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کارزار  یرسد. میدان افکار مردم، عرصها میوجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنی یماهواره و وسایل ارتباطیِ بسیار متنوع ،امروز اینترنت  

وجه به زیان ما نیست؛ به سود هیچ تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقیِ فکری قرار داریم. این کارزار فکری به

بیرون بکشیم و صرف  -از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی -از ماست ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نی

 (11/2/48)  در دیدار با روحانیون استان کرمان العالی(هظلّبخشی از بیانات مقام معظم رهبری )مدّ .کنیم، قطعاً بُرد با ماست

 

 قدمه:م

 رش فرهنگ گفتگو و ایجاد فضایهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و عامل مهمی در گستنشریات دانشگاهی یکی از ارکان اساسی فعالیت    

از این رو حمایت و تقویت این حوزه از  .ها هستندسازی و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه، فرهنگرسانی، اطالعبخشینقد، آگاهی

نشاط فکری، فرهنگی و اجتماعی و افزایش توانمندی و مشارکت دانشگاهیان  بابرای رشد فضای گویا و  مناسب یهای دانشجویی بسترفعالیت

یت های فعالبه منظور تقویت زمینهفضای مجازی رسانه و  ،نشریاتجشنواره  در این راستا، .دسازهای مختلف زندگی اجتماعی فراهم میدر عرصه

گسترش فرهنگ مهارت آموزی در دوران کرونا و پسا کرونا "با شعار های دانشجویی نشریات و رسانه یهای دانشجویان در حوزهو مهارت

 .شودبرگزار می "با تاکید بر فضای مجازی، رسانه و نشریات

 

 اهداف: - 0ماده 

 امعهدر ج« ایرانی -سبک زندگی اسالمی آموزی، اشتغال و کارآفرینی،حمایت از کاالی ایرانی، اقتصاد مقاومتی، مهارت» هایگفتمان ترویج .1

ی ریزای  و نشریات دانشجویی و تشویق به ایجاد محتوای موثر و انتشار منظم در قالب برنامهکمی و محتوایی ابزارهای رسانه یتوسعه .2

 بلندمدت

 به عنوان یک رویکرد بنیادین در ارتباط میان دانشگاه و جامعه  مسئولیت اجتماعی دانشگاه تقویت .3

 در دوران کرونا و پسا کرونا مجازیترویج فرهنگ مهارتی در فضای ای، هنری و نوین رسانهفاده از ابزارهای است .4

 هاهای آنفعالیت انعکاسو های دانشجویی ظرفیت تشکل حمایت از .5

ادانه و آزبا نقد های مختلف در سطح دانشگاه تضارب آرا و اندیشه ،گفتگو، تعامل ،گریمطالبه یروحیه تقویت مناسب برای ایجاد بستر .6

 منصفانه در نشریات دانشجویی

 رسانه و نشریات دانشجویی  یشناسایی و معرفی استعدادهای درخشان در حوزه .7

 

 

 :ارکان  - 2ماده 

 گذاری؛ سیاست شورای  -1
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 دبیرخانه اجرایی؛ -2

 کمیته نظارت؛ -3

 های علمی و داوری.کمیته -4

 :گذاریاعضای شورای سیاست   - 3 ماده 

 دانشگاه )رئیس شورا(؛  دانشجوییفرهنگی و معاون  -1

 ؛جشنواره(اجرایی )دبیر  شرقیجامع علمی کاربردی استان آذربایجانرئیس دانشگاه  -2

  )دبیر شورا(؛ فرهنگی و اجتماعیدفتر امور مدیرکل  -3

 ؛مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات -4

 یک نفر از دبیران مناطق دانشگاه؛ -5

 ؛(دانشگاه)ترجیحا از اعضای هیأت علمی  نشریات، رسانه و فضای مجازیهای حوزهنظران و متخصصان صاحبنفر از  دو -6

 شود.توسط رئیس شورا صادر میشورا، دبیر گذاری به پیشنهاد شورای سیاستاحکام اعضای : 1تبصره 

با حضور دو سوم صرفاً  یگذاراستیسی شورا جلساتباشد. می سالیک یگذاراستیسی شورا یاعضا تیعضوزمان  مدت :2تبصره 

 است. معتبر ی حاضراعضا یآرا تیاکثر با یمات شوراتصم و یافته تیاعضا رسم

رئیس  توسط دبیر اجرایی مستقر و حکمشرقی می جشنواره در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجانیدبیرخانه دا :3تبصره 

  شود.، صادر میشورای سیاستگذاری

 

 :گذاریوظایف و اختیارات شورای سیاست - 0ماده 

 و بازنگری ادواری آن؛ جشنواره هایمشی خط و هاسیاست تصویب و بررسی، تدوین  -1

 ؛شگاهیناظر بر نشریات دان یبر اساس دستورالعمل اجرایی کمیته جشنواره برگزاری ابمرتبط کلی های تصویب دستورالعمل -2

 ؛جشنواره کمی و کیفی برگزاری ارتقای های سازنده به منظورتصویب برنامه -3

  از طریق تشکیل کمیته نظارت در معاونت فرهنگی و دانشجویی؛  جشنوارهروند برگزاری نظارت بر  -4

 ؛جشنوارهتصویب تقویم زمانی و اجرایی برگزاری  -5

 اندازی سامانه جشنواره؛ریزی برای راهبرنامه -6

 تامین اعتبار. جشنواره و تمهیدات الزم برایبودجه  جزئیاتتصویب  -7

 

 

  :جشنواره خانه اجراییوظایف دبیر - 5ماده 

 گذاری؛مصوبات شورای سیاست و جشنواره اجرایی دستورالعمل اجرای و پیگیری -1
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  گذاری؛و پیشنهاد به شورای سیاستجشنواره برگزاری  برآورد اعتبار مورد نیاز برای -2

 ذیل دبیرخانه جشنواره؛های های علمی، داوری و سایر کمیتهاندازی کمیتهراه -3

  ؛جشنواره در مشارکت افزایش منظور به استانی واحدهای با گیریو ارتباطرسانی و هماهنگی اطالع ،تبلیغات -4

های آموزشی مجازی برای مخاطبان جشنواره برای بهبود عملکرد دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب در برگزاری کارگاه -5

 نشریات، رسانه و فضای مجازی؛  یحوزه

  ؛گذاریسیاست شورای به اجرایی روندهای تمامی از گزارش ارائهو  جشنواره مستندسازی -6

 و اعالم نتایج؛ آثار فراهم نمودن مقدمات و امکانات مناسب جهت داوری  -7

های اختتامیه و فعالیت تغذیه، افتتاحیه،ایاب و ذهاب، پذیرش، اسکان، ایجاد سامانه، ) جشنواره انجام امور پشتیبانی اجرایی -8

 .فوق برنامه(

 

 :جشنواره در شرکت متقاضیان شرایط -6 ماده

 موزش علمی کاربردی دارای هرگونه فعالیت دانشجویی در عرصه نشریات، رسانه و فضای مجازی؛آمراکز  -1

ت، رسانه و فضای مجازی فعالیت نشریا یکشور که در حوزه دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز آموزش علمی کاربردی -2

 کنند؛ می

مشغول به )در بازه زمانی اعالم شده(  ها و فضای مجازیآموختگانی که در زمان انتشار نشریه یا فعالیت در رسانهدانش -3

 اند.تحصیل بوده

ت و در صورت مغایرواحدهای استانی بوده کننده در هر رشته بر عهده ولیت انتخاب و معرفی دانشجویان شرکتمسئ تذکر مهم:

 .نمایدگیری میبا مقررات، کمیته داوری موضوع را بررسی و تصمیم

 

 های جشنواره:بخش –7ماده   

  فضای مجازیرسانه و  :بخش دومنشریات دانشجویی و  بخش اول: ؛می باشدبخش  دوجشنواره شامل       

 

 نشریات دانشجویی    -1-7

در موضوعات مختلف صنفی، فرهنگی، هنری،  31/18/1411تا  11/11/1311 دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانینشریات  -

مورد  های اول تا سومهای مختلف و ...، به ترتیب رتبهادبی، طنز و کاریکاتور، علمی تخصصی در زمینه اجتماعی، دینی و قرآنی،

 تقدیر خواهند گرفت.

 ،انداری نمودهذرا بارگ در سامانه جامع نشریات وزارت علوم ثبت شده و شمارگان خوددر بخش نشریات، صرفاً نشریاتی که  -

 توانند در جشنواره شرکت نمایند.می

 شود.ف محسوب میهر نشریه صرفاً در یک رشته قابل ارسال است و ارسال نشریه در بیش از یک رشته، تخلّ -

 زایی دارای امتیازات ویژه خواهند بود. کارآفرینی و اشتغال آموزی،با رویکرد مهارت در این بخش، نشریات -
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 انی رسهای اطالع، اپلیکیشن، فیلم خبری و فتوکلیپمجازیگرافیک، صفحات  ، موشن(PDF) ، کاغذی(پادکست) نشریات صوتی -

o  ارائه شود.صورت پادکست نشریات صوتی به 

o های ایلف و قعیت افزوده یا رمزینه پاسخ سریعا ابزارهای مختلف مانند وایالکترونیک که به صورت کاغذی  –نشریات کاغذی

 . اندمنتشر شده تی و تصویری(الکترونیک )اعم از صو

 گیرد.مورد ارزیابی قرار میفردی  به صورتآثار دانشجویان که در نشریات دانشجویی دانشگاه منتشر شده است  -

 نماید.نام میبخش نشریات، مدیر مسئول نشریه به عنوان شرکت کننده اصلی در جشنواره ثبت برای شرکت در -

   نشریات دانشجویی ضوابط و مقررات -1-1-7

 نشریات ذیل امکان شرکت در مسابقه را ندارند:  -

 الف( نشریاتی که توسط افراد و نهادهای بیرون دانشگاه تهیه و منتشر شده باشند. 

 های غیر دانشگاهی آماده شده باشند، حتی اگر در دانشگاه توزیع شده باشد.که توسط افراد و گروهب( نشریاتی 

 شود.های آن نشریه از جشنواره کنار گذاشته میدر صورت عدم رعایت این ضابطه در بخش مربوطه کلیه شماره  تذکر: 

ای که مشخص شود یک ر جشنواره را ندارند و در هر مرحلهج( آثار تکراری، کپی، بازنشر و خارج از بازه زمانی امکان شرکت د

اثر از آثار دیگر یا نشریات سراسری یا آثار چاپی و آنالین دیگری کپی شده است، عالوه بر اینکه اثر از جشنواره کنار گذاشته 

 خواهد شد، تمامی آثار فرد مذکور نیز از جشنواره حذف خواهد شد.

 منتشر شده در بازه زمانی پیش از توقیف نشریه، بالمانع است.های شرکت شماره :8تبصره 

ر تعلق داشته باشند، عالوه بسازی تجاریقابلیت تدوین و منتشر شده باشند و اشتغال و کارآفرینی ی که با موضوع به آثار  :5تبصره 

 . قرار خواهند گرفتهای مادی و معنوی مورد حمایتاز سوی دانشگاه  ،امتیاز ویژه

 های قابل بارگذاریحجم فایل -2-1-7

 مگابایت باشد 11ات باید کمتر از حجم نشری. 

 

 فضای مجازی و  رسانه  -2-7

  ؛های اجتماعیسایت، وبالگ، کانال و صفحات شبکه: های دیجیتالرسانهالف( 

 ؛افزارهاای و سایر نرمچندرسانهافزار ای، نرمهای رایانهافزارهای تلفن همراه، بازینرم: نافزار و اپلیکیشنرمب( 
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رافیک، گگرافیک، موشنپادکست، ویدیوکست، اینفوگرافیک،  لیپ، نماهنگ، رادیو اینترنتی،شامل ک: ایتولیدات چندرسانهج( 

 .صوتیصوتی و نشریهالکترونیک، کتابکاریکاتور، انیمیشن، کتاب

وانند تمی های قانونی و عرفیدانشجویان یا نهادهای دانشجویی که جنبه خبری و تحلیلی دارند با رعایت چارچوب مجازیصفحات  -

  .در جشنواره شرکت کنند

 کند.منتقل می متحرکگرافیک که پیام و محتوا را به صورت موشن -

 . نمایند لیپ باشد ارسالقالب فیلم خبری و فتوک توانند در بخش مجازی آثار خود را که دردانشجویان می ؛فیلم خبری و فتوکلیپ -

  .رسانیهای اطالعاپلیکیشن -

 رسانه و فضای مجازی ضوابط و مقررات -1-2-7

های دانشجویی در حیطه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند و در بازه مرتبط با فعالیتدانشجویانی که دارای سایت و یا وبالگ  -

 گ خود را در جشنواره شرکت دهند.توانند محتوای سایت و وبالمی اند،فعالیت داشته 31/18/1411تا  11/11/1311زمانی 

 رسانی شود. روزمطالب باید به طور مستمر در طول زمان اعالم شده به -

 باشد.روز می 21اندازی آن مطلب و حداقل مدت راه 11حداقل تعداد مطالب وبالگ و سایت  -

 قدمت سایت و وبالگ در امتیاز دهی موثر است.   -

در این دوره توجه و تاکید داوران بر تداوم و تناوب انتشار آثار یک نویسنده است و برای کسانی که تعداد آثار بیشتری را در یک  -

 شود.زمینه رقابتی ارسال کرده باشند امتیاز ترجیحی در نظر گرفته می

بیشتری باشد، انتخاب خواهد  آثارای که صاحب ترجیحی این است که در صورت برابری امتیاز، نویسندهمنظور از امتیاز  :6 تبصره

 شد.

 بارگذاری قابل هایحجم فایل -2-2-7

 مگابایت باشد 11ات باید کمتر از حجم نشری. 

  مگابایت باشد 1ثار باید کمتر از حجم آ . 

  مگابابت باشد 11نباید بیشتر از  حجم آثار موشن گرافیک و فیلم خبری . 

 

 ضوابط و مقررات داوری:   -8ماده 

 شود.فرایند داوری به صورت الکترونیکی و از طریق سایت جشنواره انجام می -

آثار و نشریات ارسال شده در مرحله اول به صورت عمومی بررسی شده و پس از کسب امتیازهای اولیه به صورت خودکار  -

 نمایند.شود و داوران نسبت به بررسی آثار ارسالی بر اساس معیارهای معین اقدام میارسال میبه سبد داوران 
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شوند و کاندیداهای نشریات و آثار راه یافته در هر رشته، توسط کمیته داوری در مرحله نهایی، داوری مجدد و امتیازدهی می -

 شوند.یهای مختلف جشنواره با رای جمعی انتخاب و اعالم منهایی بخش

 باشد. درصد از کل امتیاز  برای انتخاب اثر ضروری می 71کسب حداقل : تذکر

 های جشنواره:کمیته – 9ماده 

کمیته علمی و داوری، کمیته اجرایی،  جشنواره متشکل ازبرگزاری ستاد  ریزی کالن جشنواره،گذاری و برنامهسیاستبه منظور     

رعهده ولیت مدیریت و برگزاری جشنواره را بئمسگردد که تشکیل میرسانی، کمیته پشتیبانی و دبیرخانه کمیته تبلیغات و اطالع

 دارند. 

  عبارتند از: برگزاری جشنوارهستاد ترکیب  -1-9

 (ستاد جشنواره و رئیساجرایی دبیر ) شرقیرئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان -

 (دبیر ستاد) معاون اجرایی واحد استانی -

 ( مسئول دبیرخانه ستاد) مسئول امور فرهنگی واحد استانی -

 (اعضا)های جشنواره مسئوالن کمیته -

 :برگزاری جشنوارهشرح وظایف ستاد  -2-9

 ریزی دقیق جشنوارهگذاری و برنامهسیاست .1

 جشنواره هایبررسی گزارش کمیته .2

 هاکلی کمیتههای گیری در خصوص برنامهبررسی روند اجرایی و تصمیم .3

 پیشنهادات کمیته در خصوص گیری تصمیم .4

 های جشنوارهتصویب ریز هزینه و بودجه .5

 هااجرا شده توسط کمیته یهانظارت بر برنامه .6

 

 

 نحوه ارسال آثار و بارگذاری:بندی و زمان –01ماده 

 21/18/1411 :ابالغ دستورالعمل  

  21/18/1411 :شروع دریافت آثار 

  31/11/1411 :مهلت ارسال آثار 
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  1411نیمه اول اسفند ماه  :و اعالم نتایج اختتامیه زمان برگزاری 

 :تمدید ارسال آثار

 باشد.بار قابل تمدید می، مهلت ارسال آثار حداکثر یکبرگزاری جشنواره ستاددر صورت نیاز و پس از بررسی در 

 :شیوه ارسال آثار

  https://titrfestival3.uast.ac.irبه آدرس جشنواره  یجشنواره باید در سامانهمندان و صاحبان آثار برای شرکت در هعالق

  مورد نیاز را وارد و آثار را بارگذاری کنند. اطالعات وارد شده و

تواند آثار خود را در جشنوراه ثبت نماید و در صورت عدم مطابقت مشخصات صاحب اثر با مشخصات ارسال کننده اثر هر فرد می

 مربوطه در هر مرحله که باشد از جشنواره حذف خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس دبیرخانه 

 گذاری:دبیرخانه شورای سیاست

 اللهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، معاونت فرهنگی و دانشجوییاستاد نجاتی، بین خیابان حافظ و تهران، خیابان انقالب اسالم



1 

 

 121-82778846 شماره تلفن:

 http://cs.uast.ac.ir وب سایت:

 :اجرایی آدرس دبیرخانه

 شرقی آذربایجان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ،انتهای خیابان طالقانی ،تبریز

  141-35431418: شماره تلفن 

  https://titrfestival3.uast.ac.ir :جشنواره سایتوب 

 االجرا خواهد بود.  صویب رسید و از تاریخ ابالغ الزمبه ت 15/18/1411تبصره در تاریخ  6ماده و  11این دستورالعمل در  –00ماده

 

 

 

  ستاد برگزاری

 نشریات، رسانه و فضای مجازی درون دانشگاهی ومین جشنوارهس

 علمی کاربردیدانشگاه جامع 


