شیوهنامه نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سالمت

مقدمه:
در راستای اشاعه فرهنگ خیر در جامعه ،بهرهگیری صحیح از کمکها و مشارکتهای مردمی ،هدایت آنهاا
به سوی اولویتهای ملی حوزهی سالمت ،اساتااده از ررفیاتهاای داوللااان و مساوولیت اجتمااعی اهادهاای
اقتصادی در بهاود جایگاه اظام سالمت کشور ،توسعه خدمات بهداشاتی و درمااای در ساوو متتلا  ،تایای
ضرورتها و اولویتها در حوزه خیریه به خصوص در زمان وقوع بحرانهایی مااند پاادمی کرواا و باا عنایات باه
مسوولیت اجتماعی دااشگاه های اسل چهارم و لزوم تربیت و پرورش جامعاه علاوم پزشامی متتصاک ،حمای ،
حساس به مسائل اجتماعی ،خیر ،مسوولیت پذیر و تواامند که با تولید عل و ترویج دااش ،زمینة رشد و بالندگی
جامعه را فراه آورده ،در حل مسائل و مشمالت اجتماع به خصوص مسائل حوزه سالمت مشارکت فعّال داشته،
اخالق حرفهای را سرمشق خود قرار داده و مسوولیتهای اجتماعی و داوللاااه خود را به خوبی ایاا کنناد ،اداره
کل سازمانهای مردم اهاد و خیری سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشمی با بهرهمندی از ابزار هنر و
به منظور شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هناری کشاور ،اقادام باه برگازاری اتساتی جشانواره ملای
مشارکت اجتماعی سالمت اموده است.
مقررات عمومی:
 در اتستی جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سالمت ،داوری آثار از لحاظ فنی و محتوایی ماورد توجاه
قرار خواهد گرفت.
 متقاضیان میتوااند در تمامی رشتههای جشنواره شرکت کرده و در هر رشته ،حداکثر ساه اثار ارساال
امایند.
 ثات ایمیل ،شماره تلا همراه و کد ملی در فرم ثات اام شرکتکنندگان الزامی بوده و پل ارتاالی آتی
دبیرخااه جشنواره با شرکتکنندگان میباشد.
 تممیل و ثات فرم شرکت در جشنواره به منزله ی پذیرش کلیه شرایط و قواای جشنواره است.
 در هر مرحله از جشنواره ،در صورت احراز عدم صحت مدارک ارائه شده از جااب متقاضی برای دبیرخااه
جشنواره ،اثر مربوله حذف شده و مسوولیت کلیه تاعات قااوای آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
 دبیرخااه جشنواره میتوااد از آثار راه یافته با ذکر اام خالق اثر و رعایت مالمیت فمری در ااتشار آثار ،به
هر گواه که صال میدااد ،استااده اماید.

 دبیرخااه جشنواره میتوااد با توجه به اظر شاورای سیاساتگذاری و هیوات داوران ،در صاورت کیایات
اداشت آثار ارسالی در بتشهای متتل جشنواره ،جوایز اعالم شده را به تناسب تغییر دهد.
 در ای جشنواره ،تمهیداتی پیشبینی شده است تا کلیه آثار راه یافته باه مرحلاه اهاایی ماورد ارزیاابی
اثااتِ ااتساب اثر به خالق اثر قرار گیرد .ای ارزیابی از لریق اجرای زاده اثر و یا آزمون عملی در کارگاه،
ارسال عمس و فیل از مراحل تولید اثر و یا دیگر آزمونهای مورد تایید دبیرخاااه خواهاد باود .در هار
مرحله که عدم ااتساب اثر به شرکتکننده به اثاات رسد ،کلیه آثار فرد متتل از جشنواره حذف شاده
و اجازه شرکت در جشنوارههای آتی را ایز اتواهد داشت .همچنی تاکید میگردد شرکت در کارگاههاا
و یا آزمونهای صحت سنجی که ویژه منتتای برگزار خواهد شد اجااری بوده و عدم شارکت در ایا
رویدادها به منزله ااصراف می باشد.
 در تمامی رشتههای جشنواره ،برای آثاری که دارای حداقل استااداردهای مورد تایید داوران باشاند ،باا
توجه به درخواست صاحب اثر ،گواهی شرکت در جشنواره و تقدیراامه صادر خواهد شد.


تاسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمی اهایی درباره موضوعات پیشبینی اشده به عهده دبیرخاااه
جشنواره میباشد.

 چنااچه مواردی در ای فراخاوان در اشاده باشاد ،در صاورت درخواسات شارکت کننادگان ،توساط
دبیرخااه تایی شده و پس از اهایی سازی ،اعالم و اجرا خواهد شد.
اهداف جشنواره:
 ارائة الگوهای مناسب برای ترویج مشارکت و مسوولیتپذیری اجتماعی بنگاه هاای اقتصاادی در حاوزه
سالمت
 تایی ضرورت حمایتهای مادی و کار داوللاااه در حوزه سالمت از جناة علمی ،اجتماعی و فرهنگی
 تقویت و جلب مشارکت در فعالیتهای داوللاااه
 تجلیل از هنرمندان و اتاگان هنری فعال در حوزه مشارکت اجتماعی سالمت
 تقویت و توسعه ررفیتهای علمی – پژوهشی در حوزه مشارکت اجتماعی سالمت
محورهای جشنواره:
 مسوولیت پذیری اجتماعی فردی و سازماای
 سرمایهگذاری اجتماعی

 مشارکت اجتماعی در بحرانها
 کار داوللای
 موااع موجود در جلب مشارکتهای عمومی
 مشارکت اجتماعی از منظر دی  ،معنویت و اخالق
شرکت کنندگان جشنواره:
 بتش عمومی :شهروادان ،کارکنان دولت و بتش خصوصی ،ااجم های مدای ،تشملهای مردمی ،فعاالنفرهنگی و هنری ،اصحاب رسااه ،معلمان و اصناف و کلیه عالقمندان بدون محدودیت س و جنس
 بتش دااشگاهی :اعضای هیوت علمی ،دااشجویان ،لالب و اساتید حوزه بتش دااشآموزی :دااش آموزان کلیه مقالع تحصیلیبخشهای جشنواره:
 .1هنری
 هنرهای تجسمی :اقاشی ،لراحی ،کاریماتور ،پوستر ،خوالی ،عمس ،مجموعه عمس ،پی اماا (کمیاکاستریپ) ،محصوالت تالیغاتی و ایناوگرافی
 ادبی :شعر (کالسیک ،او ،لنز) ،ترااه ،داستان ،داستان کوتاه ،مقاله ادبی ،امایشنامه و فیل اامه فیل موسیقی و هنرهای امایشی :فیل کوتااه داساتاای ،توااتر (توااتر صاحنه ای ،خیابااای ،تلاه توااتر،امایشنامه خواای) ،مستند ،پویاامایی ،تیزر و اماهنگ
 دیجیتال :ارم افزار ،اپلیمشی  ،وب سایت ،پادکست ،گی  ،موش گرافی و صاحه در شامه های اجتماعی .2محصوالت خبری و رسانه ای
 خار ،گزارش ،مقاله و مصاحاه .3ایده ها و تجارب نوآورانه
 .4آموزش ،پژوهش و فناوری
 کتاب ،لر تحقیقاتی ،پایان اامه ،مقاله و پوستر محصوالت آموزشی :مولتی مدیا ،ستنراای ،ارم افزار ،اپلیمشی  ،وب سایت و آموزش در عرصه -شرکتها و شتابدهندهها ،استارتاپها و کارآفرینان اجتماعی

 .1هنری
 هنرهای تجسمی• نقاشی ،طراحی ،کاریکاتور ،پوستر ،خطاطی
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. اوع تمنیک اثر ،آزاد است. ابعاد فیزیمی اثر تولید شده باید حداکثر  ۰۷۷*۰۷سااتی متر باشد. ترجیحا شایسته است اثر بر روی بوم و یا کاغذ مناسب و همراه با قاب باشد. ثات فایل اثر با رزولوش  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو یا  JPEGباشد. حداکثر حج فایل تصویر اثر برای بارگذاری در سایت جشنواره  ۰۷مگابایت می باشد. همه آثار ارسالی باید دارای امضا باشند و در صورتی که قاال تهیه شده باشند ایز باید امضا شواد. در صورتی که اثر تولیدی ،عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد ،امتیازی دریافت اتواهد کرد .همچنایدر صورتی که اثر از ایده ای الهام گرفته شده باشد ،امتیاز ایده و خالقیت را دریافت اتواهد کرد.
 تحویل دادن اصل اثر در صورت درخواست دبیرخااه جشنواره الزامی می باشد. در صورت درخواست داوران جشنواره ،شرکت کننده مور است فایل الیه بااز ( )PSDآثاار گرافیمای رابرای احراز اصالت آن ارائه اماید .در صورت عدم ارائه فایل الیه باز ،اثر از فرآیند داوری حذف خواهد شد.
• عکس
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. اوع ژاار اثر ،آزاد است .مااند پرتره ،لایعت ،منظره ،معماری ،اجتماعی ،قوم اگاری ،مستند ،خیاباای و... ثات فایل اثر با رزولوش  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو یا  JPEGباشد. حداقل رزولوش عمسهای موبایلی باید  ۰۱مگاپیمسل باشد. حداکثر حج فایل تصویر اثر برای بارگذاری در سایت جشنواره  ۰۷مگابایت می باشد. ویرایش عمس در حد اصال اور و راگ و کراپ تا آاجایی مجاز است که به اصالت عماس خدشاه ای واردامند .دبیرخااه جشنواره از پذیرش عمسهای فتومواتاژ ،کوالژ و پااوراما معذور است.

 عمسهای ارسالی اااید دارای امضای عماس ،پاسپارتو ،حاشیه ،تاریخ ،واترمارک ،لوگو یا هر اشااه تصویریباشند.
 در صورتی که کیایت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب جشنواره و امایش در امایشگاه مناسب اااشد ،اصلفایل با کیایت باالتر درخواست خواهد شد .در صورت عدم ارائه فایل اصلی ،عمس از جشنواره حذف خواهد
شد.
 عمسها باید دارای عنوان بوده و الالعات مربوط به ممان و زمان عمس برداری و مدل دوربی یا موبایالمورد استااده در هنگام ثات اثر در سایت جشنواره در قسمت توضیحات در شود.
• مجموعه عکس
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد .همچنی توالی عمسها باید متناسب باا یاک موضاوعواحد از محورهای جشنواره باشد.
 اوع ژاار اثر ،آزاد است .مااند پرتره ،لایعت ،منظره ،معماری ،اجتماعی ،قوم اگاری ،مستند ،خیاباای و... رزولوش عمسها باید  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو یا  JPEGباشد. حداقل رزولوش عمسهای موبایلی باید  ۰۱مگاپیمسل باشد. حداکثر حج فایل اثر برای بارگذاری در سایت جشنواره  0۷مگابایت و به صورت فایل  RARمیباشد. در ای رشته هر عماس فقط میتوااد یک مجموعه عمس شامل  ۰۱تا  ۰۱فری را ثات اماید. ضروری است برای هر مجموعه عمس ،یک یادداشت توضیحی در ۱۷کلمه در قالب فایل  wordدر هنگاامثات اثر در سایت جشنواره بارگذاری شود.
 ویرایش عمس در حد اصال اور و راگ و کراپ تا آاجایی مجاز است که به اصالت عماس خدشاه ای واردامند .دبیرخااه جشنواره از پذیرش عمسهای فتومواتاژ ،کوالژ و پااوراما معذور است.
 عمسهای ارسالی اااید دارای امضای عماس ،پاسپارتو ،حاشیه ،تاریخ ،واترمارک ،لوگو یا هر اشااه تصویریباشند.
 در صورتی که کیایت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب جشنواره و امایش در امایشگاه مناسب اااشد ،اصلفایل با کیایت باالتر درخواست خواهد شد .در صورت عدم ارائه فایل اصلی ،اثار از جشانواره حاذف خواهاد
شد.

 مجموعه عمس باید اامگذاری شده و عمس ها به صورت جداگااه ایز دارای عنوان باشند .الالعات مرباوطبه ممان و زمان عمس برداری و مدل دوربی یا موبایل مورد استااده در هنگام ثات اثر در سایت جشانواره
در قسمت توضیحات در شود.
• پی نما (کمیک استریپ)
 ای رشته ترکیای از هنر تصویرسازی و اویسندگی است که به تصویر کشیدن داستاای را روایت میکند. شرکت کننده میتوااد به تشتیک خود از داستان ،اثر یا اظ در اثر خود استااده کند. آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. اوع تمنیک اثر ،آزاد است. ابعاد فیزیمی اثر تولید شده باید حداکثر  ۰۷۷*۰۷سااتی متر باشد. ثات فایل اثر با رزولوش  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو یا  JPEGباشد. حداکثر حج فایل تصویر اثر برای بارگذاری در سایت جشنواره  ۰۷مگابایت می باشد. تعداد قاب پالن (فری ) باید حداقل  ۶قاب باشد. استااده از رایااه برای اجرای اثر بالمااع است و آثار میتوااند به صورت دستی ،دیجیتال یاا تلایقای ارائاهشواد.
 در ای رشته ،جایزه به تصویرگر اهدا خواهد شد و به صورت ااارادی خواهد بود. هرگواه توهی به شتصیتها ،گروه های سیاسی و اقلیت های قومی و مذهای موجب خرو اثر از مسابقهخواهد شد.
 همه آثار ارسالی باید دارای امضا باشند و در صورتی که قاال تهیه شده باشند ایز باید امضا شواد. در صورتی که اثر تولیدی ،عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد ،امتیازی دریافت اتواهد کرد .همچنایدر صورتی که اثر از ایده ای الهام گرفته شده باشد ،امتیاز ایده و خالقیت را دریافت اتواهد کرد.
 تحویل دادن اصل اثر در صورت درخواست دبیرخااه جشنواره الزامی می باشد. ضروری است برای هر پیاما ،یک یادداشت توضیحی در ۱۷کلمه در قالب فایل  wordدر هنگام ثاات اثاردر سایت جشنواره بارگذاری شود.
• محصوالت تبلیغاتی و اینفوگرافی
 -آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد.

 اوع تمنیک اثر ،آزاد است. ابعاد فیزیمی اثر تولید شده باید حداکثر  ۰۷۷*۰۷سااتی متر باشد. ثات فایل اثر با رزولوش  ۰۷۷ DPIو با فرمت  TIFو یا  JPEGباشد. حداقل رزولوش عمسهای موبایلی باید  ۰۱مگاپیمسل باشد. حداکثر حج فایل تصویر اثر برای بارگذاری در سایت جشنواره  ۰۷مگابایت می باشد. در صورتی که اثر تولیدی ،عینا کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد ،امتیازی دریافت اتواهد کرد .همچنایدر صورتی که اثر از ایده ای الهام گرفته شده باشد ،امتیاز ایده و خالقیت را دریافت اتواهد کرد.
 در صورت درخواست داوران جشنواره ،شرکت کننده مور است فایل الیه بااز ( )PSDآثاار گرافیمای رابرای احراز اصالت آن ارائه اماید .در صورت عدم ارائه فایل الیه باز ،اثر از فرآیند داوری حذف خواهد شد.
 ادبی• شعر (کالسیک ،نو ،طنز) ،ترانه ،داستان ،داستان کوتاه ،مقاله ادبی
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فوات آثار ارسالی  B Lotusیا  B Nazaninو با اادازه  ۰۱یا  ۰0می باشد. در رشته شعر کالسیک ،قالبهای غزل ،مثنوی ،چهارپاره ،رباعی یا دوبیتی پیوسته ،قصیده و ،..و در رشتهشعر او ،قالبهای سپید و ایمایی مورد قاول است.
 تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه ،حداکثر ۱۱۷کلمه ،در رشته اثر ادبی حداکثر  ۰۷۷۷کلمه و در اثارلنز ،حداکثر ۱۷۷کلمه می باشد .در ای رشته ها حداقلی در اظر گرفته اشده است.
 متقاضی باید برای هر اثر ،استه  Wordو استه  PDFاثر خود را در سایت جشنواره بارگذاری اماید. متقاضیاای که قصد ثات چند اثر در جشنواره را داراد ،باید آثار خود را در فایل های جداگااه ثات اموده وبرای هر اثر ،کد رهگیری جداگااه دریافت امایند .در صورتیکه چند اثر در یک فایل ثات شده باشد ،اثار از
رواد داوری حذف خواهد شد.
 آثار ادبی باید دارای اام مناسب بوده و استااده از اعداد ،عاارات بی ربط و ...به عنوان "اام اثار" در هنگاامثات آثار در سایت جشنواره ممنوع میباشد.
 در فایل ارسالی آثار ،اااید مشتصات افراد ذکر گردد .در صورتی که فایال دارای ااام افاراد باشاد از رواادداوری حذف خواهد شد.

تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشتهها ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنهاا محا
رجوع داوران ،فای الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
• نمایشنامه
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فوات آثار ارسالی  BLotusیا  B Nazaninو با اادازه  ۰۱یا  ۰0می باشد. آثار به صورت کامل در سایت جشنواره ثات شده و کد ثات اثر دریافت گردد. امایشنامه ها اااید پیش از ای چاپ شده باشند. هر امایشنامه اویس ،حداکثر سه اثر خود را می توااد در جشنواره شرکت دهد.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باوده و تنهاا محا
رجوع داوران ،فای الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
• فیلمنامه
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فوات آثار ارسالی  BLotusیا  B Nazaninو با اادازه  ۰۱یا  ۰0می باشد. آثار به صورت کامل در سایت جشنواره ثات شده و کد ثات اثر دریافت گردد. فیلمنامه باید بر مانای زمان حداکثر  ۱۷دقیقه اوشته شده باشد. هر فیلمنامه اویس ،حداکثر سه اثر خود را می توااد در جشنواره شرکت دهد.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باوده و تنهاا محا
رجوع داوران ،فای الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
 فیلم موسیقی و هنرهای نمایشی• فیلم کوتاه داستانی ،مستند ،پویانمایی ،تیزر و نماهنگ
 -آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد.

 در هنگام ثات اام اثر الزم است حداقل سه تصویر از صحنه های متتلا اثار و یاا پوساتر اثار در ساایتجشنواره بارگزاری شود.
 پس از ثات مشتصات کامل اثر در سایت جشنواره ،الزم است یک استه  DVDبا کیایت و یا یک فلاشمموری حاوی اثر تولید شده به آدرس دبیرخااه جشنواره که در پایان همی شیوهاامه قید شده است ،ارسال
گردد.
 بارگذاری یک قوعه عمس غیر پرسنلی با کیایت از صاحب اثر در هنگام ثات اثر در سایت جشنواره تا درصورت ایاز برای چاپ در کتاب جشنواره استااده شود.
 دبیرخااه جشنواره تنها پذیرای استه تصویری کامل و با کیایت از آثار خواهد بود. مدت زمان فیل کوتاه داستاای ،مستند و پویاامایی حداکثر  ۰۷دقیقه می باشد. مدت زمان اماهنگ حداکثر پنج دقیقه و مدت زمان تیزر حداکثر دو دقیقه می باشد. کارگردان اثر به عنوان اماینده اثر ،مسوول ثات آن در سایت جشنواره است. آثار مجاز به داشت فقط یک کارگردان می باشند و کارگردان مشترک مورد تایید دبیرخااه امیباشد. در صورت برگزیده شدن اثر ،جایزه به کارگردان اثر تعلق خواهد گرفت. فیل هایی که فاقد استااداردهای فنی باشند از مرحله بازبینی حذف می شواد. دبیرخااه هیچ مسوولیتی در قاال آسیب های ااشی از ارسال اامولوب آثار از جااب شرکت کننده ادارد. فیل هاای ارساالی بایساتی در یمای از قواعهاای  HDV, DVیاا  Full HDو در یمای از فرمات هاای( DV AV MPEG4 , MOV ( H.۱۶0باشد.
 در هر رشته از هر کارگردان ،تنها یک اثر جهت حضور در مرحله اهایی جشنواره پذیرفته خواهد شد.تذکر مهم :با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثاار و ارساا مساتقیم آثاار باه دبیرخاناه
جشنواره ،در صورت راهیابی هر اثر به بخش پایانی ،فای ارسا شده به دبیرخانه جشنواره بارای
داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از این رو ضروری است شارکتکننادگان از ابتادا نساخه
نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارسا نمایند.
• تئاتر (تئاتر صحنه ای ،خیابانی ،تله تئاتر ،نمایشنامه خوانی)
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. -فیلمارداری از آثار تواتری باید به صورت تک دوربی و بدون تدوی باشد.

 در هنگام ثات اام اثر الزم است حداقل سه تصویر از صحنه های متتلا اثار و یاا پوساتر اثار در ساایتجشنواره بارگزاری شود.
 پس از ثات مشتصات کامل اثر در سایت جشنواره ،الزم است یک استه  DVDبا کیایت و یا یک فلاشمموری حاوی اثر تولید شده به آدرس دبیرخااه جشنواره که در پایان همی شیوهاامه قید شده است ،ارسال
گردد.
 بارگذاری یک قوعه عمس غیر پرسنلی با کیایت از صاحب اثر در هنگام ثات اثر در سایت جشنواره تا درصورت ایاز برای چاپ در کتاب جشنواره استااده شود.
 دبیرخااه جشنواره تنها پذیرای استه تصویری کامل و با کیایت از آثار خواهد بود. در ای رشته ،مدت زمان اجرای آثار حداکثر یک ساعت می باشد. کارگردان اثر به عنوان اماینده اثر ،مسوول ثات آن در سایت جشنواره است. آثار مجاز به داشت فقط یک کارگردان می باشند و کارگردان مشترک مورد تایید دبیرخااه امیباشد. در صورت برگزیده شدن اثر ،جایزه به کارگردان اثر تعلق خواهد گرفت. استااده و حضور مشاور در زمان اجرای اهایی مورد قاول می باشد. مجوز کتای از اویسنده ،مترج و یا ااشر ،در مورد آثار داخلی الزامی می باشد. در ابتدای فیل ارسالی از آثار باید تمامی اعضای گروه ،پیش از شروع اجرا ،اسات به معرفی خود به صورتکامل اقدام امایند .تعیی ممان ،زمان و تعداد اجرا آثار راه یافته به مرحلاه پایااای جشانواره ،باا توجاه باه
تمهیدات و اممااات جشنواره خواهد بود .همچنی ااتتاب سال های اجرا باا توجاه باه ااوع ایازهاای یاک
امایش توسط دبیرخااه جشنواره صورت می گیرد.
 دبیرخااه جشنواره مسوولیتی در قاال ساخت دکور ،دوخت لااس و چاپ اقالم تالیغی امایش ها اداشته وصرفا خدمات معمول آماده سازی صحنه را ارائه خواهد داد.
 دبیرخااه هیچ مسوولیتی در قاال آسیب های ااشی از ارسال اامولوب آثار از جااب شرکت کننده ادارد. فیل هاای ارساالی بایساتی در یمای از قواعهاای  HDV, DVیاا  Full HDو در یمای از فرمات هاای( DV AV MPEG4 , MOV ( H.۱۶0باشد.
 در هر رشته از هر کارگردان ،تنها یک اثر جهت حضور در مرحله اهایی جشنواره پذیرفته خواهد شد.تذکر مهم :با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثاار و ارساا مساتقیم آثاار باه دبیرخاناه
جشنواره ،در صورت راهیابی هر اثر به بخش پایانی ،فای ارسا شده به دبیرخانه جشنواره بارای

داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از این رو ضروری است شارکتکننادگان از ابتادا نساخه
نهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارسا نمایند.
 دیجیتال•

نرمافزار ،اپیلیکشین ،وب سایت ،پادکست ،گیم ،موشان گرافای و صافحه در شابکه هاای
اجتماعی

 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. در هنگام ثات اام اثر باید مشتصات اثر در قالب فایل  PDFبه همراه سه تصویر از اثر در سایت جشانوارهبارگذاری شود.

 آثار کمتر از  0۷مگابایت در سایت جشنواره بارگذاری شود و آثار بیشتر از  0۷مگابایت به صورت  DVDبهآدرس دبیرخااه جشنواره که در پایان همی شیوهاامه قید شده است ،ارسال گردد.
 در ای رشته باید دموی آثار ارسال گردد.در صورت وجود وب سایت ،لینک آن ارسال گردد. در رشته صاحه در شامه های اجتماعی ،تعداد متالب واقعی ایز می توااد مورد توجه داوران قرار بگیرد. ارائه کننده اثر به عنوان صاحب اثر شناخته می شود  .بدیهی است رعایت حقوق مالمیت معنوی افاراد بارعهده صاحب اثر است.
 شرکت کننده می بایست در صورت اعالم دبیرخااه جشانواره ،باه صاورت مجاازی یاا حضاوری باه ارائاهتوضیحات در مورد اثر بپردازد.
.
 .2محصوالت خبری و رسانه ای
• خبر ،گزارش ،مقاله و مصاحبه
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. -در مورد آثاری که منتشر شده است ،ارسال لینک محتوای منتشر شده ضروری می باشد.

 در صورت ااود لینک آثار منتشر شده ،آثار با ذکر مرجع منتشر کنناده ،شاماره و صااحه در قالاب فایال PDFو عمس صاحه مرجع منتشر کننده در قالب  jpegیاا  TIFو حاداکثر باا حجا  0۷مگابایات ارساال
گردد.
 .3ایده ها و تجارب نوآورانه
• ایده نوآورانه
در ای رشته ،آثار می بایست شامل:
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. ضرورت اجرای ایده معرفی ایده (چه اقدامی ،در چه زماای ،در چه گستره مماای و جغرافایی ،به چاه شاملی و باا چاه مناابعااساای و مادی و معنوی ااجام می شود)
 تجارب مشابه در رابوه با موضوع ایده (در صورت وجود) خروجی ها و اتایج کاربردی در صورت اجرای ایده ایدههای ارسالی از اظر اوآوری ،اممان رسیدن به اتیجه ،فراگیری استااده در جامعه ،درجه رفع مشامالتجامعه و به صرفه بودن بررسی می گرداد
 آثار حداقل در  0و حداکثر در  ۰صاحه  ، A0با قل  B -Nazaninو سایز فوات ۰0 آثار باید ه در قالب فایل  PDFو ه در قالب فایل  Wordدر سایت جشنواره بارگذاری گردد. در صورتی که اثر تولیدی ،عینا کپی از آثار دیگر افراد باشد ،امتیازی دریافت اتواهاد کارد .همچنای درصورتی که اثر از ایده ای الهام گرفته شده باشد ،امتیاز خالقیت را دریافت اتواهد کرد.
 حداکثر تعداد افراد مشارکت کننده در تولید ایده  0اار است.تذکر مهم :دبیرخانه جشنواره در این رشته ،از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باوده و تنهاا محا
رجوع داوران ،فای الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده ،می باشد.
• تجارب
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. -آثار حداقل در  0و حداکثر در  ۰صاحه  ، A0با قل  B -Nazaninو سایز فوات ۰0

 آثار باید ه در قالب فایل  PDFو ه در قالب فایل  Wordدر سایت جشنواره بارگذاری گردد. آثار ارائه شده در قسمت تجارب می توااد شامل موارد زیر باشد:عنوان تجربه ،چمیده ،مقدمه ،اهمیت و ضرورت (هدف و چرایی) ،پیشینه ،لر مسوله ،گزارش تجربه (روش
کار) ،اتیجه گیری (اتیجه و تأثیر تجربه با توجه به موضوع ،اتیجه گیاری محلای از تجرباه) ،پیشانهادها در
جهت پیشگیری از بروز مشمل یا ایجاد ضرورت ،منابع ،ضمای (ارائه مستندات الزم و مرتاط با تجربه)
 در ای رشته ،اصل بر واقعی بودن تجارب می باشد و تجارب غیرواقعی در رواد داوری حذف خواهند شد. .4آموزش ،پژوهش و فناوری
• کتاب
در ای رشته از تمامی مولای و محققی رشته های مرتاط با حوزه اجتماعی در دااشگاه های سراسر کشور
دعوت میشود تا کتاب های تالیای و یا ترجمه شده خود را برای شرکت در جشنواره ارسال امایند.
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فایل ارسالی جهت بارگذاری در سایت جشنواره حداکثر  ۰۷مگابایت و در قالب  PDFباشد.• طرح تحقیقاتی
در ای رشته از فارغ التحصیالن مقالع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای رشاته هاای مارتاط باا حاوزه
اجتماعی در دااشگاه های سراسر کشور دعوت میشود تا لر های تحقیقاتی مصوب خود را که در دو سال
اخیر تدوی و از آن دفاع امودهااد برای شرکت در جشنواره ارسال امایند.
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فایل ارسالی جهت بارگذاری در سایت جشنواره حداکثر  ۱مگابایت باشد. چمیده لر باید بر اساس فرم امواه که در سایت جشنواره قرار داده شده است و در قالب  PDFبارگذاریشود.
 لر تحقیقاتی ارسالی باید در یمی از مراکز تحقیقاتی /پژوهشمده /دااشگاههای کشور تصویب شده باشد.• مقاله
الف) مالحظات کلی

ا مقاله میتوااد مربوط به همة حوزههای علمی مرتاط با محورهای جشنواره باشد.
 مقاله میتوااد به زبان فارسی یا ااگلیسی اوشته شده باشد. مقاله باید حاصل کار پژوهشی اویسنده یا اویسندگان باشد .مقالاة ماروری از اویساندگان صااحب اظار ومرتاط با مقاالت پژوهشی در زمینة مورد بحث ،بهشرلی پذیرفته میشود کاه مناابع آن ،متعادد و مساتند
باشد.
ا مقالة ارسالی اااید قاالً یا ه زمان برای چاپ یا ارایه به اشریات دیگر و یا سایر جشنوارههاا و هماایشهاا
ارسال شده باشد.
 اام اویسنده یا اویسندگان همراه با رتاة علمی ،محل اشتغال و اشاای کامل و تلا در ابتدای مقالاه آوردهشود.
 اشاای کامل اویسندۀ عهده دار مماتاات (اویسندۀ مسوول) ،شاامل اشااای پساتی ،شاماره تلاا  ،شامارهدوراگار و اشاای رایااامه به فارسی و ااگلیسی در ااتهای مقاله آورده شود.
 درصورت تأمی هزینههای پژوهش از سوی هر سازمان یا مؤسسهای ،باید اام آن ساازمان یاا مؤسساه دراولی پااویس صاحة اول پژوهش (مقاله) آورده شود.
 کاربرگ مالمیت معنوی اثر باید توسط اویسندۀ مسوول تممیل گردد.ب) ساختار و شک ارائة مقاله
 رعایت ساختار پیشنهادی الزامی است :عنوان (به فارسی و ااگلیسی) ،چمیده (حداکثر  ۱۱۷کلمه و شاملهدف ،اهمیت ،روششناسی و یافتههای کلی پژوهش) ،واژگان اصلی (حداکثر  ۱واژه) ،مقدماه (دربرگیراادۀ
بیان مسوله و ضرورت ،سؤال یا فرضیه) ،چارچوب اظری ،دادهها و مااحث تاصیلی پاژوهش ،اتیجاهگیاری،
چمیدۀ ااگلیسی (حداکثر  ۱۱۷کلمه) ،واژگان اصلی ااگلیسی (حداکثر  ۱واژه) ،فهرست منابع (منابع باید در
مت مقاله استااده شده باشد).
ا تیترهای اول ،دوم و سوم به ترتیب با فواتهای  9 ،۰۷ ،۰۰ B Zar Boldمشتک شده باشد.
 مت مقاله حداکثر در  ۱۱صاحه باا اارمافازار  Word 2010باه بااال و قلا  B Lotusو ساایز  ۰۱و ماتااگلیسی با قل  Times New Romanو سایز  ۰۷ارسال شود.
 مقاله باید خوااا و روان و بدون هیچ گواه اشتااه امالیی اگارش یاباد و از آوردن اصاوالحات خاارجی کاهمعادل دقیق و ابالغ شدۀ فارسی دارد ،خاودداری شاود .معاادل خاارجی اساامی و اصاوالحات خاارجی در
پااویس به صورت پیوسته آورده شود و در هر صاحه به لور مستقل شمارهگذاری شود.

 امودارها ،جداول و اشمال با یمی از ارمافزارهای  Officeبه زبان فارسی و در اادازههای  8×۰۱یاا ۰۶×۰۱لراحی و اختصارات آنها در پااویس توضیح داده شود .ای موارد باید دارای شمارههای متوالی و بدون ایااز
به مراجعه به توضیحات مت  ،گویا باشند.
 تمامی امودارها ،اشمال و جداولی که اتیجة ابتمار اویسنده ایسات ،بایاد شاماره ،عناوان و منااع داشاتهباشند( .جداول و امودارها در باال و اشمال در پایی )
 تیتر عناوی و اوع قل باید بر اساس جدول شمارۀ  ۰که در ذیل ای مت آمده ،باشد.د) تذکرات
ا مسوولیت ااشی از صحت علمی دیدگاهها و ارجاعات در مقاله ،بر عهدۀ اویسنده یا اویسندگان است.
ا جشنواره حق رد یا پذیرش و ایز اصال و ویراستاری مقالهها را برای خود محاوظ میدااد.

جدول شمارۀ 1
عنوان

عنوان

نوع قلم

عنوان مقاله و تيتر یک

 B Zarمتن چكيده و واژگان اصلی

عنوان چكيده ،واژگان اصلی ،مقدمه و

 B Zarمتن پانویس فارسی

11 Bold

غيره ،نتيجهگيری (تيتر دو)

10 Bold

عناوین فرعی زیر مجموعه تيتر 2

 B Zar 9متن پانویس انگليسی

عناوین فرعی زیر مجموعه تيتر 3
عنوان جداول ،نمودارها و اشكال (جداول

Bold
 B Lotusمتن مقاله
11 Bold

ارجاعات منابع داخل متن بهه فارسهی

و نمودارها ،باالی آنها و اشكال ،پایين

( B Lotusمتقیزاده)22 1331 ،

آنها و در وسط آورده شود)

 10 Boldارجاعات منابع داخل متن به انگليسی
)(Smith, 1990: 23

• پایان نامه

نوع قلم
B Lotus 10
Italic
B Lotus 9
Times New
Roman 8
B Lotus 12
B Lotus 10
Times New
Roman 9

در ای رشته از فارغ التحصیالن مقالع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتارای رشاتههاای مارتاط باا حاوزه
اجتماعی در دااشگاههای سراسر کشور دعوت میشود تا پایاناامههای خود را که در دو سال اخیر تادوی و
از آن دفاع امودهااد برای شرکت در جشنواره ارسال امایند.
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. فایل ارسالی جهت بارگذاری در سایت جشنواره حداکثر  ۱مگابایت باشد. آثار باید ه در قالب فایل  PDFو ه در قالب فایل  Wordدر سایت جشنواره بارگذاری گردد. چمیده پایان اامه باید بر اساس فرم امواه که در سایت جشنواره قرار داده شده است. فوات آثار ارسالی  BLotusیا  B Nazaninو با اادازه  ۰۱یا  ۰0می باشد.• محصوالت آموزشی :مولتی مدیا ،سخنرانی ،نرمافزار ،اپلیکشین ،وب سایت ،آموزش در عرصه
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. در هنگام ثات اام اثر باید مشتصات اثر در قالب فایل  PDFبه همراه سه تصویر از اثر در سایت جشانوارهبارگذاری شود.

 آثار متنی حداکثر در  0صاحه در قالب فایل  PDFدر سایت جشنواره بارگذاری شود. آثار کمتر از  0۷مگابایت در سایت جشنواره بارگذاری شود و آثار بیشتر از  0۷مگابایت به صورت  DVDبهآدرس دبیرخااه جشنواره که در پایان همی شیوهاامه قید شده است ،ارسال گردد.
 در ای رشته باید دموی آثار ارسال گردد. در صورت وجود وب سایت ،لینک آن ارسال گردد.• شرکتها و شتاب دهندهها ،استارتاپها و کارآفرینی اجتماعی
در ای رشته از تمامی مدیران شرکتها و استارتاپ هایی که فعالیات آن هاا در حاوزه مشاارکت اجتمااعی
سالمت بوده است ،دعوت میشود تا سوابق و فعالیت های ااجام شده خود را در قالب فارم اموااه در ساایت
جشنواره ،ثات و بارگذاری امایند.
 آثار می بایست مرتاط با محورهای جشنواره باشد. متقاضیان باید سوابق فعالیتهای خود را حداکثر در  0صاحه ،ه در قالب فایل  PDFو ه در قالب فایل Wordدر سایت جشنواره بارگذاری امایند.

 در صورت وجود محصول یا اختراع ،باید تصویر محصول ،مجوزها ،تاییدیه ها و گواهی ثات اختراع در قالب jpegیا  TIFارسال شود.
 متقاضیان میتوااند لینک وب سایت استارتاپ خود را ایز ارسال امایند. -در صورت وجود چندی فایل ،باید به صورت  RARو حداکثر حج  ۰۷مگابایت ارسال شود.

آدرس دبیرخانه جشنواره:
تهران ،شهرک غرب ،بین فالمک جنوبی و زرافشان ،خیابان سیمای ایران ،ساختمان وزارت بهداشت،
ساختمان  ،33طبقه سوم ،اداره ک سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت

