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1400ماه  آذر -مهر  

 

آنچه که برای کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است، گسترش کیفی فرهنگ است. یعنی تربیت شاعر،  

گاه هنری را پیش ببرند.پاینویسنده، هنرمند و تربیت کسانی که بتوانند تولید هنری بکنند و   

( ) مدظله العالیمقام معظم رهبری  



 مقدمه: 

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان و در واقع   عملکردعوامل انعکاس ترین مهماز  های فرهنگی و هنریجشنواره 

دانشگاه بیرجند   رویش فرهنگ است. جشنواره دانشگاهی اندستاورد ها و توانمندی های دانشجوی کشف استعدادها، عرصه برایبزرگترین 

مامی توان خویش را جهت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های کنار هم جمع آیند و ت بیرجند دانشگاه دانشجویان نوورودفرصتی است تا 

 دانشجویان به کار گیرند. 

 اهداف:

 ؛ در میان دانشجویان نوورود های فرهنگی و هنری دانشگاهسازی هویت کانوننهادینه .1

 ؛هااستعدادهای شاخص و ناب دانشجویان نوورود دانشگاه در حوزه کانون جذبشناسایی و  .2

 ؛ زمینه سازی جهت تقویت فعالیت های جمعی دانشجویان در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی .3

 ؛ و اسالمی در کانون های فرهنگیجریان سازی و بستر سازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی  .4

فراهم کردن محیطی برای ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدید آورندگان آثار در حوزه های مختلف فعالیت های فرهنگی،   .5

 ؛ هنری، اجتماعی و مذهبی

 ؛ در جهت رشد و شکوفایی فضای فرهنگی دانشگاه با دانشجویان نوورود  بین فعاالن این حوزهسازنده   سالم وایجاد بستر رقابت  .6

 ؛دانشگاهفرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی  معاونتتقویت همکاری نظامند و هدفدار با  .7

 . و اجتماعی تقویت ایده های خالق و کاربردی در عرصه فرهنگیحمایت و  .8

 

 جشنواره:های بخش

-میبه شرح ذیل شود. آثار در سه بخش فرهنگی ، هنری و مذهبی قرار خواهند گرفت که آثار و ایده  برگزار می بخش  دواین جشنواره در 

 باشد: 

فیلم  ، تئاتر صحنه، فیلم کوتاه و مونولوگ فیلم نامه نویسی، نمایش نامه نویسی، شعر، نثر ادبی، ترانه، داستان کوتاه، عکس،فرهنگی: 

 مستند، گویندگی و اجرا 

خوشنویسی،   ،تذهیب،ای، فرش، گلیم، نگارگری مصنوعات، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات پارچه هنری:

 .موسیقی سنتی و اصیل، موسیقی کالسیک و مردمی،  آواز ،  های ایرانی، جهانینوازی ساز تک ، حجم ، پوستر، نقاشی

، تئاتر  ) گروه کر(یو آواز گروه ی انقالب یسرودها موسیقی عاشورایی البالغه، صحیه سجادیه، نهجتواشیح، قرائت، ترتیل، حفظ،  مذهبی:

 آیینی و عاشورایی. 

 

 آثار بخش اول: 

ای، فرش، گلیم، نگارگری و  ؛ مصنوعات، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات پارچهصنایع دستی •

 نفر برگزیده( 10)تذهیب.

 نفر برگزیده(8) ؛ خوشنویسی، پوستر، نقاشی و حجم.هنرهای تجسمی •

 نفر برگزیده(   5) شعر) کالسیک، نو(، نثر ادبی، ترانه، داستان کوتاه.  ؛ادبی •

 نفر برگزیده(  1) ؛عکس •



 نفر برگزیده( 1) نویسی نامهفیلم •

 نفر برگزیده(   1) نویسی نامه نمایش •

 نفر برگزیده( 1)   اجراگویندگی و  •

، موسیقی مذهبی و آیینی) تواشیح، موسیقی عاشورایی و ...(، سرودهای انقالبی  های ایرانی، جهانی و آوازنوازی سازموسیقی؛ تک •

 برگزیده( 5) و آواز گروهی) گروه کر(، موسیقی سنتی و اصیل، موسیقی کالسیک و مردمی

 برگزیده(  2)  فیلم؛ کوتاه، مستند •

 برگزیده(  3) ؛ صحنه، خیابانی، آیینی و عاشورایی، مونولوگتئاتر •

 برگزیده(   3) البالغه.صحیه سجادیه، نهج  ،قرآنی؛ ترتیل، قرائت، حفظ  –دینی  •

 

 

 : فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبیهای ایده و طرح  :دومبخش 

نویسی) بیان مساله، اهداف، ضرورت، پیشینه، محتوای  بایست دارای استاندارد طرحهای شرکت داده شده در جشنواره میها و طرحایدهالف(

طرح، نظام اجرایی به لحاظ مالی، زمانی و عملیاتی، سطح مشارکت، داخلی یا فرابخشی و...( باشند. همچنین طرح ها باید دارای توجیه  

 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند. 

 کاربردی، خالقانه، روزآمد، اثر بخش باشند.  بایستها میها و ایده( طرحب

 باشند. ای میهای اجتماعی تدوین شوند، دارای امتیاز ویژهگیری از ظرفیت فضای مجازی، شبکههایی که با بهرهها و ایدهطرح (پ

  ، فرهنگیکارآفرینی و اشتغال و نیز مسئولیت اجتماعی(، هاییو مانع زدا هایبانیپشت د،یتولهایی که متناسب با شعار سال) ها و ایده( طرحت

 باشند دارای امتیاز ویژه هستند. دانشگاه

 های مرتبط معرفی می گردد.ها و نهادها، سازمانهای برگزیده جشنواره برای اجرا به دانشگاهها و ایده( طرحث

 

 زمان بندی جشنواره: 

 30/08/1400زمان ارسال آثار و شرکت در بخش های جشنواره: 

 10/09/1400لغایت  03/09/1400 زمان داوری آثار: 

 13/09/1400زمان اختتامیه جشنواره:

 16/09/1400  زمان برگزاری آیین اختتامیه: 

 

 دارد. شورای هماهنگی جشنواره پیشاپیش کمال قدردانی را از تمامی بزرگواران عرضه می 


