
 غاز بسرگتریه ريیذاد فرَىگی جامعٍ پسشکیآ

 َشتمیه جشىًارٌ فرَىگی يزارت بُذاشت آغاز گردیذ :

ّبی علَم پضشکی،  تمَیت فضبی پشًشبط ٍاًگیضُ فشٌّگی ٍ ٌّشی دس داًشجَیبى، کبسکٌبى ٍ اسبتیذ داًشگبُ

تشبیت چٌذ بعذی ّبی فشٌّگی ٌّشی بِ هٌظَس  تَسعِ ٍ تمَیت هشبسکت داًشجَیبى خصَصبً دس کبًَى

 هٌذی اص ابضاس ٌّش اص جولِ اّذاف بشگضاسی جشٌَاسُ ّشتن است. داًشجَیبى ٍ تشٍیج فشٌّگ سالهت بب بْشُ

اضبفِ شذى بخش کبسکٌبى، اسبتیذ ٍ اعضبی ّیبت علوی ٍصاست بْذاشت بِ جشٌَاسُ ّشتن، یکی اص تغییشات ایي 

 دٍسُ جشٌَاسُ ًسبت بِ جشٌَاسُ ّبی گزشتِ است.

بد همبٍهتی ٍ تَلیذ هلی، اخالق اسالهی ٍ اًسبًی، اًسجبم ٍ ٍفبق هلی، التذاس ایشاًی ٍ اّتوبم بِ هشکالت التص

 جَاًبى اص جولِ هحَسّبی هَسد تأکیذ دس ّشتویي دٍسُ جشٌَاسُ فشٌّگی ٍصاست بْذاشت است.

فیلن ٍ هَسیمی بب ّن بِ ّبی ادبی، ، ٌّشّبی تجسوی تئبتش،  ّب ٍ سشتِ دس جشٌَاسُ ّشتن داًشجَیبى دس بخش

سلببت خَاٌّذ پشداخت. ٍّوچٌیي اسبتیذ ٍکبسکٌبى دسبخش ّب ٍسشتِ ّبی ادبی ، ٌّشّبی تجسوی ٌٍّشّبی 

 ًوبیشی هی تَاًٌذ ششکت ًوبیٌذ .

جشٌَاسُ ّوبًٌذ سبل ّبی گزشتِ دسدٍ هشحلِ داًشگبّی ٍکشَسی بشگضاس خَاّذ شذ ٍاص ًفشات بشتش توبهی 

شجَیبى ، اسبتیذ ٍکبسکٌبى بصَست جذاگبًِ عی هشاسوی بب لَح تمذیش ٍجَایض ًمذی سشتِ ّب دسبخش داً

 تمذیشخَاٌّذ شذ ٍآثبس بشتش ًیض بِ هشحلِ کشَسی اسسبل خَاّذ .

 مًضًع جشىًارٌ : مًضًع آزاد ي مًضًع يیژٌ )سالمت(

علًم پسشکی کشًر رامی می تًاوىذ در دي بخش ) بخش داوشجًیان داوشگاٌ َای گ: داوشجًیان   1 تًضیح

کٍ با مًضًع آزاد يسالمت می باشذ يدارای ديمرحلٍ داوشگاَی يکشًری می باشذ ي َمچىیه دربخش 

شرکت (می باشذ  داوشجًیان داوشگاَُای کشًر کٍ فقط با مًضًع سالمت يدارای  یک مرحلٍ کشًری

 ئٍ ومایىذتًلیذ يارااثرداوشجًیان در َربخش يدر تمامی رشتٍ می تًاوىذ سٍ .  ومایىذ

: اساتیذ ي کارکىان محترم ویس می تًاوىذ آثار خًد را با مًضًع آزاد يسالمت تًلیذ يارائٍ ومایىذ ،  2تًضیح 

ایه بخش یک مرحلٍ ای يبصًرت کشًری خًاَذ بًد يَماوىذ بخش داوشجًیان می تًاوىذ با تًلیذ  دايری

 سٍ اثر درتمامی رشتٍ َا شرکت ومایىذ

اساتیذ يکارکىان قبل از تًلیذ اثر حتما آییه وامٍ مربًط بٍ بخش خًد را مطالعٍ ،   : داوشجًیان 3تًضیح 

 رشتٍ َربخش يفرمت درخًاستی آثار خًد را ارائٍ ومایىذ . ومًدٌ  براساس

اص اٍل آببى  festival.behdasht.gov.irتَاًٌذ بب هشاجعِ بِ سبیت  کلیِ هتمبضیبى ششکت دس جشٌَاسُ هی

 هبُ تب اٍل دی هبُ بشای ثبت ًبم ٍ اسسبل اثش الذام کٌٌذ.

 

 

 

 کاوال تلگرام:
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 دبیرخانه دانشگاهی جشنواره:

 11813433تلفن تماس –مدیریت تعالی فرهنگی  –دانشکده دندانپزشکی 

 وکات قابل تًجٍ:

  اصتوبهی عاللوٌذاى ٍششکت کٌٌذگبى دسخَاست هی شَد جْت آگبّی اص بخش ّب ٍسشتِ ّبی

ًحَُ تَلیذ اثش، آییي ًبهِ جشٌَاسُ سا هغبلعِ ًوبیٌذ ٍ جْت کسب اعالع جشٌَاسُ ٍّوچٌیي دسخصَص 

آلبی ًجفی توبس  11813433بیشتش بِ دبیشخبًِ داًشگبّی دس هذیشیت فشٌّگی هشاجعِ ٍیب ببشوبسُ

 حبصل ًوبیٌذ .

  ِششٍع بِ  خَاًی ببیذ لبل اص ای، تئبتش خیبببًی، ًوبیشٌبهِّبی تئبتش صحٌِ داًشجَیبى هتمبضی دس سشت

ّبی خَد ّبی استببعی بب دبیشخبًِ دائن جشٌَاسُ فشٌّگی هتيتَلیذ اثش اص عشیك سبیت جشٌَاسُ ٍ یب ساُ

 سا بِ هٌظَس بشسسی ، تأییذیِ بِ دبیشخبًِ دائن جشٌَاسُ فشٌّگی اسسبل ًوبیذ.

 ظش توبس صبحببى آثبس پس اص توبس ببدبیشخبًِ ٍ اسسبل هتي اثش خَد ٍ ثبت آى دس دبیشخبًِ هٌت

 ای سا جْت افضایش کیفیت آثبس خَد دسیبفت ًوبیٌذ.کبسشٌبسبى ایي بخش ببشٌذ تب ساٌّوبیی ٍ هشبٍسُ

 ببشذ.آرس هبُ هی 31ّبی ًوبیشی جْت تأئیذ تَسظ دبیشخبًِ دائن جشٌَاسُ فشٌّگی حذاکثش هْلت اسسبل هتي

ّب بِ شوبسُ صیش بب رکش فبیل هتيبشای اسسبل  123-43811111آدسس دبیشخبًِ دائن جشٌَاسُ فشٌّگی: 

 13232611811هشخصبت ٍ داًشگبُ تلگشام ًوبییذ.
 


