 -1مقدمه
جشنواره رویش به عنوان مهمترین عرصه تجلی توانمندیها و استعدادهای
ارزشمند کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی دانشجویان است .اداره
کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،جشنواره درون دانشگاهی رویش را
برای شناسایی استعدادها و خالقيتهای فرهنگی و هنری و تقدیر از
کانونهای فرهنگی و دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی مطابق
این شيوهنامه برای تحقق اهداف زیر برگزار میکند.
 ارتقای جایگاه و نقش کانونهای فرهنگی دانشجویان در دانشگاه؛ شناسایی و معرفی کانونهای فرهنگی برتر و دانشجویان فعال در حوزهفرهنگی و اجتماعی؛
 شناسایی و معرفی استعدادها و خالقيتهای دانشجویان در حوزه فرهنگی واجتماعی؛
 تشویق و ترغيب جامعه دانشگاهی به فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی؛ -ترویج فعاليت گروهی داوطلبانه و ارتقای روحيه مسئوليتپذیری اجتماعی.

 -2محورهاي رقابتي جشنواره
 -1-2كانون فرهنگي برتر
با هدف انتخاب و معرفی کانون فرهنگی برتر ،کانونهای فرهنگی میتوانند
گزارش فعاليت خود را به انضمام تمام تصاویر و شرح کامل تمام فعاليتها ،به
تفکيک هر برنامة برگزار شده در بازه زمانی مهر  ۱۳۹۸تا پایان بهمن ۱۳۹۹
را برای جشنواره ارسال کند .در تدوین گزارش به شاخصهای مندرج در جدول
صفحه بعد توجه شود.

رديف شاخص ارزيابي
تناسب محتوای برنامهها با حوزه تخصصی فعاليت هر کانون
1
انجام فعاليتها و برنامههای کيفی مرتبط با موضوع کانون
2
3

بهرهگيری از عنصر خالقيت و نوآوری در اجرای بهتر برنامهها

4

توسعه و ترویج کار گروهی

5

توجه به اهميت مقوله آموزشهای فرهنگی و بهرهگيری از استادان اهل فن

6

جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامهها

7

استمرار برنامهها و ارتقای کمی و کيفی فعاليتها

8

توليدات کانونها (کتاب ،نشریه ،شبکه اجتماعی و )...

9
10

توجه به رویکرد پژوهش در فعاليت کانونها و راهاندازی کتابخانههای تخصصی،
بانک مقالهها و پایاننامههای مرتبط با فعاليت کانون
بسترسازی و بهينهسازی اوقات فراغت جامعه مخاطب بهویژه در سراهای دانشجویی

11

بهرهگيری از ظرفيت اعضای هيات علمی در فعاليتهای کانون

12

استفاده از ظرفيتهای موجود برای برگزاری برنامههای مشترك با کانونها و
نهادهای دیگر
بهرهگيری مناسب از ظرفيت فضای مجازی در راستای توسعه کمی و کيفی
فعاليتهای کانون
مسئوليت اجتماعی کانونها نسبت به جامعه و ارتباط با جامعه

15

حضور در جشنوارهها ،مسابقات و همایشهای منطقهای ،ملی ،بينالمللی و کسب
عنوان برگزیده
مستندسازی مناسب فعاليتها و برنامهها

17

جذب حمایتهای مادی و معنوی از دستگاههای اجرایی

13
14

16

 -2-2ايدهها و طرحهاي برتر كانونها
• بخش ایدهها و طرحهای برتر کانونها شامل ایدهها و طرحهای اجرا شده و
اجرا نشده است که مربوط به بازه زمانی مهر  ۱۳۹۸تا پایان بهمن  ۱۳۹۹است.
• هر کانون فرهنگی میتواند حداکثر  ۳طرح یا ایده موفق به سامانه جشنواره
ارسال کند.
• ایده و طرحهای ارسالی باید دارای استاندارد طرحنویسی (بيان مسئله ،اهداف،
ضرورت ،پيشينه ،محتوای طرح ،نظام اجرایی به لحاظ مالی ،زمانی و عملياتی،
سطح مشارکت داخلی یا فرابخشی باشد .همچنين طرحها باید دارای توجيه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی باشد.
• طرح و ایدهها باید کاربردی ،خالقانه ،روزآمد و اثربخش باشد.
• طرح و ایدههایی که با بهرهگيری از ظرفيت فضای مجازی ،شبکه اجتماعی و
فناوری اطالعات تدوین شوند ،در اولویت هستند.
• طرح و ایدههایی که در حوزه کارآفرینی ،اشتغال ،اخالق حرفهای و
مسئوليتپذیری اجتماعی باشند ،در اولویت هستند.

 -3-2آثار و دستاوردهاي برگزيده فردي
در این محور ،هر دانشجوی عضو کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه
تهران میتواند آثار خود در زمينههای صنایع دستی ،هنرهای تجسمی ،ادبی،
عکس ،فيلمنامه ،نمایشنامه و موسيقی را مطابق ضوابط زیر به سامانه جشنواره
ارسال کند.
 -1-3-2صنايع دستي (هنرهاي كاربردي)
این بخش شامل مصنوعات فلزی ،مصنوعات چوبی ،مصنوعات سفالی ،مصنوعات
پارچهای ،فرش ،گليم  ،نگارگری و تذهيب میباشد.
• هر دانشجو میتواند حداکثر تا  2اثر را ارسال کند.
• نوع تکنيک اثر ،آزاد است.
• ثبتنام ،تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار ،فقط از طریق سامانه جشنواره امکانپذیر
است.
• حجم هر فایل ارسالی میبایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
• متقاضی باید ضمن تکميل فرم تقاضای شرکت در جشنواره و بارگذاری تصویر اثر پس
از داوری اوليه و راه یابی به مرحله بعد ،نسبت به تحویل اصل اثر به دبيرخانه جشنواره اقدام
کند.
• عکس ارائه شده اثر در سامانه باید به صورت کامل ،واضح و با کيفيت باشد.
• توضيح در مورد چگونگی خلق اثر ،بهطور کامل باید توسط متقاضی در سامانه جشنواره
ثبت شود.

 -2-3-2هنرهاي تجسمي
• هر دانشجو میتواند در این بخش حداکثر تا  2اثر را ارسال کند.
• نوع تکنيک اثر ،آزاد است.
• ثبتنام ،تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار فقط از طریق سامانه جشنواره
امکان پذیر است.
• ارائه اصل اثر پس از انجام داوری اوليه و راهیابی به مرحله نهایی الزامی است.
• حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
• متقاضيان همراه فایلها ،یک متن نوشتاری را برای تشریح و تبين ایده و اثر
خود ارسال کنند .این نوشتار میبایست حداکثر  ۱00کلمه باشد.
• در بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولوشن  300dpiو با فرمت  Tiffیا
 Jpgباشد.
• در صورت درخواست داوران جشنواره ،شرکتکننده موظف است فایل الیه باز
 psdیا اصل اثر را برای احراز هویت آن ارائه کند.
• ابعاد اثر باید حداقل  A4و حداکثر  50*70باشد.
• ارائه شناسنامه اثر شامل نام اثر ،نام و نام خانوادگی صاحب اثر ،رشته تحصيلی،
شماره دانشجویی و نام پردیس/دانشکده الزامی است.

 -3-3-2ادبي
• هر دانشجو میتواند در این بخش حداکثر  2اثر را ارسال کند.
• این بخش شامل رشته های شعر کالسيک (غزل ،مثنوی ،رباعی یا دو بيتی ،
قصيده و )...و شعر نو (سپيد ،نيمایی و )..نثر ادبی (قطعه ادبی ،کاریکلماتور) ،ترانه
و داستان کوتاه میباشد.
• آثار باید با رعایت اصول حروفنگاری با فونت  ،B Nazaninاندازه ، 14px
فاصله خطوط اندازه  ۱/5و با فرمت  PDFاز طریق سامانه جشنواره توسط
دانشگاه بارگذاری شوند.
• تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه حداکثر  ۳500کلمه و در رشته نثر ادبی
حداکثر  2000کلمه میباشد.

 -4-3-2عکس
• هر دانشجو حداکثر میتواند تا  5اثر را به جشنواره ارسال کند.
• عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس
برداری و مدل دوربين مورد استفاده در هنگام بارگذاری از طریق سامانه جشنواره
ثبت شود.
• عکسها میبایست با کيفيت  300dpiو حداکثر حجم  ۱0مگابایت بر روی
سامانه جشنواره بارگذاری شوند .حداقل وضوح (رزولوشن) عکسهای موبایلی
باید  ۱۳مگاپيکسل باشد.
• ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به
اصالت عکس خدشهای وارد نکند .دبيرخانه جشنواره از پذیرش عکسهای
فتومونتاژ ،کوالژ و پانوراما معذور است.
• عکسهای ارسالی ،نباید دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،حاشيه ،تاریخ،
واترمارك ،لوگو یا هر نشانه تصویری باشند.
• در صورتی که کيفيت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد،
اصل فایل با کيفيت باالتر درخواست خواهد شد .در صورت عدم ارائه فایل اصلی،
عکس از جشنواره حذف خواهد شد.

 -5-3-2فيلمنامه نويسي
• هر دانشجو میتواند حداکثر  2اثر را ارسال کند.
• آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونت  ،B Nazaninاندازه ،14px
فاصله خطوط اندازه ۱/5و با فرمت  PDFاز طریق سامانه جشنواره بارگذاری
شوند.
 -6-3-2نمايشنامه نويسي
• هر دانشجو میتواند حداکثر  2اثر را ارسال کند.
• آثار باید با رعایت اصول حروف نگاری با فونت  ،B Nazaninاندازه ،14px
فاصله خطوط ،اندازه  ۱/5و با فرمت  PDFاز طریق سامانه جشنواره بارگذاری
شود.
 -7-3-2موسيقي (تک نوازي سازهاي ايراني ،جهاني و آواز)
• هر دانشجو میتواند حداکثر تا  2اثر را ارسال کند.
• فایل کامل موسيقی با توضيحات الزم در سامانه جشنواره بارگذاری شود.
• فرم تقاضای شرکت در سامانه جشنواره توسط نوازنده اثر یا خواننده به همراه
یک قطعه عکس بارگذاری شود.

 -4-2آثار و دستاوردهاي برگزيده گروهي
در این محور ،هر گروه دانشجویی دانشگاه تهران میتواند آثار خود در
زمينههای فيلم ،تئاتر و موسيقی را مطابق ضوابط زیر به سامانه جشنواره ارسال
کند .الزم به ذکر است فعاليتهای مشترك بين کانونی که منجر به توليد اثری
شده باشد ،میتواند در این بخش شرکت کند.
 -1-4-2فيلم
این بخش در رشتههای زیر برگزار میشود:
فيلم کوتاه (داستانی ،تجربی و صد ثانيهای)

فيلم مستند

شرايط و ضوابط:
• هر گروه دانشجویی میتواند حداکثر تا  2اثر در هر رشته را ارسال کند.
• فرم تقاضای شرکت در جشنواره ،به همراه طرح و متن فيلمنامه ،عکس کارگردان،
نام بازیگران و عوامل توسط کارگردان اثر در سامانه جشنواره بارگذاری شود.
• فایل متنی چکيده داستان فيلم یا اثر (حداکثر  ۳00کلمه) در سامانه جشنواره ارسال
شود.
• فيلم کامل اثر در سامانه جشنواره بارگذاری شود.

 -2-4-2تئاتر

این بخش در رشتههای زیر برگزار میشود:
تئاتر صحنه

تئاتر رادیویی

تعزیه و آیينهای عاشورایی

شرايط و ضوابط:
• هر گروه دانشجویی حداکثر میتواند تا  2اثر در هر رشته را ارسال کند.
• فرم تقاضای شرکت در جشنواره ،به همراه طرح و متن نمایشنامه ،عکس کارگردان،
نام بازیگران و عوامل گروه توسط کارگردان اثر در سامانه جشنواره بارگذاری شود.
• فایل متنی چکيده داستان فيلم یا اثر (حداکثر  ۳00کلمه) در سامانه جشنواره
بارگذاری شود.
• فيلم کامل اثر به سامانه جشنواره ارسال شود.
• اثر نمایشی میبایست بهصورت کامل و با یک دوربين به صورت پيوسته
فيلمبرداری شود.
• آثار منتخب ملزم به ارسال پوستر ،بروشور و عکس اجرای اثر میباشند.
• مجوز کتبی از نویسنده یا مترجم اخذ شود.

 -3-4-2موسيقي
این بخش در حوزههای زیر مورد ارزیابی قرار میگيرد.
• موسيقی مذهبی و آیينی (تواشيح ،موسيقی عاشورایی و )...
• سرود های انقالبی و آواز گروهی (گروه کر)
• موسيقی نواحی (مقامی و محلی)
• موسيقی سنتی و اصيل
*
• موسيقی کالسيک و مردمی
* :در بخش موسيقی کالسيک و مردمی آثار توليدی با مضامين همبستگی ملی
در اولویت قرار دارد.
شرايط و ضوابط:
• هر گروه دانشجویی میتواند حداکثر  2اثر در هر حوزه را ارسال کند.
• فرم تکميل شده تقاضای شرکت در جشنواره توسط سرپرست گروه یا نوازنده اثر
به همراه عکس سرپرست گروه ،نام نوازندگان و عوامل گروه در سامانه جشنواره
بارگذاری شود.
• فيلم اثر در سامانه جشنواره بارگذاری شود.

 -5-2جايزه مسئوليتپذيري اجتماعي (شهيد حسين عليمرادي)
این جایزه بهمنظور ترویج فرهنگ مسئوليتپذیری اجتماعی و تجليل از
دانشجویان برای فعاليتهای زیر اعطا میشود:
• امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبيعی و غيرطبيعی
• فعایتهای داوطلبانه در حوزه سالمت
• حضور داوطلبانه در دفاع از کيان کشور و حریم اهل بيت (عليهمالسالم)
• فعاليتهای داوطلبانه در حفاظت از محيط زیست و منابع طبيعی
• کمکهای داوطلبانه (غيرپزشکی) در راستای مقابله با بيماری کرونا
دانشجویان عضو کانونها و کانونهای فرهنگی برای شرکت در این بخش
میتوانند مستندات فعاليت در حوزه مورد نظر در بازه مانی مهر  ۱۳۹۸تا پایان
بهمن  ۱۳۹۹را به سامانه جشنواره ارسال کنند.

 -3شيوه ارسال آثار
• کانونهای فرهنگی و دانشجویان عضو کانونهای فرهنگی دانشگاه تهران
میتوانند برای شرکت در این جشنواره ،با مراجعه به سامانه culfest.ut.ac.ir
با توجه به حوزههای رقابتی و شرایط شرکت در جشنواره ،آثار را با مشخصات
کامل بارگذاری کنند.
• افزون بر موارد مندرج در هر بخش ،الزم است تصویر کارت دانشجویی نيز
در سامانه جشنواره بارگذاری شود.
• آخرین فرصت ارسال آثار به سامانه جشنواره  ۳0بهمن  ۱۳۹۹میباشد .در
صورت هر گونه تغيير در تقویم مرحله ملی این جشنواره ،اطالعرسانی الزم
صورت خواهد گرفت.

 -4برگزيدگان
بسته به زمان اعالمی از سوی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،از آثار منتخب
مرحله دانشگاهی طی برنامهای با اهدای لوح و هدایای نقدی تقدیر خواهد
شد .همچنين کانونها و آثار منتخب به مرحله ملی جشنواه رویش معرفی
خواهند شد.

