ست لع
م
د ورا ل ربزگاری
نش
نش
ج
ت
ی
ک
ی
م
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« هوالعالم »

دستورالعمل اجرایی
دومین جشنوارهی فضای مجازی ،رسانه و نشریات دانشجویی با رویکرد مهارتی

مقدمه:
 ...امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطیِ بسیار متنوع وجود دارد و حرف ،آسان به همه جای دنیا میرسد .میدان افکار مردم  ،عرصة کارزار
تفکرات گوناگون است .امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقیِ فکری قرار داریم .این کارزار فکری بههیچوجه به زیان ما نیست؛ به سود
ماست .اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست  -از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی  -بیرون بکشیم و صرف
کنیم ،قطعاً بُرد با ماست.
قسمتی از بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) در دیدار با روحانیون استان کرمان ()48/2/11

شعار جشنواره امسال «مهارت آموزی در فضای مجازی ،رسانه و نشریات دانشجویی» انتخاب شده است.

اهداف:
 .5حساسسازی فضای دانشگاه نسبت به گفتمان های موجود در جامعه شامل  :حمایت از کاالی ایرانی ،اقتصاد مقاومتی ،مهارت آموزی،
اشتغال و کارآفرینی،الگوی اسالمی – ایرانی رشد،ترویج حقوق شهروندی و کرامت انسانی
 .2تبیین گفتمان مهارتآموزی و کارآفرینی در جهت اشتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق فضای مجازی ،رسانه و نشریات
 .5توسعه کمی و محتوایی ابزارهای رسانه ای و نشریات دانشجویی و تشویق به ایجاد محتوای موثر و انتشار منظم در قالب برنامهریزی
بلندمدت
 .4بسط و گسترس مباحث مرتبط با مهارتآموزی ،اشتغال و کارآفرینی
 .1توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه به عنوان یک رویکرد بنیادین در ارتباط میان دانشگاه و جامعه و تشویق دانشجویان برای استفاده
از ابزارهای رسانه ای و نشریات دانشجویی برای ایجاد گفتمان ،پیرامون این مساله
 .6استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای  ،هنری و  ...با رویکرد مهارتی
 .7انعکاس گسترده و ترویج فرهنگ مهارتی در فضای سایبری
 .4شناخت و ایجاد ارتباط با فعاالن فضای سایبری متخصص و متعهد
 .0انعکاس و ترویج ظرفیتهای تشکلهای دانشجویی و فعالیتهای انجام شده درآنها
 .53ایجاد زیر ساخت الزم جهت ارزیابی حضور و فعالیت دانشجویان در فضای سایبری
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بخشهای جشنواره:
جشنواره شامل دو بخش اصلی و یک بخش ویژه است .در این دوره بخشهای اصلی عبارتند از « فضای مجازی،رسانه » و « نشریات
برگزیده»

الف – فضای مجازی و رسانه
 .1رسانههای دیجیتال
سایت ،وبالگ ،کانال ،صفحات شبکههای اجتماعی و نشریات الکترونیک
 .2نرم افزار و اپلیکیش
نرم افزارهای تلفن همراه ،بازیهای رایانهای ،نرم افزار چند رسانهای و سایرافزارها
 .3تولیدات چندرسانهای
کلیپ ،نماهنگ ،رادیو اینترنتی ،پادکست ،ویدئوکست ،اینفوگرافیک ،گرافیک ،موشنگرافیک ،کاریکاتور ،انیمیشن ،کتاب-
الکترونیک ،کتابصوتی و نشریهصوتی
ب -نشریات دانشجویی برگزیده
-5

-2
-5
-4

نشریات دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانی تعیین شده در موضوعات مختلف صنفی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،دینی و
قرآنی،ادبی ،طنز و کاریکاتور ،علمی تخصصی در زمینههای مختلف و  ، ...به ترتیب رتبه های اول تا سوم مورد تقدیر قرار
خواهند گرفت.
در بخش نشریات برگزیده ،صرفاً نشریاتی که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ،مجوز انتشار نشریه دانشجویی را اخذ کرده-
اند میتوانند در جشنواره شرکت نمایند.
هر نشریه صرفاً در یک رشته قابل ارسال است و ارسال نشریه در بیش از یک رشته ،تخلف محسوب میشود.
در بخش نشریات برگزیده ،نشریات با رویکرد مهارتآموزی،کارآفرینی و اشتغالزایی دارای امتیازات ویژه خواهند بود.

ج -بخش ویژه
در این بخش آثاری که به موضوع مهارتآموزی ،کارآفرینی و اشتغالزایی بپردازند ،به صورت ویژه تقدیر خواهند شد.
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برنامه عملیاتی

مهلت ارسال آثار
اول مهرماه لغایت پایان آذرماه 5507

تمدید ارسال آثار
در صورت نیاز و پس از بررسی در شورای مرکزی دبیرخانه ،مهلت ارسال آثار حداکثر یکبار قابل تمدید میباشد.

زمان برگزاری اختتامیه جشنواره
هفته آخر بهمن 5507

شیوه ارسال آثار
عالقمندان و صاحبان آثار برای شرکت در جشنواره باید در سامانه زیر وارد شده واطالعات مورد نیاز را وارد و آثار را بارگذاری کنند.
www.uast-jfm.ir

شیوه تایید آثار
برای تایید نهایی آثار شرکتکنندگان در جشنواره ،مقتضی است کارشناسان واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی -کاربردی و
کارشناسان فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان آذربایجان شرقی به سامانه وارد شوند و آثار ارسالی از سوی دانشجویان
آن واحد استانی و یا دانشگاه را بررسی و تاییدو یا رد نمایند.تنها آثاری به مرحله داوری راه پیدا می کنند که این مرحله را پشت سر
گذاشته باشند.
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ضوابط و مقررات
. 1نشریاتی که توسط افراد و نهادهای بیرون دانشگاه تهیه و آمادهسازی شده باشند ،امکان شرکت در مسابقه را ندارند .نشریاتی که
توسط افراد و گروههای غیر دانشگاهی صفحهآرایی و آماده شده باشند ،با وجود توزیع دردانشگاه امکان شرکت در بخشهای مرتبط
جشنواره را ندارند.در صورت عدم رعایت این ضابطه در بخش مربوطه کلیه شمارههای آن نشریه از جشنواره کنار گذاشته میشود.
 .2آثار تکراری،کپی ،بازنشر و خارج از بازه زمانی امکان شرکت در جشنواره را ندارند و در مرحله ای که مشخص شود یک اثر از آثار
دیگر یا نشریات سراسری و یا آثار چاپی و آنالین دیگری کپی شده است ،عالوه بر اینکه اثر از جشنواره کنار گذاشته خواهد شد ،کلیه
آثار فرد متخلف نیز از جشنواره حذف خواهد شد.
 .5نشریاتی که فعالیتشان به هردلیل متوقف شده باشد ،امکان شرکت دادن نسخهها و آثار پیشین را در جشنواره دارند .اما در صورت
دریافت حکم قطعی محرومیت انتشار ،امکان شرکت در جشنواره وجود ندارد.
برای داوری آثار
 . 4دانشجویانی که درحال تحصیل هستند و افرادی که بعد از اول تیر  5507فارغالتحصیل شدهاند ،میتوانند در جشنواره شرکت
نمایند.
.1آثار ارسالی باید در فاصله تیرماه  5506تا  53بهمن  5507در نشریات مجاز دانشجویی منتشر شده باشند( .به غیر از بخش
مجازی)
. 6در این دوره توجه و تاکید داوران بر تداوم و تناوب انتشار آثار یک نویسنده است و برای کسانی که تعداد آثار بیشتری را در یک
زمینه رقابتی ارسال کرده باشند امتیاز ترجیحی در نظر گرفته میشود.
تبصره :منظور از امتیاز ترجیحی این است که در صورت برابری امتیاز ،نویسندهای که صاحب اثرات بیشتری باشد ،انتخاب خواهد
شد.
.7هر فرد در هر کدام از بخشها و در هر بخش فقط در یک رشته میتواند در جشنواره شرکت نماید.
 . 4برای شرکت در بخش نشریات برگزیده ،مدیر مسئول نشریه به عنوان شرکت کننده اصلی در جشنواره ثبتنام مینماید.
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برای داوری نشریات
 . 4کلیه نشریات دارای مجوز رسمی از مراکز آموزش عالی که در فاصله زمانی تیرماه  5506تا 53بهمن  5507منتشر شدهاند ،امکان
شرکت در جشنواره را دارند.

شیوه داوری
فرایند داوری به صورت الکترونیکی و از طریق سایت جشنواره انجام میشود.

مراحل داوری :
.5آثار و نشریات ارسال شده به صورت خودکار به سبد داوران مرحله اول ارسال میشود و داوران مختلف آثار و نشریات ارسالی را بر
اساس معیارهای معین امتیاز میدهند و در هر رشته  53رتبه اول را تعیین میکنند.
 53 .2نشریه و یا اثر منتخب در هر رشته ،توسط کمیته داوری در مرحله دوم ،داوری مجدد و امتیازدهی میشوند و بعد از جمع
نمره دو مرحله داوری (یک چهارم مرحله اول و سه چهارم مرحله دوم) ،اثر و یا نشریه برتر معین میشود.
 53 .5کاندیدای نهایی بخش نشریات دانشجویی ،بخش مجازی و بخش ویژه در کمیته داوری بررسی میشوند و آثار برتر و
نشریات دانشجویی برگزیده با رای جمعی انتخاب و اعالم میشوند.
تبصره :به آثار و نشریات دانشجویی برتر در اختتامیه جشنواره ،لوح تقدیر و جوایزی اهدا خواهد شد.
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