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اولویت های موضوعی جشنواره در حوزه بین الملل

آثار مرتبط با تامین، حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی نظیر:
 تاکید بر آموزش، اطاع رسانی و فرهنگ سازی سامت 

 بررسی آثار آسیب های اجتماعی و تاثیرات آن بر سامت افراد 
 سبک زندگی سالم و فراگیری مهارت های زندگی و خودمراقبتی

 سامت روان، ترویج نشاط، شادابی و پویائی و پرهیز از رفتارها و محیط های پرتنش و استرس
 نگاه به سامت معنوی و نقش آن بر افزایش کیفیت زندگی

 توجه به بیماری های پرخطر و ارائه راهکار و فرهنگ سازی به منظور پیشگیری از ابتا به آن
 زندگی سالم با نشاط و امید

 بازگشت به زندگی پس از ابتا به بیماری یا معلولیت 
 فرهنگ سازی در حوزه پیوند اعضاء، اهداء خون، ایدز و بیماری های حاصل از رفتارهای پر خطر
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 کلیــه ی متقاضیــان شــرکت در ایــن بخــش جشــنواره بایــد دانشــجوی در حــال تحصیــل باشــند و یــا دانشــجوی فــارغ 
التحصیل بعد از بهمن 1395 از یکی از دانشگاه های وزارت بهداشت، تابعه وزارت علوم و یا دانشگاه آزاد اسامی باشند.
 در خــارج از کشــور، دانشــجویان در حــال تحصیــل دانشــگاه هــای کشــورهای مختلــف مــی تواننــد آثــار تولیــد شــده 

خــود را ارســال نماینــد.
 شــرکت کننــده مجــاز بــه ثبــت یــک اثــر بــه صــورت مشــترک در بخــش هــای آزاد، فرهنــگ ســامت و بیــن الملــل نمی 

باشــد و در صــورت انجــام ایــن کار، اثــر فقــط در یــک بخــش داوری خواهــد شــد. 
 دانشجویان دانشگاه های وزارت بهداشت باید آثار خود را تحویل دبیرخانه های دانشگاهی دهند. 

 دانشــجویان دانشــگاه های وزارت علــوم و دانشــگاه آزاد اســامی بایــد آثــار خــود را تحویــل دبیرخانــه دائــم جشــنواره 
فرهنگــی وزارت بهداشــت دهنــد. 

 کلیــه شــرکت کننــدگان در ایــن بخــش، بایــد آثــار خــود را بــا توجــه بــه اولویت های موضوعی در حوزه فرهنگ ســامت 
تولیــد نماینــد. داوری در ایــن بخــش بــا توجــه بــه مجموع امتیازات فنی و محتوایی صــورت خواهد گرفت. 

 محدودیتی برای شرکت متقاضیان در رشته های مختلف جشنواره وجود ندارد. 
 ایمیل و شماره تلفن همراه وارد شده در فرم توسط متقاضی پل ارتباطی آتی دبیرخانه با شرکت کنندگان است. 

 تکمیل و ارائه ی فرم شرکت در جشنواره به منزله ی پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره است.
 مطابــق آئیــن نامــه جشــنواره، در هــر زمــان عــدم صحــت مــدارک ارائــه شــده از جانــب متقاضــی بــرای دبیرخانه محرز 
شــود، اثــر مربوطــه حــذف شــده و مســئولیت کلیــه ی عواقــب آن برعهــده ی متقاضــی خواهــد بــود و دبیرخانــه دائــم 

جشــنواره فرهنگــی می توانــد بــا متخلفیــن برخوردهــای الزم قانونــی را داشــته باشــد. 
 تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.
 در تمامی رشته های جشنواره، آثار راه یافته به مرحله کشوری )مرحله پایانی(، گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

 شــرکت کننده مجاز به ثبت یک اثر در دو رشــته/زمینه متفاوت نمی باشــد و در صورت انجام این کار، اثر حذف 
خواهد شــد. 

 چنانچه مواردي در اين فراخوان درج نشده باشد، در صورت درخواست دانشجویان و یا کارشناسان دبیرخانه های 
دانشــگاهی، توســط دبیرخانــه دائــم، تبییــن صــورت می گیــرد و پــس از تصمیــم نهایــی در دبیرخانــه دائــم جشــنواره، 

اعــام و اجــرا خواهــد شــد.
 دبیرخانــه دائــم می توانــد از آثــار راه یافتــه بــا ذکــر نــام خالــق اثــر در انتشــار آثــار، بــه هــر آن گونــه کــه صــاح می دانــد، 

اســتفاده کند.
 دبیرخانــه دائــم جشــنواره بــا توجــه بــه  نظــر شــورای سیاســتگذاری جشــنواره و هیئــت داوری می توانــد در صــورت 

کیفیــت نداشــتن آثــار ارســالی در بخش هــای مختلــف جشــنواره، جوایــز اعام شــده را به تناســب تغییــر دهــد. 
 کلیه آثار توسط دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت. 

شرایط عمومی 



The 9th International 
Cultural Festival of 
the Ministry of Health

جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

95بخشبینالملل ) فرهنگ سالمت (

فیلم  

شرایط

ايــن بخــش بــا هــدف حمایــت از تولیــدات دانشــجویی و شناســایی اســتعدادهای جــوان در حــوزه فیلــم بــا موضــوع 
فرهنــگ ســالمت، در 2 بخــش فیلــم کوتــاه و پویانمائــی برگــزار می شــود. 

  

 فیلم هایی که فاقد استانداردهای فنی باشد از مرحله بازبینی حذف می شود.
 محدودیتی برای حضور چند فیلم از یک فیلمساز در بخش های مختلف جشنواره وجود ندارد.

 فیلــم ســازانی کــه قصــد حضــور بــا چنــد فیلــم در جشــنواره را دارند باید فیلم های خــود را بــر روی DVDهای جداگانه 
به دبیرخانه ارســال نمایند و برای شــرکت هر اثر در جشــنواره کد رهگیری جداگانه دریافت نماید.

 دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.
 پس از راهیابی فیلم ها به بخش مسابقه جشنواره امکان خارج کردن آن وجود ندارد.

 تمامــی آثــار ارســالی توســط هیئــت بازبیــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و فیلم هــای متناســب بــه هیئــت داوران معرفــی 
خواهنــد شــد. 

 هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره وجود ندارد. 
 در صورت عدم انطباق با اولویت های موضوعی جشنواره، اثر حذف خواهد شد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
 آثاری که عاوه بر کیفیت فنی با اولویت های موضوعی جشنواره انطباق و تناسب بیشتری داشته باشند.

 انتقال صحیح پیام، نوآوری و خاقیت در تولید اثر
 رعایت نکات فنی همچون شخصيت پردازي، دكوپاژ، تركيب بندي تصوير و ...

 انتخاب اصولی و استفاده بموقع از موسیقی 
 دقت به انسجام و وحدت موضوع در اثر

 
مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره ) ویژه دانشجویان داخل کشور ( : 

 کارگــردان اثــر بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، طــرح و 
ایــده اجــرای نمایــش و متــن فیلمنامــه را از طریــق ســامانه جشــنواره ثبــت نمایــد. 

 اسامي عوامل گروه 
 یك قطعه عكس از كارگردان ) در صورت لزوم جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره (

 چكیده داستان یا طرح اثر ) حداکثر 300 کلمه ( 
 تحویل 3 نسخه DVD با کیفیت از فیلم نمايش به دبیرخانه دانشگاهی
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 رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان، کد اثر و نام دانشگاه به طور کامل با ماژیک بر روی DVD نوشته شود.

تذکر مهم : با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار )ارســال مســتقیم آثار به دبیرخانه دائم جشــنواره فرهنگی(، 
در صــورت راه یابــی هــر فیلــم بــه بخــش پایانــی، فایــل ارائــه شــده توســط فیلم ســاز مســتقیماً بــرای داوری پایانــی بــه 
نمایــش درخواهــد آمــد؛ ازایــن رو ضــروری اســت فیلم ســازان از ابتــدا نســخه نهایــی اثــر را باکیفیــت مناســب بــه دفتــر 

جشــنواره ارائــه دهنــد.

جوایز بخش فیلم کوتاه
 بهترین فیلم کوتاه داستانی؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

 فیلم دوم کوتاه داستانی ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  
 فیلم سوم کوتاه داستانی ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

جوایز بخش پویانمائی    
 بهترین پویانمائی؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

 پویانمائی دوم ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  
 پویانمائی سوم ؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

فیلم  
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پوستر

اين بخش با هدف تولید آثار فاخر و  شناسایی استعدادها با موضوع فرهنگ سالمت در رشته پوستر برگزار می شود. 
 

 نوع تکنیک اثر، آزاد است. 
 هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 

 ابعاد اثر باید حداقل A3 و حداکثر 70*100 باشد. 
 در صورتی که اثر تولیدی، عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد، امتیازی را دریافت نخواهد کرد. 

 ارسال فایل اصلی با رزولوشن dpi 300 و با فرمت TIF و یا JPEG باشد.
 در صــورت درخواســت داوران جشــنواره، شــرکت کننــده موظــف اســت فایــل الیــه بــاز )PSD( اثــر را بــرای احــراز هویــت 

آن ارائــه نمایند. 
 در صورت عدم انطباق با اولویت های موضوعی جشنواره، اثر حذف خواهد شد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
 آثاری که عاوه بر کیفیت فنی با اولویت های موضوعی جشنواره انطباق و تناسب بیشتری داشته باشند.

 بهره گیری از کنتراست مناسب، ترکیب رنگ ها
 زیبایی شناسی و معناگرایی

 فرم تکنیک و استفاده از عناصر مناسب و میزان انتقال مفهوم 

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 

 بارگذاری اثر در سامانه کافی بوده و نیاز به چاپ آن نمی باشد. 

جوایز بخش پوستر
 نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

 نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  
 نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
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عکس 

شرایط

اين بخش با هدف تولید آثار فاخر و شناسایی استعدادها با موضوع سالمت در رشته عکس برگزار می شود. 
 

 هــر عکســی بــا هــر موضوعــی در هــر ژانــری امــکان شــرکت در ایــن بخــش را دارد. ماننــد، عکــس پرتــره، طبیعــت، 
منظــره، معمــاری، اجتماعــی، قوم نــگاری، مســتند، خیابانــی و … 

 هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. 
 عکس هــا مــی بایســت بــا کيفيــت DPI 300 و حداکثــر حجــم فایــل 10 مگابایــت، بــر روی ســایت جشــنواره بارگــذاری 

شــوند. حداقــل رزولوشــن عکس هــای موبایلــی باید ۸ مگاپیکســل باشــد.
 ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت کــه بــه اصالــت عکــس خدشــه ای وارد 

نکنــد. دبیرخانــه ی جشــنواره از پذیــرش عکس هــای فتومونتــاژ، کــوالژ، پانورامــا معــذور اســت.
 عکس هــای ارســالی، نبایــد دارای امضــای عــکاس، پاســپارتو، حاشــیه، تاریــخ، واترمــارک، لوگــو یــا هرنشــانه ی تصویــری 

باشند.
 در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر 

درخواســت خواهــد شــد. در صــورت عــدم ارائــه ی فایــل اصلــی، عکــس از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.
  عکس هــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطاعــات مربــوط بــه مــکان و زمــان عکس بــرداری و مــدل دوربیــن مــورد اســتفاده 

در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در قســمت توضیحــات درج شــوند.
 در صورت عدم انطباق با اولویت های موضوعی جشنواره، اثر حذف خواهد شد. 

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :
 آثاری که عاوه بر کیفیت فنی با اولویت های موضوعی جشنواره انطباق و تناسب بیشتری داشته باشند.

 کیفیت مناسب و پردازش عکس
 رعایت اصول اولیه عکاسی

 خاقیت و نوآوری و نگاه متفاوت در عکاسی
 دقت در انتقال پیام . استفاده از تکنیک

مدارك مورد نياز جهت شركت در جشنواره : 
 متقاضــی بایــد ضمــن تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره، پــس از درج اطاعــات در فــرم مربوطــه، از طریــق 

ســامانه جشــنواره ثبــت نــام نمایــد. 
 عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 
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جـشنـواره بـیـن المـللـی سیـمـرغ 
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

99بخشبینالملل ) فرهنگ سالمت (

عکس 

 بارگذاری اثر در سامانه کافی بوده و نیاز به چاپ آن نمی باشد. 

جوایز بخش عکس
 نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی  

 نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی   
 نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی  



" نحوه ثبت درخواست جهت شرکت در جشنواره "

  Festivalf.ir کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس
نســبت بــه ثبــت نــام از طریــق ســامانه جشــنواره اقــدام نماینــد و تــا تاریــخ اعــالم شــده اصــل 
آثــاری کــه در فراخــوان ذکــر شــده را بــه دبیرخانــه دانشــگاهی و یــا دبیرخانــه دائــم جشــنواره 
)ویــژه دانشــجویان غیــر علــوم پزشــکی وزارت بهداشــت( تحویــل دهنــد. عــدم تحویــل اثــر تــا 

زمــان مقــرر بــه منزلــه انصــراف از حضــور در جشــنواره تلقــی خواهــد شــد. 

مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا اول بهمن 1396

" راه های ارتباطی با دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی " 

نشانی : تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از چهارراه طالقانی، نبش کوچه گیان، پاک 1605، 
صندوق رفاه دانشجویان، طبقه دوم، دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت 
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  telegram.me/festivalf : کانال تلگرام

                       Jashnvareh_Farhangi@ : اینستاگرام
کدپستی : 15۸15/1313

تلفن : ۸۸946916 – 021 |  ۸۸946917 - 021 
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