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 بسمه تعالی

 
 با کرونا قابله پویش دانشجویی م

 

کرونا را  " نماهنگ وکلیپ بزرگ جشنوارهنامه شیوه  

 " دهیمشکست می

 

 "دو دقیقه ای"
 

 وزارت کاشان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، علوم پزشکی الرستان  کدهدانش 

 .ندنمایمی برگزاردرمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهداشت 
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 مقدمه

خانواده بزرگی  از ویروس ها می باشند که بیماری های مختلفی را از سرما  کرونا ویروس

تنفسی، ایجاد می کند. پژوهش ها حاکی از شدید  خوردگی معمولی گرفته تا سندروم حاد و 

به افراد و ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی آن است که در انتقال کرونا ویروس  پیشگیری و آموزش 

منابع انتقال بیماری می تواند  سرایت بیماری در جوامع شده و شناسایی منجر به کاهش سرعت

 در کنترل آن موثر باشد.

مقابله و کنترل بیماری ناشی از کرونا  ،ت مواجهه با این بیماری مسری بنابراین آمادگی افراد جه

 ویروس در مکان هایی که موارد قطعی یا مشکوک بیماری وجود دارد بسیار ارزشمند خواهد بود.

 معاونت فرهنگی و دانشجوییبا کرونا،  مقابلهی پویش دانشجویی راه اندازهمین راستا  با در 

وزارت علوم تحقیقات  معاونت فرهنگی و اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت  و الرستاندانشجویی دانشکده  علوم پزشکی و  و فناوری کشور،معاونت فرهنگی 

وریت با محملی  جشنواره اقدام به برگزاری کاشانفرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 حوزه سالمت، مدافعان فرهنگی را در کنار سایر  رسالت تا بخشی ازنموده اند  " کرونامقابله با "

 د.نو پاسخگویی اجتماعی خود ادا نمایباتوجه به امر مسئولیت پذیری 

 با موضوع "دو دقیقه ای "تحت عنوان جشنواره   "  کلیپ/طراحی نماهنگ  "ملی  جشنواره

 کرونا می باشد. با مقابله
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 اهداف

و دانشجویی دانشجویان سراسر کشور نسبت به موضوع  دغدغه مندی فرهنگیتقویت  -1

 کرونا

 ترویج و ترغیب فرهنگ فعالیتهای مجازی نو آوارنه دانشجویی در سطح ملی -2

 ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های فرهنگی / هنری خالقانه در حوزه سالمت  -3

 ملی تبادل ایده ها و تجربه های هنری دانشجویان در سطح  -4

 هم افزایی پتانسیل فرهنگی دانشجویی بین دانشگاهی -5

 محورها

  انیدانشجو یاجتماع یفرهنگ تیو مسول 19 دیکوو .1

 و مدافعان سالمت 19 دیکوو .2

 یریشگیپ یو راه ها 19 دیکوو .3

 ابله با ترس و استرس قم یو راه ها 19 دیکوو .4

 یبخش دیو ام 19 دیکوو .5

 میمانیم-خانه-در # .6
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 جشنوارهنحوه ارسال کلیپ جهت شرکت در 

 به آدرس اینترنتی : اثرکت کنندگان جهت ثبت رش

  covid19-/mosabeghewww.larums.ac.ir 

پ ،کلی نماهنگانیمیشن ،کارتون، ) خود  اثرو بعد از تکمیل فرم ثبت نام می توانند مراجعه 

 .ندنمای اپلود محور های ذکر شده  از  یکی در "کرونا  با مقابله  " موضوع   را با (کوتاه

 شاخص های داوری 

از نظر معیار های ،آثار ارسالی ذیل  موارد معیار های ضروری )در صورت عدم رعایت _الف

 .مطلوب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت(

 بهداشتمطابقت با اصول و اهداف وزارت  .1

 مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور .2

 تکمیل فرم ثبت نام .3

 رعایت کلیه نکات علمی منتشر شده در ارتباط با ویروس کرونا  .4

 رعایت تمام مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا .5

 (گذاری معیار های مطلوب )میزان تاثیر _ب

 (%22قابل اجرا بودن ) .1

 (%32نوآورانه و بدیع بودن ایده ) .2

توجه به ابعاد مختلف موضوع )جامعیت و تنوع ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و  .3

 (%32)(اقتصادی

 (%22) سناریو و کیفیت گرافیکی  .4

http://www.larums.ac.ir/mosabeghe-covid19
http://www.larums.ac.ir/mosabeghe-covid19
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  جشنوارهشرکت در  شرایط عمومی

  بال مانع است.جشنواره شرکت تمامی دانشجویان سراسر کشور در 

  اثر می باشد. 3 هر دانشجو آثار ارسالی برایحداکثر 

  به منزله پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره ی فرم شرکت در  ارائهتکمیل و

 .استجشنواره 

  حداکثر دو دقیقه و با فرمت  کلیپ های ارسالی می بایستmp4  با حجم حداکثر

 .ارسال شوندمگابایت 82

 شده بال مانع می باشد. ذکر و کارتون در محور های ن)پویا نمایی(ساخت انیمیش 

 در نشر آثار ارسالی هیچ محدودیتی ندارد. دبیرخانه جشنواره 

 .شرط شرکت در مسابقه گروهی داشتن حداقل سه اثر برای هر گروه می باشد 

 

  جشنوارهزمانبندی 

 

 باشد یماه م اردیبهشت15الی  فروردین  12از تاریخ  مهلت ارسال آثار. 

 می گرددماه اعالم  اول خرداددر دهه  جینتا ،یپس از داور. 

  جشنواره  )تاریخ دقیق  متعاقبا  یهدر مراسم اختتام برگزیدگانپس از اعالم نتایج جوایز

 اعالم خواهد شد( همراه با  لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

 



 

8 
 

 

 جشنواره زیجوا

 

 لوح تقدیرریال ۱۵،000،000 مبلغ نفر اول ، 

 لوح تقدیرریال ۱۲،۵00،000 مبلغدوم  نفر ، 

 لوح تقدیرریال ۱0،000،000 مبلغسوم  نفر ، 

 لوح تقدیرریال ۷،۵00،000 مبلغ چهارم نفر ، 

 لوح تقدیرریال ۵،000،000 مبلغ پنجم نفر ، 

   توسط تشکل های سیاسی، کانون های فرهنگی، انجمن که   اثر برتر  ۱0به

های علمی، انجمن های ورزشی، همتایاران سالمت و شورای صنفی دانشگاه 

)الزم به ذکر است .پرداخت میگردد   ریال ۲0،000،000ها تولید شود مبلغ  

برای هر  و برگزیده شدن آثار شرط شرکت در مسابقه گروهی داشتن حداقل سه اثر

 زه تعلق گرفته به صورت گروهی می باشد.یجااشد( ضمنا گروه می ب
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 ارتباط با ما

 

 به نشانی : جشنواره آدرس دبیر خانه

خیابان کارمندان )پشت بازار بزرگ  –بلوار غدیر شمالی  –شهر جدید  –الرستان  –فارس 

 الرستان (

 16-07152255512شماره تماس 

 covid19@gmail.com-mosabegheادرس ایمیل: 

 

 اجرائی جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی از طریق فضای مجازی با کمیته

 : تماس حاصل فرمائید جشنواره

    ولی پور   09189937143

   یعقوبی    092202495785

vahabvalipour@gmail.com 

yaghoubishaghayegh78@gmail.com 

 

  .موفق و موید باشید
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