
 

  



 

 مقدمه

علمی متمرکز  است تا در سراسر دنیا، خدمات برگزیده «ز جهانی علم در خدمت صلح و توسعهرو»نوامبر هرسال را به نام  10سکو، المللی یونسازمان بین

نبه شود که جانتخاب می رو، هرساله شعاری برای این روزشوند. از اینبر توسعه جهانی و همچنین ایجاد جوامعی آرمانی به دور از جنگ و ستیز گرامی داشته

 «گذاردکس را جا نمی: هیچهمه علم برای» 2019شعار روز جهانی علم ترویجی علم را در راستای صلح و توسعه، بهتر و بیشتر به جهانیان بشناساند. 

رد در میان فتری را نسبت به این امر به صورت فردبهدقیق تر وشده ترویج علم در میان جهانیان، توجه عمیقباشد که باتوجه به جایگاه و اهمیت شناختهمی

 .طلبداعضای جامعه می

د عزیزمان، ایران دارن دهای متنوعی پیرامون گرامیداشت روز جهانی علم در کشوردانشجویی دانشگاه تهران، هرساله سعی در برگزاری رویدا-های علمیانجمن

نی برگزاری گرامیداشت روز جها که از قاعده اهمیت توجه به ترویج علم مستثنی نیست. آخرین تجربه موفق اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در

متنوع و جذابی پیرامون این گرامیداشت  های مختلف دانشگاهی، رویدادهایاز دانشجویان فعال در حوزه ش جمعیالگردد که با تبازمی 1397ماه علم، به آبان

های فعال دانشجویی و در تا با همکاری سایر حوزه دانشجویی را بر آن داشت-های علمیبرگزار شد که نتایج و بازخوردهای شایان توجه آن، بار دیگر انجمن

های ترویجی فرهنگی، رقابت علم در قاب هنر، نشست دومین نمایشگاه ،UT-TED های ترویجیله چهارمین دوره سخنرانیکنار رویدادهای متنوعی ازجم

مورخ  «مین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهراندو»در قالب  ... که همگیهای مختلف وها و نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در حوزهها و کانونانجمن

عموم مخاطبان از اقشار مختلف جامعه رقم بزنند تا در گشودن هرچه بیشتر  شوند، برگزاری دوباره این رویداد را نیز برایرگزار میب 98ماه آبان 22لغایت  19

 .قدمی مؤثر بردارند ،اندوزی در میهن عزیزمانمسیر علم

 

 برنامه زمانی رویداد

 98ماه نآبا 15: بخش انفرادی به دبیرخانه رویداد آخرین مهلت ارسال پوسترهای -

 98ماه آبان 18چاپ و نصب پوسترهای بخش انفرادی:  -

 98ماه آبان 22تا  19های بخش رقابتی: برنامهسایر همراه با ارائه آثار و  ،برگزاری بخش نمایشگاهی -

 98ماه آبان 22: (اختتامیه جشنواره فرهنگ)م برگزیدگان الاعاختتامیه و  -

 

 شرح برگزاری بخش انفرادی

 وه بر شرکتالاست تا ع، این فرصت فراهم شدهدر دانشگاه تهران ی علم امسالروز جهان در برنامه گرامیداشت

مختلف  هایدانشجویان رشته در بخش نمایشگاهی، ها/پردیسهادانشجویی دانشکده-علمی هایانجمن

-به صورت انفرادی با هدف ترویج علم، اقدام به تهیه یک پوستر علمی بتوانند نیز سراسر کشور هایدانشگاه

ل در کنار مح رشده خود ضمن حضوضوع پوستر طراحیحضور در جشنواره و ترویج مو وه برالع ترویجی نمایند و

یخ حداکثر تا تارشده کامل خود را مندان باید پوستر طراحیقهالدر این بخش به رقابت بپردازند. ع نصب آن،

 ویدادو یا آدرس پست الکترونیکی ر (Day@UT_Science) دبیرخانه رویدادبه آدرس تلگرامی  ماهآبان 15

(AnjomanElmi@ut.ac.ir ) ،ارسال کنند تا پس از بررسی و در صورت تأیید نهایی توسط کمیته علمی

 زم الدهنده آن برسد. ع ارائهالساعت پس از ارسال، به اط48ر تا حداکث نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش آن پوستر
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شده خود را برای نصب در محل نمایشگاه همراه بیاورد. ماه، پوستر چاپانآب 18بایست در روز میپوستر دهنده به ذکر است که در صورت پذیرش، فرد ارائه

این بخش، در  پوستر برتر سهپس از داوری،  .هیئت داوران صورت خواهدپذیرفت ماه توسطآبان 21داوری پوسترهای انفرادی به صورت جداگانه در روز 

کنندگان در بخش انفرادی، توسط اداره کل فرهنگی و جوایز جشنواره خواهندشد. همچنین به تمامی شرکت برنده (ماهآبان 22)اختتامیه جشنواره فرهنگ 

جرای شرکت در بخش انفرادی، در ادامه ذکر الازمالنامه و شرایط اختصاصی تقدیم خواهدشد. شیوه ه اثرگواهی حضور و ارائ اجتماعی دانشگاه تهران،

 که توجه به موارد آن ضروری است. استشده

 

 نامه و شرایط اختصاصی شرکت در بخش انفرادی و تهیه پوسترهاشیوه

 ایند.شرکت نمتوانند در بخش انفرادی کشور میسراسر ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه ز تمامصیلی اجویان مقاطع مختلف تحدانش تمام -

وستر پ زم به ذکر است که محتوایال د.بایست پوستری طراحی کند که به شرح آن موضوع بپردازترویجی، می-هر فرد، متعاقب انتخاب یک موضوع علمی -

 .کننده به علم باشدشناسانه یا ترویجباید دارای جامعیت، سادگی، قابلیت فهم عمومی و نگاه آسیب

 QR-Code ،های مرتبطلینک ها، نمودارها،و همچنین استفاده از تصاویر، جدول الوستر از نظر موارد ذکرشده در بابودن محتوای پبدیهی است که کامل -

 .قیت و نوآوری در آن، دارای امتیاز استالرگیری خکادر کنار زیبایی طرح پوستر و به ...و

 (مختلف هایصورت چسباندن برگهنه به) برگصورت تکو به (صورت عمودیبه)متر سانتی 70100ابعاد بایست حتماً در ترویجی می-پوستر علمی -

 .رت، مجوز نصب آن پوستر صادر نخواهدشدصواین ظیم و چاپ شود. بدیهی است در غیرتن

رای ارائه بایست بمی دهندهنفر به عنوان ارائهیکد که باید در پوستر، نام همکاران ذکر شود؛ اما الزاماً تواند حاصل کار گروهی نیز باشمی ارسالی اثرهر  -

 .دهنده خواهدبودرد ارائهپوستر با دبیرخانه ارتباط برقرار کند و مسئول آن پوستر در تمامی مراحل، ف

که  15الی  11از ساعت  ماهآبان 22و  16الی  11ماه از ساعت آبان 21و  20، 18الی  11ماه از ساعت آبان 19ساعات برگزاری نمایشگاه از این قرار است:  -

قبلی با مسئولین برگزاری هماهنگی  و حتما طیساعات  از هنده در برخی)در صورت عدم توانایی حضور فرد ارائهیا نماینده وی  پوستردهنده هرحضور ارائه

 .ضروری استمذکور، طبق ساعات روز برگزاری 4در هر ، به مخاطبین ارائه توضیحات و تبیین محتوای آنبرای  رویداد(

دید اصلی جمع هیئت اما باز نمایشگاه تداوم خواهدداشت، تمام روزهایهای هیئت داوران در ارزیابی *تبصره:

 هندهدفرد ارائهبه هیئت داوران توسط  هر پوستر ارائه رسمی م بهوملزو امتیازدهی نهایی که  داوران از پوسترها

 ماه( صورت خواهدپذیرفت.آبان 21) رویداد روز سومدر ، باشدمی

 اردمواین شامل بایست به دبیرخانه ارسال نماید، دهنده همراه با فایل پوستر خود میارائه عاتی که هرالاط -

نام  / / مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی / دانشگاه محل تحصیل / شماره تماس / ایمیل : نام و نام خانوادگیاست

 (ار گروهیدر صورت ک)و نام خانوادگی همکاران 

فرمت  مگابایت بوده و 25حجم فایل پوستر ارسالی به دبیرخانه برای تأیید توسط کمیته علمی، نباید بیش از  -

 .باشد jpg (jpeg ) و یا pdf آن باید

 

 :عات بیشتر در خصوص این رویداد و جشنواره فرهنگ دانشگاه تهرانالاط

 culfest.ut.ac.ir و پایگاه اینترنتی CulFest@ کانال تلگرامی


