کسب اطالعات بیشتر و شرکت در جشنوارهculfest.ut.ac.ir :

مقدمه
با هدف استفاده از ابزار هنري عكس و فيلم براي مواجهه با چالشها و
فرصتهاي دوران كرونا و با تمركز بر آگاهی بخشی موثر و ایجاد شور و نشاط
اجتماعی در جامعه دانشگاهی «جشنواره فرهنگی و هنري فيلم و عكس دوران
كرونا؛ فرصتها و چالشها» در دو بخش عكاسی و فيلم كوتاه برگزار میشود.

-1محورهای جشنواره









كرونا و یاد دهی-یادگيري الكترونيک
كرونا و زندگی دانشجویی
كرونا و كسب و كارها
كرونا و فعاليتهاي داوطلبانه دانشجویان
كرونا و مناسبات فرهنگی و اجتماعی
كرونا و فرهنگ رعایت بهداشت و فاصلهگذاري اجتماعی
كرونا و مسئوليتپذیري اجتماعی
كرونا و گذران اوقات فراغت

 -2تقويم جشنواره
اعالم فراخوان 15 :دي ماه
فرصت ارسال آثار 31 :اردیبهشت 1400
اختتامیه جشنواره :خرداد 1400

 -3سامانه ارسال آثار
دان شجویان ،كارمندان و اع ضاي هيات علمی دان شگاه تهران كه عالقمند به
شركت در این جشنواره باشند ،میتوانند در سامانه  culfest.ut.ac.irثبتنام
و آثار را ارساااك كنند .حتما الزم اساات تیااویر كارت دانشااجویی یا كارت
پرسااانلی كاركنان و اعضااااي هيات علمی دانشاااگاه تهران نيز در ساااامانه
بارگذاري شود.

 -4شرايط ارسال آثار
 -1-4بخش عکاسی
 هر دانشجو ،كارمند یا عضو هيات علمی میتواند حداكثر  4عكس به سامانهجشنواره ارساك كند.
 اصل فایل عكسها بدون اعماك تغييرات با فرمت  Jpegو با كيفيت مناسبكه توسط دوربين یا گوشی همراه گرفته شده باشد.
 عكسها باید مرتبط با محور جشنواره باشد. -2-4بخش تهیه فیلم کوتاه با گوشی همراه (موبايل نگاری)
 هر دانشجو ،كارمند یا عضو هيات علمی میتواند حداكثر دو اثر را در سامانهبارگذاري كند.
 فيلم كوتاه باید مرتبط با محورهاي جشنواره باشد. مدت زمان فيلم كوتاه حداقل  3و حداكثر تا  5دقيقه باشد. -حجم فایلهاي ارسالی نباید بيش از  8مگابایت باشد.

 -5فرآيند داوری و ارزيابی آثار
 -1-5از نگاه مخاطب :آثار دریافتی در كاناك باشگاه دانشجویان و
اینستاگرام اداره كل فرهنگی و اجتماعی درج خواهد شد و مخاطبان به آثار
درج شده امتياز خواهند داد.
 -2-5توسط کمیته داوران :آثار توسط كميته داوران با توجه به
شاخصهاي مندرج در بند  6مورد ارزیابی قرار میگيرد.

 -6شاخصهای داوری
 -1-6بخش عکاسی
 خالقيّت و نوآوري و نگاه متفاوت در عكاسی تركيببندي صحيح و استفاده درست از عناصر بیري بهكارگيري عناصر فرهنگ اسالمی-ایرانی كيفيت مناسب عكس استفاده از تكنيک رعایت اصوك اوّليه عكاسی داشتن پيام -2-6بخش فیلم کوتاه
 خالقيت در انتخاب موضوع ،محتوا و انتقاك پيام كيفيت تیویر و صدا -رعایت اصوك تدوین

 -7آيین اختتامیه
آیين اختتاميه این جشنواره در

خرداد ماه

 1400برگزار خواهد شد .در

این آیين ،آثار منتخب معرفی و به صاحبان آنها هدایاي نقدي و لوح تقدیر
اعطا خواهد شد .همچنين آثار منتخب با نام صاحبان آثار در سامانههاي دانشگاه
تهران منتشر خواهد شد.

