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 معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی دیریتم

 1041مهرماه 

 



 مقدمه :
برای  2042-2041مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان همزمان با آغاز سال تحصیلی 

ی، فرهنگبا هدف شناسایی استعدادهای برتر  بار جشنواره استعدادیابی را ویژه عموم دانشجویاننخستین 

 نماید. می هنری، اجتماعی، مذهبی و جهت دهی استعدادهای برتر دانشجویی برگزار 

 

 هدف جشنواره:
ای بالقوه یجاد زمینه مناسب برای ظهور خالقیت و توانایی هاهدف از برگزاری جشنواره استعدادیابی، 

دانشجویان و ایجاد انگیزه برای باالبردن سطح توانمندی ها و متجلی کردن نتایج آن در سطح دانشگاه و جامعه 

 است. 

 

  مخاطبان : گستره اجرا و
 مجاز به شرکت در این جشنواره می باشد. عموم دانشجویان دانشگاه سمنان در هر مقطع و رشته تحصیلی 

 

 :ارسال آثارپیشنهاد موضوعات برای 
آسیب ها تحکیم خانواده، جوانی جمعیت، دواج، از امید و زندگی، (،و ... بیکاری ،اعتیاد) آسیب های اجتماعی

 امر به، جدید الورود دانشجویانفرهنگ نیکوکاری، دفاع مقدس، ی، سواد رسانه ای، و فرصت های فضای مجاز

از  و...گسترش فرهنگ نماز، مهدویت  ، حقوق شهروندی، سبک زندگی، عفاف و حجاب،معروف و نهی از منکر

 موضوعات پیشنهادی برای ارسال آثار می باشند. 

 

 محورهای جشنواره :

 

 گویندگی و اجرا و دکلمه خوانی:

 اثر در هر رشته از این بخش در این جشنواره شرکت نماید. 1هر دانشجو می تواند حداکثر با   -
 

 عکاسی: 

 .پنج عکس ارسال نماید حداکثر می توانددانشجو هر  -
باشد که در صورت پذیرش و تماس، شرکت کننده می بایست  jpeg فقطفرمت عکسهای ارسالی  -

 .اصل فایل راتحویل نماید
عکسهایی که دارای امضا، واترمارک، لوگوف پاسپارتو، کالژ یا هر تغییری باشند قبل از مرحله داوری  -

 .حذف خواهند شد
 از رقابتها حذف خواهد شد. اثردر هر یک از مراحل جشنواره احراز شود،  اثراصالت  عدم چنانچه تأیید -
 باشد. دیجیتال و یا و سفید، آنالوگ رنگی، سیاه تواند میعکس  -



 

 فیلم کوتاه ) داستانی، مستند، تجربی(:

 اثر در هر رشته از این بخش در این جشنواره شرکت نماید. 1هر دانشجو می تواند حداکثر با  -

 کلمه( ارسال شود. 044چکیده داستان فیلم یا اثر ) حداکثر  pdfفایل  -

 

 موشن گرافی، تیزر، نماهنگ) کلیپ(، پادکست:

 در رشته موشن گرافی، آثار تولیدی براساس ساختارهای رایج این رشته پذیرفته می شود.  -

  دقیقه باشد. 0کمتر از نماهنگ ) کلیپ ( می بایست  مدت زمان -

 است تا آثار با کیفیت مطلوب ضبط شوند.در رشته پادکست ضروری  -

 

 خبرنویسی و خبرنگاری:

 دقیقه ارسال نمایند. 0شرکت کنندگان می بایست یک گزارش به شکل مصاحبه در حد نهایتاً  -

 

 طراحی پوستر:

 .ارسال نماید دو پوستر حداکثر می توانددانشجو هر  -
سانتی متر  04*74اندازه  dpi  044 رنگی رزولوشن  RGBمود  jpgفرمت  MB 0تا  1حجم فایل از  -

 باشد.
 از رقابتها حذف خواهد شد. اثردر هر یک از مراحل جشنواره احراز شود،  اثراصالت  عدم چنانچه تأیید -

 مداحی:

 دقیقه مداحی را اجرا نمایند.  0شرکت کنندگان می بایست حداکثر در  -
 تواشیح:

 باشد.ای الهی یا اهل بیت )ع( ثنشامل اسماء و اذکار الهی یا حمد و تواشیح می بایست  -
 ارسال گردد.  pdfالزم است متن تواشیح به صورت فایل  -

 قرائت ) تحقیق(:

 حفص از عاصم است. مسابقات قرائت قرآن کریم، روایت مبنای -

 منبع: انتخاب یکی از موارد زیر: -

 211. صفحه 2

 200. صفحه 1

 280. صفحه 0

 210صفحه . 0

 211. صفحه 0



 نحوه اجرا: 

ارسال آثار به دانشجویان داده برای مدت دو هفته پس از انتشار فراخوان جشنواره در سطح دانشگاه سمنان، -

 می شود. 

 محدودیتی در انتخاب تعداد محور، برای شرکت کننده وجود ندارد. -

 دانشجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی نسبت به ارسال آثار اقدام نمایند. -

گروه داوران جشنواره بررسی و آثار برگزیده طبق شاخص های ه در فرصت یک هفته ای در آثار ارسال شد -

 از سوی داوران جهت رقابت در بخش دوم جشنواره انتخاب می شوند.تعیین شده 

 برگزیده نسبت به اطالع رسانی به دانشجویان منتخب اقدام خواهد شد.  پس از انتخاب آثار-

 های مهارت افزایی اقدام خواهد شد.  نسبت به برگزاری کارگاه ،جهت پرورش و ارتقای آثار برگزیده-

  .های مذکور را خواهند داشت عموم دانشگاهیان دانشگاه سمنان امکان ثبت نام و استفاده از کارگاه : 1 تبصره

بهره مند  های مهارت افزایی کارگاه دانشجویان برگزیده در مرحله اول از تخفیفات قابل توجه : 2تبصره 

 خواهند شد. 

 داوران جشنواره مدرس کارگاههای مهارت افزایی می باشند. -

ود خ نهاییشرکت کنندگان در حضور داوران آثار  ،پس از پایان کارگاههای مهارت افزایی در مراسم اختتامیه-

 . بوداین مبنای برگزیده شدن در این رویداد خواهد  ارائه نموده و از داوران رای گرفته و

 حمایت : 
مشارکت داده های فرهنگی دانشگاه برنامهاجرای در  می شوند، برگزیدهدانشجویانی که در مسابقه نهایی 

 .خواهند شد

 

 نکات ضروری :
در  مقدمات الزم برای پوشش رسانه های محلی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان فعال فرهنگی -

 فراهم خواهد شد. مراسم اختتامیه

در امر داوری از اساتید صاحب نظر وآشنا با حوزه تخصصی اعم از اعضای هیات برای غنای جشنواره،  -

 علمی و خبرگان حوزه های مربوطه استفاده خواهد شد. 

راسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان با حضور از مبه منظور شناسایی و حمایت از صاحبان آثار برتر  -

 مسئولین شهری و دانشگاهی انجام خواهد شد. 

 رعایت پوشش مناسب در ارسال ویدئوها مورد تأکید است. -



 تقویم اجرایی جشنواره: 

  0/8/2042تا چهارشنبه  :آخرین مهلت ثبت نام ارسال آثار 

  21/8/2042تا پنجشنبه  : اعالم آثار راه یافته به جشنواره

  2042نیمه دوم آبان ماه  کارگاههای آموزشی:

  2042نیمه اول آذر ماه  اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان :

 

 

 دبیرخانه جشنواره :
 مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  -دانشگاه سمنان

  41002001000تلفن : 

 www.farhangi.semnan.ac.ir سایت :

 semnanuni_farhangi@فضای مجازی : 

 

 


