مقدمه
سازمان بینالمللی یونسکو 10 ،نوامبر هرسال را به نام «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» برگزیده است تا در سراسر دنیا ،خدمات علمی متمرکز
بر توسعه جهانی و همچنین ایجاد جوامعی آرمانی به دور از جنگ و ستیز گرامی داشتهشوند .از اینرو ،هرساله شعاری برای این روز انتخاب میشود که جنبه
ترویجی علم را در راستای صلح و توسعه ،بهتر و بیشتر به جهانیان بشناساند .شعار روز جهانی علم « 2019علم برای همه :هیچکس را جا نمیگذارد»
میباشد که باتوجه به جایگاه و اهمیت شناختهشده ترویج علم در میان جهانیان ،توجه عمیقتر و دقیقتری را نسبت به این امر به صورت فردبهفرد در میان
اعضای جامعه میطلبد.
انجمنهای علمی-دانشجویی دانشگاه تهران ،هرساله سعی در برگزاری رویدادهای متنوعی پیرامون گرامیداشت روز جهانی علم در کشور عزیزمان ،ایران دارند
که از قاعده اهمیت توجه به ترویج علم مستثنی نیست .آخرین تجربه موفق اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در برگزاری گرامیداشت روز جهانی
علم ،به آبانماه  1397بازمیگردد که با تالش جمعی از دانشجویان فعال در حوزههای مختلف دانشگاهی ،رویدادهای متنوع و جذابی پیرامون این گرامیداشت
برگزار شد که نتایج و بازخوردهای شایان توجه آن ،بار دیگر انجمنهای علمی-دانشجویی را بر آن داشت تا با همکاری سایر حوزههای فعال دانشجویی و در
کنار رویدادهای متنوعی ازجمله چهارمین دوره سخنرانیهای ترویجی  ،UT-TEDدومین نمایشگاه علم در قاب هنر ،نشستهای ترویجی فرهنگی ،رقابت
انجمنها و کانونها و نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در حوزههای مختلف و ...که همگی در قالب «دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران» مورخ
 19لغایت  22آبانماه  98برگزار میشوند ،برگزاری دوباره این رویداد را نیز برای عموم مخاطبان از اقشار مختلف جامعه رقم بزنند تا در گشودن هرچه بیشتر
مسیر علماندوزی در میهن عزیزمان ،قدمی مؤثر بردارند.

برنامه زمانی رویداد
 آخرین مهلت ارسال پوسترهای بخش انفرادی به دبیرخانه رویداد 15 :آبانماه 98 چاپ و نصب پوسترهای بخش انفرادی 18 :آبانماه 98 برگزاری بخش نمایشگاهی ،همراه با ارائه آثار و سایر برنامههای بخش رقابتی 19 :تا  22آبانماه 98 -اختتامیه و اعالم برگزیدگان (اختتامیه جشنواره فرهنگ) 22 :آبانماه 98

شرح برگزاری بخش انفرادی
در برنامه گرامیداشت روز جهانی علم امسال در دانشگاه تهران ،این فرصت فراهم شدهاست تا عالوه بر شرکت
انجمنهای علمی-دانشجویی دانشکدهها/پردیسها در بخش نمایشگاهی ،دانشجویان رشتههای مختلف
دانشگاههای سراسر کشور نیز بتوانند به صورت انفرادی با هدف ترویج علم ،اقدام به تهیه یک پوستر علمی-
ترویجی نمایند و عالوه بر حضور در جشنواره و ترویج موضوع پوستر طراحیشده خود ضمن حضور در کنار محل
نصب آن ،در این بخش به رقابت بپردازند .عالقهمندان باید پوستر طراحیشده کامل خود را حداکثر تا تاریخ
 15آبانماه به آدرس تلگرامی دبیرخانه رویداد ( )@UT_ScienceDayو یا آدرس پست الکترونیکی رویداد
( )AnjomanElmi@ut.ac.irارسال کنند تا پس از بررسی و در صورت تأیید نهایی توسط کمیته علمی،
نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش آن پوستر حداکثر تا 48ساعت پس از ارسال ،به اطالع ارائهدهنده آن برسد .الزم

به ذکر است که در صورت پذیرش ،فرد ارائهدهنده پوستر میبایست در روز  18آبانماه ،پوستر چاپشده خود را برای نصب در محل نمایشگاه همراه بیاورد.
داوری پوسترهای انفرادی به صورت جداگانه در روز  21آبانماه توسط هیئت داوران صورت خواهدپذیرفت .پس از داوری ،سه پوستر برتر این بخش ،در
اختتامیه جشنواره فرهنگ ( 22آبانماه) برنده جوایز جشنواره خواهندشد .همچنین به تمامی شرکتکنندگان در بخش انفرادی ،توسط اداره کل فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران ،گواهی حضور و ارائه اثر تقدیم خواهدشد .شیوهنامه و شرایط اختصاصی الزماالجرای شرکت در بخش انفرادی ،در ادامه ذکر
شدهاست که توجه به موارد آن ضروری است.

شیوهنامه و شرایط اختصاصی شرکت در بخش انفرادی و تهیه پوسترها
 تمام دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور میتوانند در بخش انفرادی شرکت نمایند. هر فرد ،متعاقب انتخاب یک موضوع علمی-ترویجی ،میبایست پوستری طراحی کند که به شرح آن موضوع بپردازد .الزم به ذکر است که محتوای پوسترباید دارای جامعیت ،سادگی ،قابلیت فهم عمومی و نگاه آسیبشناسانه یا ترویجکننده به علم باشد.
 بدیهی است که کاملبودن محتوای پوستر از نظر موارد ذکرشده در باال و همچنین استفاده از تصاویر ،جدولها ،نمودارها ،لینکهای مرتبطQR-Code ،و ...در کنار زیبایی طرح پوستر و بهکارگیری خالقیت و نوآوری در آن ،دارای امتیاز است.
 پوستر علمی-ترویجی میبایست حتماً در ابعاد  10070سانتیمتر (بهصورت عمودی) و بهصورت تکبرگ (نه بهصورت چسباندن برگههای مختلف)تنظیم و چاپ شود .بدیهی است در غیر اینصورت ،مجوز نصب آن پوستر صادر نخواهدشد.
 هر اثر ارسالی میتواند حاصل کار گروهی نیز باشد که باید در پوستر ،نام همکاران ذکر شود؛ اما الزاماً یکنفر به عنوان ارائهدهنده میبایست برای ارائهپوستر با دبیرخانه ارتباط برقرار کند و مسئول آن پوستر در تمامی مراحل ،فرد ارائهدهنده خواهدبود.
 ساعات برگزاری نمایشگاه از این قرار است 19 :آبانماه از ساعت  11الی  20 ،18و  21آبانماه از ساعت  11الی  16و  22آبانماه از ساعت  11الی  15کهحضور ارائهدهنده هرپوستر یا نماینده وی (در صورت عدم توانایی حضور فرد ارائههنده در برخی از ساعات و حتما طی هماهنگی قبلی با مسئولین برگزاری
رویداد) برای ارائه توضیحات و تبیین محتوای آن به مخاطبین ،در هر 4روز برگزاری طبق ساعات مذکور ،ضروری است.
*تبصره :ارزیابیهای هیئت داوران در تمام روزهای نمایشگاه تداوم خواهدداشت ،اما بازدید اصلی جمع هیئت
داوران از پوسترها و امتیازدهی نهایی که ملزوم به ارائه رسمی هر پوستر به هیئت داوران توسط فرد ارائهدهنده
میباشد ،در روز سوم رویداد ( 21آبانماه) صورت خواهدپذیرفت.
 اطالعاتی که هر ارائهدهنده همراه با فایل پوستر خود میبایست به دبیرخانه ارسال نماید ،شامل این موارداست :نام و نام خانوادگی  /مقطع تحصیلی  /رشته تحصیلی  /دانشگاه محل تحصیل  /شماره تماس  /ایمیل  /نام
و نام خانوادگی همکاران (در صورت کار گروهی)
 حجم فایل پوستر ارسالی به دبیرخانه برای تأیید توسط کمیته علمی ،نباید بیش از  25مگابایت بوده و فرمتآن باید  pdfو یا  )jpeg( jpgباشد.

اطالعات بیشتر در خصوص این رویداد و جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران:

کانال تلگرامی  @CulFestو پایگاه اینترنتی culfest.ut.ac.ir

