آئین نامه
مسابقه ملی -دانشجویی
پوستر و اینفوگرافیک
ویژه دانشجویان سراسر کشور

مقدمه
در راســتاي راه انــدازي پويــش دانشــجويي كرونــا کــه توســط
معاونــت فرهنگــي و دانشــجويي دو وزارتخانــه «بهداشــت-درمان
و آمــوزش پزشــكي و علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري» بــر آن شــدیم
از ظرفیــت و هنــر دانشــجویان هنرمنــد کشــور ،در معرفــی
و پیشــبرد راه هــای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری فراگیــر ،در کنــار
جامعــه درمانــی کشــورمان باشــیم .بــه همیــن منظــور «معاونــت
فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز» اقــدام
بــه برگــزاري مســابقه ملــي -دانشــجويي طراحــي پوســتر و
اينفوگرافيــك بــا موضــوع كرونــا و بــا نام«زندگــي دســت يــاري
گــر توســت!» نمــوده اســت.امید اســت آثــار ایــن مســابقه گامــی در
اطــاع رســانی ونحــوه برخــورد بــا ایــن بیمــاری جهانــی باشــد.

اهداف جشنواره
مشــارکت و ایجــاد فضــای پــر نشــاط و انگیــزه فرهنگــی و
هنــری دانشــجویان دانشــگاههای کشــوردر مســائل مهــم جامعــه
و کشــور بــه ویــژه بهداشــت و درمــان عمومــی کشــور
ایجاد بستر و زمینه مشارکت در فعالیتهای ملی
ترویج فرهنگ سالمت با بهره مندی از ابزار هنر

محورهای جشنواره
کرونا ویروس و مسئولیت شهروندی در پیشگیری
کرونا ویروس و تغئیر سبک زندگی در پیشگیری
کرونا ویروس و نحوه اطالع رسانی به کودکان
کرونا ویروس و رعایت بهداشت فردی
کرونا ویروس و نحوه مواجهه با اخبار غیر موثق
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شرایط شرکت در مسابقه
دانشــجویان در حــال تحصیــل در یکــی از دانشــگاه هــای سراســر
کشــور
نحوه تولید اثر آزاد است.
هر متقاضی میتواند در هر بخش حداکثر  3اثر ارائه کند.
ابعاد فایل ارسالی باید  50*70باشد.
آثــار ارســالی بایــد بدیــع و منطبــق بــا محورهــای مســابقه
باشــد ،لــذا آثــاری کــه عین ًاکپــی شــده آثــار ســایر هنرمنــدان باشــد
از داوری حــذف خواهنــد شــد.
در صورتــی کــه موضــوع اثــر الهــام گرفته از آثــار ســایر هنرمندان
باشــد از دریافــت امتیــاز خالقیــت و نــوآوری در خلــق اثــر محــروم
می گــردد.
ارســال فایــل اصلــی بــا رزولوشــن  300DPIو بــا فرمــت  TIFو یــا

 JPEGباشــد.
در صــورت نیــاز بــه ارســال فایــل اصلــی اثــر ( )PSDباشــد،
شــرکت کننــده ملــزم بــه ارســال فایــل الیــه بــاز مــی باشــد.
عالقمنــدان بــه شــرکت در مســابقه بایــد بــا مراجعــه بــه
ســامانه  Farhangi.sums.ac.irنســبت بــه ثبــت نــام و ثبــت آثــار
خــود اقــدام نماینــد.

مدارك مورد نياز جهت شركت در مسابقه
متقاضــی بایــد در ســامانه جشــنواره ،پــس از درج اطالعــات در
فــرم مربوطــه ،اقــدام بــه بارگــزاری عکــس اثــر کنــد.
فایــل ارســال شــده در ســامانه ،بایــد بــه صــورت کامــل ،واضــح،
بــا کیفیــت و منطبــق بــا شــرایط ذکــر شــده ارســال اثــر باشــد.
بارگــذاری اثــر در ســامانه کافــی بــوده و نیــاز بــه چــاپ آن نمــی
با شد .

ز
جوای� هر بخش (پوستر و اینفوگرافیک)
نفر اول :تندیس مسابقه  /لوح سپاس  /مبلغ  30,000,000ريال
نفر دوم :تندیس مسابقه  /لوح سپاس  /مبلغ  25,000,000ريال
نفــر ســوم :تندیــس مســابقه  /لــوح ســپاس  /مبلــغ 20,000,000
ريــال
تقدیر ویـژه :لوح سپاس  /مبلغ  10,000,000ريال

مهلت ثبت نام و ثبت آثار
رونــد اجرایــی مســابقه ار  29اســفند مــاه  98آغــاز و تــا 12
اردیبهشــت مــاه  99ادامــه خواهــد داشــت.

آدرس دبیرخانه
شــیراز /بولــوار کریمخــان زنــد /جنــب هــال احمر /ســاختمان
مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز /ســاختمان شــهید علی
محمــدی /اداره امــور فــوق برنامه
32122645-071 / 32122641-071 / 23122980-071 / 32122669-071
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