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دستورالعمل 
اجرا�یی
خرداد۱۳۹۸

ثار:۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ فرصت ارسال آ
ثار:۱۹ تا۲۲ آبان ۱۳۹۸ زمان برگزاری آ
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به  منظــور ارائــه تصویــری 
درست و کامل از فضای فرهنگی 

تجلیــل  تهــران،  دانشــگاه  اجتماعــی  و 
و قدرشناســی از فعــاالن فرهنگــی، معرفــی آثــار 

برجسته فرهنگی خلق شــده توسط دانشجویان، 
ترغیــب  و  کارکنــان  و  علمــی  هیــات  اعضــای 
دانشگاهیان به مشارکت جدی تر در حوزۀ فرهنگی 
و اجتماعــی دانشــگاه؛ همچنین با هدف توســعه 
کمــی و کیفی فرهنگ در نماد آموزش عالی کشــور، 
»دومیــن جشــنوارۀ فرهنــگ دانشــگاه تهــران« بــا 
شعار »ترویج فرهنگ دانشگاهی؛ اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری اجتماعی« از 12 تا 15 آبان ماه 1398 

برگزار می شود.

مقدمه 
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بخش ها

● کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی

●انجمن  های علمی دانشجویی

●نشریات دانشجویی

ن، کارکنان و اعضای هیات 
● دانشگاهیان )دانشجویا

علمی( برتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی

● مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی

تبصره: کلیه بخش های باال به صورت رقابتی و  با شرایطی که 

در ادامه خواهد آمد، برگزار خواهند شد.
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تقویم 
جشــــــــنواره

۱۳۹۸ مهـــر   ۳۰ ثـــار:  آ ارســـال  فرصـــت 
ثـار ارسـالی: ۷   آبـان  تـا  ۲۱  آبـان   ۱۳۹۸ داوری آ
برگزاری جشنوارۀ فرهنگ: ۱۹ تا ۲۲  آبان  ۱۳۹۸
۱۳۹۸ آبـــان   ۲۲ جشـــنواره:  اختتامیـــه  آییـــن 
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۱
کانون های فرهنگی، اجتماعی، 

هنری و دینی
در ایــن بخش هــر کانون با اخــذ حداقــل 50درصد کل 
امتیاز، مجوز رقابت با دیگر کانون ها را می یابد. کانونی 
که بیشترین امتیاز را کســب کند، به عنوان کانون برتر 

معرفی خواهد شد. 

محورهای ارزیابی مسابقه کانون برتر
◀ دســتاوردهای کانون هــای فرهنگی، هنری، 
بــا  مرتبــط  زمینه هــای  در  دینــی  و  اجتماعــی 

فعالیت کانون
فرهنگــی،  کانون هــای  ویــژه  فعالیت هــای   ◀
در  ویــژه(  )نــگاه  دینــی  و  هنــری  اجتماعــی، 
زمینه هــای ارتبــاط بــا جامعــه، ایجــاد کســب و 
اخــالق  ســبز،  دانشــگاه  زیســت،  محیــط  کار، 
حرفــه ای، ترویج مســئولیت پذیری اجتماعی و 

خوابگاه های دانشجویی 
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ثار  شرایط اختصاصی ارسال آ
◀ آثــار ارســال شــده باید حاصــل فعالیت های 
انجــام شــده کانــون در دوره زمانی ابتــدای مهر 

1397 تا 30 مهر 1398 باشد. 
◀ هــر کانون می تواند حداکثر چهار دســتاورد 
یــا فعالیــت شــاخص خــود )از هــر محــور دو 
دســتاورد یــا دو فعالیــت( را بــا تكمیــل فــرم 

شماره)1( به سامانه جشنواره رسال کند.

شاخص های ارزیابی فعالیت کانون ها
بــا حوزه هــای  تناســب محتــوای برنامه هــا   ◀

تخصصی فعالیت های هر کانون
◀ بهره گیــری از عنصــر خالقیــت و نــوآوری در 

اجرای بهتر برنامه ها
◀ استمرار برنامه ها و ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها
◀ توجه به اهمیت مقوله آموزش های فرهنگی 

و اجتماعی و بهره گیری از استادان اهل فن
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◀ توسعه و ترویج کار گروهی و جمعی
◀ بسترســازی و بهینه ســازی اوقــات فراغــت 

جامعه مخاطب
◀ بهره گیــری مناســب از فضــای مجــازی بــرای 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های کانون
◀ جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان 

در برنامه ها
◀ توســعه تولیــدات کانون ها، وبالگ، نشــریه، 

کتاب، فیلم، تئاتر، نرم افزار و ...
◀ اســتفاده از همــه ظرفیت هــا بــرای برگــزاری 
برنامه های مشترك با کانون ها و نهادهای دیگر
◀ توجه و اهتمام به امر پژوهش در حوزه های 

مرتبط با فعالیت های کانون ها
ترویــج  و  اطالع رســانی  مقولــۀ  بــه  توجــه   ◀
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی 

در فضای جامعه و جامعۀ دانشگاهی
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۲
انجمن های علمی دانشجویی

در ایــن بخش هــر انجمن بــا اخذ حداقــل امتیاز 
(، مجــوز رقابت در بین  الزم )50 درصــد کل امتیــاز
دیگر انجمن ها را می یابد. انجمنی که بیشــترین 
امتیاز را کسب کند، به عنوان انجمن برتر معرفی 

خواهد شد. 
محورهای ارزیابی 

انجمن های علمی برتر در حوزه های
◀ تولید علم )انجمن پژوهش محور(

◀ارتباط با صنعت و ایجاد کسب و کار
◀ آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار )انجمن 

آموزش محور(
◀ فناوری و اطالعات 

◀ بین الملل
◀ ارتباط با جامعه



10

◀ محیط زیست و دانشگاه سبز
◀ ترویــج اخالق حرفه ای و مســئولیت پذیری 

اجتماعی
◀ ارتباط با مدارس آزاد علوم انسانی

ثار  شرایط اختصاصی ارسال آ
◀ آثار ارسال شده باید حاصل فعالیت انجمن 
علمــی دانشــجویی در دوره زمانــی ابتــدای مهر 

1397 تا 30 مهر 1398 باشد.
انجمــن علمــی دانشــجویی می توانــد  هــر   ◀
( را با  حداکثر ســه اثر )در هر محور فقط یــک اثر
تكمیــل فــرم شــماره )2( به ســامانه جشــنواره 

ارسال کند.
شاخص های ارزیابی 

فعالیت انجمن های علمی دانشجویی
◀ تناسب محتوای برنامه ها با حوزه  تخصصی 

فعالیت های هر انجمن علمی دانشجویی
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◀ اســتفاده از همــه ظرفیت هــا بــرای برگــزاری 
برنامه هــای مشــترك بــا انجمن هــای علمــی و 

نهادهای دیگر
◀ بهره گیــری از عنصــر خالقیــت و نــوآوری در 

اجرای بهتر برنامه ها
◀ اســتمرار برنامه هــا و ارتقــای کمــی و کیفــی 

فعالیت ها
جمعــی  و  گروهــی  کار  ترویــج  و  توســعه   ◀

دانشجویان
◀ بهره گیــری مناســب از فضــای مجــازی بــرای 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های انجمن
◀ جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان 

در برنامه ها
◀ توســعه تولیدات انجمن ها، وبالگ، نشریه، 

کتاب، فیلم، نرم افزار و ...
◀ توجه به مقوله مستندسازی، اطالع رسانی و 
ترویج فعالیت های انجمن علمی دانشجویی 

در فضای جامعه و دانشگاه
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۳
یات دانشجویی نشر

در ایــن بخــش هــر اثــر یا نشــریه بــا اخــذ حداقل 
ثار یا  50 درصــد کل امتیــاز، مجوز رقابت بــا دیگر آ
نشــریات را می یابد. اثر یا نشــریه ای که بیشترین 
امتیــاز را کســب کنــد، به عنــوان اثر یا نشــریه برتر 

معرفی خواهد شد.
ثار  محورهای ارسال آ

در بخش نشریات دانشجویی
ثار برتر الف:  آ

◀ تیتر  
◀ خبر  

◀ مصاحبه  
◀گزارش
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◀سرمقاله و یادداشت 
◀مقاله سیاسی

◀مقاله اجتماعی  
◀ مقاله ادبی

◀مقاله فرهنگی
◀مقاله هنری

◀ مقاله علمی علوم انسانی 
◀مقاله علمی هنر و معماری 

◀ مقاله علمی علوم پایه
◀ مقاله علمی فنی و مهندسی 

◀ مقالــه علمــی کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 
دامپزشكی

◀طنز و کاریكاتور  
◀ عكس 

◀ طرح روی جلد
◀ گرافیک و صفحه آرایی
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ب: نشریات برتر
◀ نشریه صنفی 

◀ نشریه سیاسی
◀ نشریه ادبی

◀ نشریه فرهنگی 
◀ نشریه هنری

◀ نشریه طنز و کاریكاتور
◀ نشریه علمی-تخصصی علوم انسانی

◀ نشریه علمی-تخصصی علوم پایه
◀ نشریه علمی-تخصصی فنی و مهندسی

◀ نشریه علمی-تخصصی هنر و معماری
◀ نشــریه علمی-تخصصــی کشــاورزی، منابــع 

طبیعی، محیط زیست و دامپزشكی
 نشریات مجازی
◀ سایت و وبالگ

◀ نشریات صوتی و چندرسانه ای
◀ نشریات الكترونیكی

◀ کانال تلگرامی
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 موضوع ویژه
◀ ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

◀ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
◀ محیط زیست و دانشگاه سبز

ثار شرایط اختصاصی ارسال آ
◀ آثار یا نشــریات ارســال شــده باید مربــوط به بازه 

زمانی ابتدای مهر 1397 تا 30 مهر 1398 باشند.
◀ در بخــش آثــار برتــر، هــر تشــكل دانشــجویی 
در هــر بخــش 3 اثر و هــر فرد یک اثــر را می توانند 

ارسال کنند.
برتــر، هــر تشــكل  آثــار  تمامــی بخش هــای  ◀ در 
دانشــجویی در هفت بخش و هر فرد در 3 بخش 

می تواند شرکت کند.
◀ در بخش موضوع ویژه هر تشكل دانشجویی 

یا هر فرد فقط می توانند یک اثر را ارسال کنند. 

در بخــش نشــريات دانشــجويی الزم اســت بســته به 
محــور انتخابی، فــرم شــماره )3( تكميل و در ســامانه 

جشنواره بارگذاری شود.
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 شاخص های ارزیابی
نشــریات بر اســاس شــاخص های زیر انتخاب 

خواهد شد:
◀ به روزرسانی

◀ سابقه
◀ نظم در انتشار
◀ کیفیت انتشار

◀ میــزان خالقیــت در بكارگیری شــاخص های 
گرافیكی و نوشتاری

◀ میزان بازخورد 
◀ محل انتشار آثار

ثــار برتر و موضوعات ويــژه، به روز بودن  در بخش آ
بــه وضعيــت جامعــه و ميــزان  مطالــب نســبت 
ح، توضيح، نقد  خالقيت و توانايی نويسنده در شر

و بررسی موضوعات موردنظر حائز اهميت است.
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۴
دانشجويان، کارکنان 

و اعضای هيات علمی برتر 
فرهنگی و اجتماعی

آثــار ارســال شــده بایــد حاصــل فعالیت هــا و 
اقدامات انجام شده دانشجو، کارمند یا هیات 
علمی در دوره زمانی ابتدای مهر 1397 تا 30 مهر 
1398 باشــد و مطابــق فــرم شــماره )۴( تنظیم 
و بــه همراه مســتندات در ســامانه جشــنواره 

بارگذاری شود.
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۵
مديران و کارشناسان 

برتر فرهنگی
این انتخاب در دو سطح مدیران و کارشناسان 

انجام خواهد شد:
و  فرهنگـــی  معاونیـــن  شـــامل  مدیـــران: 
اداره هـــای فرهنگـــی  دانشـــجویی و رؤســـای 
واحدهـــا ســـایر  و  دانشـــكده ها  پردیـــس / 
کارشناسان: شامل کلیه کارمندان با عناوین 
وظایف  که  کارشناس  و  مسئول  کارشناس 
در  فرهنگ  بخش  با  مرتبط  آن ها  سازمانی 

دانشگاه است.
معيارهــا و شــاخص های ارزيابــی در فرم هــای 
شماره )۵الف(، )۵ب( و )۵ج( آورده شده است. 
الزم است متقاضيان فرم های مربوط را تكميل 
و بــه همراه مســتندات در ســامانه جشــنواره 

بارگذاری کنند. 
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}تذکرات مهم{
●حقوق معنوی آثار ارســال شده به دبیرخانه 
متعلــق بــه خالقــان آن ها اســت، امــا دبیرخانه 
مجــاز اســت از این آثــار برای مقاصــد تبلیغی و 

انتشاراتی استفاده کند.
●شرط داوری آثار در هر بخش وجود حداقل 10 

اثر در آن بخش خواهد بود.
در  شــرکت  بــه  عالقمنــدان  اســت  ●ضــروری 
بخش های مختلف این جشــنواره برای ارسال 
آثار خود از فرم هایی که در سامانه جشنواره به 
آدرس https://culfes.ut.ac.ir قــرار داده شــده 

است، استفاده کنند.
●بــه برگزیــدگان هــر بخــش جوائــز و هدایــای 
ارزشــمندی تعلــق خواهد گرفت. میــزان و نوع 
ایــن هدایــا از طریــق ســایت جشــنواره اعــالم 

خواهد شد. 
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بــه ســامانه  کســب اطالعــات بیشــتر   بــرای   
جشــنواره بــه آدرس culfes.ut.ac.ir   و یــا 

 t.me/utstudentsunion گروه تلگرامی
مراجعه نمایید.


