مقدمه
نخ ستین دورهی نمای شگاه علم در قاب هنر با همکاری انجمنهای علمی -دان شجویی دان شگاه تهران در تاریخ  27تا  29آبان
 1397در با شگاه دان شجویان دان شگاه تهران ،در کنار «ج شنواره علمی -دان شجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و تو سعه»،
به بهانه روز جهانی علم  2018برگزار گردید .مواجه شدددن با اسددت واب و بازخوردهای بسددیار م وت ما را بر این داشددت که که
دومین دوره جشنواره علم در قاب هنر را برگزار نماییم.
این نمای شگاه درکنار دومین ج شنواره فرهنگ دان شگاه تهران که به منظور ت شویق و ترغیب فعاالن فرهنگی تاثیرگذار در ارت اء
و توسددعه امور فرهنگی و اجتماعی و ایجاد خیقیت و اوگوسددازی برای آثار ارزشددمند فرهنگی و همشنین مشددارکت در اعتیی
سدد ح فرهنگ دانشددگاهیان و در راسددتای سددیاسددت ها و اهدا فرهنگی ،در تاریخ  19تا  22آبان  1398با هد جلب نظر
دانشدددگاهیان و عمور مردر به ریشدددرفت ها و تاثیرات یافته های علمی در زندگی روزمره آن ها در دو بخش دانشدددجویی و
دانشآموزی برگزار میشود که افراد عیقهمند میتوانند آثار هنری خود را با موضوع علم در قاب هنر متعاقب فراخوان جشنواره
ارساب نمایند تا در این نمایشگاه در معرض دید عمور قرار گیرند.

برگزارکنندگان
 اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه تهران -کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی دانشگاه تهران

زمانبندی نمایشگاه
 مهلت ارسال آثار :تا  30مهر 1398 نمایشگاه و بخش حضوری 22-19 :آبان 1398 -اختتامیه 22 :آبان ( 1398اختتامیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران)

مراحل برگزاری
فرآیند برگزاری این نمایشگاه به ترتیب و توضیح زیر به انجار میرسد:
 -1دریافت آثار:
الف) ارساب اطیعات الزر به آدرس تلگرار دبیرخانه نمایشگاه ( )@HONAREXشامل:
 -1اطیعات فردی شددامل :نار و نار خانودگی ،کد ملی ،وضددعیت تیلددیلی (دانشآموز ،دانشددجو ،دانشآموخته ،هیات علمی)،
رشته تیلیلی ،م ع تیلیلی ،میل تیلیل ،تلفن همراه و ایمیل
و همشنین اطیعات سایر همکاران در صورت انجار کار گروهی
 -2اطیعات اثر شامل :عنوان اثر و قاوب اثر
ب) دریافت ریار تاییدیه :طی  48سدداعت را از ارسدداب اثر ،ریار تیییدیه دریافت اثر فرسددتاده خواهد شددد .این ریار نشددان
دهندهی آن است که اثر توسط دبیرخانه دریافت شده و ن ص اطیعاتی وجود ندارد.
*توجه :الزم به ذکر ا ست که ار سال شرح اثر فر ستاده شده جهت به نمایش گذا شته شدن در هنگام به نمایش
گذاشتن آثار در نمایشگاه الزامی است.
 -2پایش اولیه آثار :تیم داوری به رایش اوویه آثار میرردازد .این رایش بیفاصله را از دریافت اثر آغاز خواهد شد .
*توجه :لیست شرکت کنندگانی که آثارشان در پایش اولیه پذیرفته شده و آثارشان در نمایشگاه به نمایش عموم
گذاش ته خواد ش د یه هه ته پا از ات مام تاریخ در یا فت آ ثار در کا نال جش نواره فره نب به نش انی
)(@CULFESTمنتشر میگردد.
 -3نمایش آثار :آثار ار ساوی به نمای شگاه را از رایش اوویه ،با ذکر اطیعات هر اثر در نمای شگاه علم در قاب هنر ،در حا شیه
دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران به نمایش گذاشته خواهند شد.
 -4داوری آثار :داوری آثار به تفکیک قاوب آثار توسط متخللین علمی و هنری بخش مربوطه انجار میرذیرد.
 -5مرحله نهایی و اختتامیه :در اختتامیه ج شنواره ،در هر یک از قاوبهای آثار ،در صورت ک سب امتیاز الزر تو سط داوران،
 1اثر به عنوان «اثر برگزیده» و به صدددورت کلی  1اثر به عنوان «اثر برگزیده از نگاه مخاطبان» بر اسددداس امتیازدهی
بازدیدکنندگان نمایشددگاه و نیز یک اثر به صددورت کلی در بخش ویاه دانش آموزی موفق به اخذ تندیا و هدایای جشددنواره
خواهند شد.

قالب آثار
طراحی و نقاشی

شامل  2بخش
 )1طراحی و ن اشددی با مداد ،آبرنگ ،راسددتل ،رنگ روغن و )2 ...طراحی با نررافزارهای گرافیکی
مانند فتوشاپ

کاریکاتور

شامل انواع کاریکاتور

عکاسی

عکاسی با تلفن همراه یا عکاسی با دوربینهای حرفهای و نیمهحرفهای

مجسمهسازی

شامل انواع مجسمهها با روشهای مختلف مجسمهسازی

آثار ادبی

شامل شعر کهن و نو ،دونوشته ،داستان کوتاه ،نمایشنامه

کل یپ و انیمیش ن شامل انواع فیلم ،مستند و انیمیشن با روشهای مختلف فیلمسازی از موتدی تا ریشرفته
علمی آموزشی

بخش ویژه دانشآموزی
این بخش در جهت تشددویق و ترغیب دانشآموزان عزیز برای شددرکت در فعاویت های هنری در سدد وت مختلف اسددت .جوایز
اختلددداا یافته به صدددورت ویاه برای بخش دانش آموزی شدددامل یک اثر تیت عنوان اثر برگزیده و یک اثر تیت عنوان اثر
شای سته ت دیر خواهد بود .عیوه برآن تمامی دانشآموزان به صورت کلی با سایرین نیز داوری خواهند شد و در صورت ک سب
امتیاز برتر جوایز و گواهی آن بخش را دریافت خواهند کرد.

محورها
 محورهای تخصصی شامل کلیه رشتهها و شاخههای درسی دانشجویی و دانشآموزی شامل علور تجربی ،علور رایه ،علورانسانی ،علور فنی و مهندسی و علور بین رشتهای
* تبصره :آثاری که در میورهای تخللی ارساب میشوند ،میبایست دارای اومانها و توضییات قابل فهم برای عمور باشند.
 محور عمومی با موضوع علم این آثار باید به صورت مست یم یا غیر مست یم به تیثیر علم در زندگی روزمره بپردازند.* محور انتخابی برای اثر کامال آزاد بوده و هیچگونه محدودیتی نخواهد داشت.
-محورهای پیشنهادی :مدیریت سوز مدرسه/دانشگاه ،مییط زیست ،علم در خدمت صلح و توسعه... ،

شرکتکنندگان
 دانشجویان تمار م اطع و رشته های دانشگاه ها و موسسات آموزش عاوی کشور دانشجویان بیناومللی دانشآموختگان اعضای هیئت علمی کارکنان دانشگاه تهران گروهها و شخلیتهای ح وقی (انجمنهای علمی ،نهادها ،مؤسسات ،شرکتها و)... دانشآموزان -شرکتکنندگان آزاد (غیر از موارد باال)

شیوه ارسال آثار
ارائهدهنده هر اثر عیوه بر ار ساب اطیعات صاحب(ان) اثر و خود اثر (ذکر شده در مراحل ج شنواره) میبای ست جهت ار ساب اثر ،به
تفکیک قاوب ،به صورت زیر عمل نماید (شرایط ارساب هر اثر در بخش شرایط ارساب آثار ذکر شدهاست):
 طراحی و نقاشی  +کاریکاتور :ارساب فایل باکیفیت تلویر اسکنشده اثر (ارساب عکا از اثر مورد رذیرش نمیباشد). عکاسی :ارساب فایل باکیفیت عکا گرفتهشده مجسمهسازی :در دو مرحله صورت میرذیرد .مرحله اوب شامل تهیه فیلم از اثر و ارساب آن به دبیرخانه جشنواره میباشد.مرحله دور شامل تیویل اصل اثر به دبیرخانه جشنواره طی هماهنگی زمانی قولی دبیرخانه با ارائهدهنده میباشد.
* تبصره :فیلم تهیهشده از اثر میبایست واضح و روشن باشد و در آن تلویر حداقل یکی از صاحوان اثر ثوت شود.
 آثار ادبی :ارساب نوشته ثایپ شده و همشنین تلویر دستنوشته یا ررینت اثر با امضا و ذکر تاریخ نوسط نویسنده آن فیلم کوتاه و انیمی شن علمی و آموز شی :ارسدداب فایل باکیفیت فیلم با فرمتهای متداوب و داشددتن تیترام متناسددب بااطیعات ارسابشده به دبیرخانه از صاحب(آن) اثر و خود اثر

شرایط ارسال آثار
 ارتباط آموزشی اثر :هر اثر ارساوی میبایست به نیوی مرتوط با میورهای جشنواره باشد. اصالت اثر :الزر است که اثر ارساب شده توسط خود فرد یا گروه ارسابکننده تهیه شده باشد و استفاده از مواردی همشونت لاویر ،فیلمها ،صوتها و م اوب تهیه شده از کیسهای در سی و میافل آموز شی و همشنین منابع دیگر به هر نیوی ،بدون
مدرک تییید از جانب صاحب آن ،قابل قووب نیست.
 هویت اثر :هر اثر باید دارای شنا سنامه ( شامل اطیعات صاحب(آن) اثر /ذکر نار دان شگاه ،انجمن ،مرکز ،مؤ س سه یا مدر سهمربوط ،تاریخ تهیه و )...مندرج در خود اثر باشد.
 کیهیت اثر :طراحی و ن اشدددی و کاریکاتور (اندازه اثر - A3 :فرمت ،)jpeg :مجسدددمه (حداک ر حجم فایل فیلم اثر100 :مگابایت – اندازه خود اثر :بدون میدودیت  -جنا اثر :بدون میدودیت) ،عکا (حداک ر حجم فایل اثر 100 :مگابایت –
فرمت ،)jpeg :فیلم کوتاه و انیمیشدددن (حداک ر حجم فایل اثر 200 :مگابایت – فرمت :فرمتهای متداوب فیلم شدددامل ،avi
)wma ،mp4
 شئون اخالقی اثر :هر اثر ارساوی میبایست متناسب با شئون اخیقی و قابل نمایش در فضای عمومی باشد.* تبصره :بدیهی است که ح وق و مسئوویت مربوط به هر اثر بر عهده صاحب(آن) اثر میباشد.
 -محدودیت تعداد آثار ارسالی :میدودیتی برای تعداد آثار ارسابشده توسط یک فرد یا گروه وجود ندارد.

دبیرخانه
 روابط عمومی09382257528 : ارسال آثارt.me/HONAREX :ایمیلanjomanelmi@ut.ac.ir : -نشانی :تهران ،خیابان ان یب ،خیابان  16آذر ،باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

کانال اطالعرسانی جشنوارهt.me/Culfest :

