثشگضاس خًاَذ ؿذ.
شرایط شرکت در جشنواره
-

کلیٍ وـشیبت داسای مجًص کٍ مذیش مؼئًل آن داوـجً ثبؿذ ،می تًاوىذ دس جـىًاسٌ ؿشکت ومبیىذ.
وـشیبتی کٍ ػبثمٍ اوتـبس وذاؿتٍ اوذ ثبیذ ،ثب معشفی اعضبی َیئت تحشیشیٍ ي ثب اسائٍ ايلیه ؿمبسٌ خًد (لجل اص چبح دس تیشاط ثبال) الذام ثٍ کؼت مجوًص ي
ؿىبػىبمٍ وـشیٍ اص ؿًسای تخصصی فشَىگی ي اجتمبعی ياحذ ومبیىذ.
جـىًاسٌ دس ػٍ ثخؾ ثشگضاس خًاَذ ؿذ:
.1

بخش ًشزیات بزتز

 .2بخش آثار بزتز
 .3بخش آثار ٍیژُ
-

َش داوـجً می تًاوذ دس َش ػٍ ثخؾ فًق ؿشکت ومبیذَ .مچىیه َش داوـجً مجبص اػت جُت ؿشکت دس ثخؾ آثبس ثشتش ثب  5اثش (ثعىًان وگبسوذٌ اثش) ،
دس ثخؾ آثبس يیظٌ ثب یک اثش (ثعىًان وگبسوذٌ اثش) ي دس َش یک اص سؿتٍ َبی ثخؾ وـشیبت ثشتش ثب یک وـشیٍ (ثعىًان مذیش مؼئًل یوب ػوشدثیش) ؿوشکت
ومبیذ.
وـشیبت لبثل لجًل دس جـىًاسٌ وـشیبتی اػت کٍ تبسیخ اوتـبس آوُب اص ػبل  1332تب  1335ثبؿذ ي وـشیبتی کٍ ثیؾ اص دي ؿمبسٌ ثٍ چبح سػبوذٌ ثبؿوىذ
امتیبص ثیـتشی ثىب ثش وظش دايسان دسیبفت خًاَذ ومًد.
اعضبی َیئت علمی ياحذ می تًاوىذ ممبلٍ یب ممبالتی دس وـشیبت ثشتش ثٍ چبح ثشػبوىذ؛ امب ؿشکت دس ثخؾ آثبس ثشتش ي ثخؾ آثبس يیظٌ الضامبً می ثبیؼوت
داوـجًی ياحذ فاليسجبن (تب ؿؾ مبٌ ثعذ اص فشاغت اص تحصیل) ثبؿذ.
پیـىُبد می گشدد داوـجًیبوی کٍ دسخًاػت اوتـبس وـشیبت تخصصی سا داسوذ دي وفش اص اعضبی َیئت علمی سا ثعىًان وبظش وـشیٍ خوًد معشفوی ي تُیوٍ
مطبلت وـشیٍ سا ثب َمکبسی ي وظبست آوُب اوجبم دَىذ.

-

ّز یک اس کاًَى ّای داًشجَیی هی تَاًٌذ با کسب هجَس اس شَرای تخصصی فزٌّگی اجتواعی ٍاحذ یک ًشزیِ هٌتشز ًوایٌذ.

-

َضیىٍ َبی چبح وـشیٍَبی داسای مجًص پغ اص ثجت وـشیٍ دس ػبیت ي َمبَىگی ثب معبيوت داوـوجًیی ي فشَىگوی اص محول ثًدجوٍ فشَىگوی پشداخوت
خًاَذ ؿذ.
ثٍ آثبس کپی ؿذٌ دس َمٍ سؿتٍ َب ي َمٍ ثخؾ َب ي َمچىیه ثٍ مًضًعبت مغبیش ثب ثخـىبمٍ امتیبصی تعلك ومی گیشد؛ ي چىبوچٍ حتی پوغ اص اختتبمیوٍ
مخذيؽ ثًدن اصبلت وـشیبت یب آثبس مـخص ؿًد ،کلیٍ جًایض اعطبء ؿذٌ پغ گشفتٍ ي ؿخص خبطی ثٍ کمیتٍ وبظش ثش وـشیبت معشفی می گشدد.
جُت ؿشکت دس جـىًاسٌ وـشیبت اوجبم ػٍ مشحلٍ صیش ثبیذ اوجبم ؿًد:

-

-

.1تکویل فزم ثبت ًام سیز ٍ تحَیل آى بِ کارشٌاس فزٌّگی تا  22فزٍردیي 52
.2ثبت ًام اس طزیك سایت جشٌَارُ بِ آدرس  HTTP://FARHANGI.IAU.IRتا  22فزٍردیي 52
 .3تحَیل دٍ ًسخِ اس پزیٌت ٍ سی دی هحتَی فایل آثار ارسالی بِ جشٌَارُ تا تاریخ  11اردیبْشت 52
الصم ثٍ رکش اػت دس صًست عذم اوجبم ػٍ مشحلٍ فًق یب مغبیشت ي عذم ثجت اطالعبت صحیح دثیشخبوٍ مشکضی می تًاوذ وـشیٍ سا حزف ومبیذ.
مشوق ها
-

اردٍی هشْذ ًین بْا  :ثجت وبم دس ایه اسدي مختص اعضبی کلیٍ کبوًن َبی فشَىگی اص جملٍ اعضبی فعبل وـشیبت داوـجًیی میثبؿذ.

-

اضافِ ًوَدى دًٍوزُ تشَیمی :ؿشکت کىىذگبن دس جـىًاسٌ کٍ حذوصبة امتیبص دس دايسی سا کؼت ومبیىذ ،مطبثك ثخـىبمٍ ؿومبسٌ  11/2642موًس
 34/10/1اص اضبفٍ ومًدن ديومشٌ تـًیمی ثٍ ومشٌ وُبیی دس َش یک اص دسيع عمًمی دسخًاػتیِ داوـجً دس ویمؼبل ايل ديم یوب توشم تبثؼوتبن 35 -36
ثشخًسداس خًاَىذ ؿذ.

-

شزکت رایگاى در کالس ّای رٍسًاهِ ًگاری :کلیٍ اعضبی کبوًن وـشیبت می تًاوىذ دس ػبعت فشَىگی ویمؼبل آیىذٌ دس ایه کالػُب ؿشکت ومبیىذ.
آشنایی با بخش ها و جوایز جشنواره نشریات دانشجویی

جـىًاسٌ ػشاػشی وـشیبت داوـجًیی دس ػٍ ثخؾ کلی .1 :آثار بزتزً.2 ،شزیات بزتز .3بخش ٍیژُ ثشگضاس خًاَذ ؿذ .سؿتٍ َب ي جًایض َوش
ثخؾ ثٍ ؿشح صیش میثبؿذ.
رتبِ ّای اٍل تا سَم بخش آثار بزتز 200 ،300 :ي َ 100ضاس تًمبن دس َش یک اص سؿتٍ َبی:

تیتز ،خبز ،هصاحبِ ،گزشار  ،سززهمالِ ٍ یادداشزت،

همالِ سیاسی ،همالِ فزٌّگی ،همالِ اجتواعی ،همالِ التصادی ،همالِ صٌفی( داًشجَیی) ،همالِ ٌّزی ،همالِ دیٌی ٍ لزآًی ،همالِ ادبی ،عکس ،طزح رٍی جلذ ،گزافیزک ٍ
صفحِ آرایی ،طزح داخلی  ،کاریکاتَر ،طٌش

رتبِ ّای اٍل تا سَم بخش ًشزیات بزتز 500 ، 700 :ي َ 300ضاس تًمبن دس َش یک اص سؿتٍ َوبی:

ًشزیِ صٌفیً ،شزیِ سیاسیً ،شزیِ فزٌّگی،

ًشزیِ اجتواعیً ،شزیِ دیٌی ٍ لزآًیً ،شزیِ ادبیً ،شزیِ طٌش ٍ کاریکاتَرً ،شزیِ علوی تخصصی علَم اًساًیً ،شزیِ علوی علَم پایًِ ،شزیِ علوزی علزَم پششزکی،
ًشزیات ٌّزی ًشزیِ علوی فٌی ،هٌْذسی ٍ کشاٍرسی ً ،شزیات الکتزًٍیکی (هجاسی ) ،سایز ًشزیات هاًٌذ گاٌّاهٍِ ،یژُ ًاهِ ٍ ...
رتبِ ّای اٍل تا پٌجن بخش آثار ٍیژُ 200 ،400 ،500 ،700 :ي َ 100ضاس تًمبن دس َش یک اص مًضًعبت صیش:
.1
.2
.3
.4

آساد اًذیشی ،اخالق ،هٌطك ،آسادی ،تحجز ٍ افزاطی گزی
هذاکزات ّستِ ای ٍ پسا تحزین
جْاى عاری اس خشًَت ،فزٌّگ آشتی( با هحَریت صلح ٍ سالم)
اّویت حفظ ٍ گستز

سباى فارسی

عاللمىذان جُت کؼت اطالعبت ثیـتش ي اطالع اص ؿبخص َبی دايسی ثٍ دفتش فشَىگ اػالمی مشاجعٍ فشمبییذ.

