مقدمه:

امروز به حتم دانشگاه به عنوان یکی از نهاد های اصلیی
ی اییی دی

و تاثیرگذار در هیر ایامینیه نیقیر بهیییای بیه

پیشگیری از آ یب های ااتماعی به عهده دارد .بنابیرایی

باید تواه به پیشگیری و الوگیری از مصرف مواد مخدی و

یوان گردان ها در محیییه هیای دانشیگیاهیی و
عوامل فردی و ااتمیاعیی از اییویی

با د.

“دانشگاه پاک” هدف ما در ای
در د

د

_الب رضای

ویییه اییی بیر یوردای
یمیا

راه واهد بود اگیر

ما نهید و با ار ال آثار ود گامی ا تیوای

و موثر دی را تای تحقق ای

اهداف:

ینیا ی

هدف بزرگ برداییم.

حداکثری دانشجویان درامر پیییشیگیییری از

آ یب های ااتماعی دانشگاه ها.

_تواه بیشتر به مهائل و منضالت ااتماعیی .میالیتیال بیه

دانشگاه ها و تالش برای کاهر آ یب ها.

ها و توانمندی هیای عیلیمیی

_ا تفاده بیشتر از ظرفی

فرهنگی هنری و اایراییی دانشیجیوییان دی بیرنیامیه هیای

ااتماعی.
ارتقا

طح

الم

فکیری یوحیی و اهیمیی

و بهدا

دانشجویان از طریق آگاهی بخشی بیشتر به مخاطالان در

قایب های اذاب و متنوع.

بییه افی ایییر فضییای پییویییا و پییرنشییا

_کییمی

دانشگاه ها.

آمییوز ییی

_بهیج همه ااناله ی تشکل ها و گروه های ااتیمیاعیی و

فرهنگی درحوزه ی آ یب های ااتماعی.

ایم.

_نقر و اایگاه تفکرات و اندیشه های انحرافی و نیحیلیه
های انلی در می ان ابتال به مواد مخدر.
_اایگاه یانیواده دو یتیان و هیم

گرایر به
_اهمی

یاشن دانشیجیو در

وء مصرف مواد مخدی و یوان گردان ها.

مدیری

یوابیگیاهیی ونیقیر آن

محییه هیای

درکاهر پیشگیری و کاهر تقاضا.

وء مصرف مواد مخدی و تیاثیییر آن

_تاکید بر پیشگیری از

در کاهر هزینه های کالن در حیوزه ی نیییروی انهیانیی

منابع مایی و عرصه های اقتصادی.
یوع میخیدرهیای

_برر ی می ان

محیه های دانشگاهی.

ینیتیی و صینینیتیی در

_برر ی نقیر و ایاییگیاه میوییفیه هیای دیینیی و ایز یی

فرهنگ ایرانی و ا المی در امر پیشگیری از یوء مصیرف

مواد مخدی و یوان گردان ها.
_ارتالاطات اف

تحصیلی و ا یتیالشت رفیتیایی و یوانیی بیا

وء مصرف مواد مخدی به وییه یوان گردان ها.

رایه و مقررات

_ رک

رک

دراشنواره:

دراشنواره برای عموم دانجشویان آزاد ا

_تکمیل فرم

رک

دراشنواره.

_آثار ار ایی می بایه

مرتاله با د.

با یکیی از میحیورهیای اشینیواره

_آثار ار ایی نالاید در هیچ ی
رک

کرده با د.

از اشینیواره هیای دا یلیی

_آثار ار ایی به اشنواره عودت داده نمی
_به

رک

.

ود.

کنندگانی که آثار آن ها بیه اشینیواره راه ییابید

_تییالش دی بییروا ر ییانییی دانییر پیییییشییگیییییری بییه عیینییوان

گواهی

و تجارب در میان دانشگاه ها.

نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر برای برگ ار کنندگان مجاز

مهمتری

برنامه ی کاهر آ یب ها و انتقال ای

محورهای اشنواره:

_ ال

زندگی مطلوب دانشجوی

مخدی و یوان گردان ها.
_نقر توانمند

دانیر

ایم و به دور از میواد

اای فرهنگی و ااتماعی دانشجویان در

کاهر می ان ابتال به اعتیاد.

_برر ی نقر ر انه های مدین و دنیای مجاای وتیالینیات

واثرات آن درکاهر تقاضا.

_تاثیر ا الق قانون گرایی و ضابطه مندی در
ال

زندگی دانشجویی

_تاکید بر نقر اوقات فراغ

کل گیییری

ایم و به دور از مواد مخدر.
و تیقیویی

فینیایییی

هیای

اهمی و ترویج کار گروهی در ایجاد فضیاییی پیر نشیا

و

رک

در اشنواره اهداء واهد

د.

ا تفاده از آثای برای چاپ کتاب و ...هیمییینییی
ا

بیرگی ایی

.

_کییلیییییه ی بییخییر هییای دانشییجییویییی مییی بییا یید و فییای
ایتحصیالن امکان

رک

در اشنواره را ندارند.

_هر گونه هارت نا ی اا په

و حمیل نیقیل بیر عیهیده

فر تنده واهد بود و دبیر انه مهوییتی در قیالیال آثیار

مخدوش نخواهد دا

قایب های اشنواره:

.

عکس

_آثای بایدjpgهمراه با یوح فشرده ار ال گردد.
_در صورت تصویر بردایی با تلف

از 2مگاپیکهل با د.

همراه کیفی

آن بیییر

حداکثر تنداد عکس ها برای هر دانشجیو 01عیکیس میی

Tifیا Jpgار ال گردد.

پو تر

_ روای نهایی باید به صورت ی

با د.

بخر باید به صورت Dpi311و فرم

_آثار ای

به دبیر انه ار ال گردد.

Tifیا jpg

فیلم کوتاه

انیمیش

FLV. AVI.MOVبا حداکثر زمان  01دقیقه با د.

طن

_قایب آثار آزاد ا

_فیلم ها در دو بخر مهتینید و کیوتیاه قیابیل ارائیه میی

حجم اثر ی

در اشنواره باید از ا تانیدارد هیای

_دا تان

با د.

_فیلم ها برای

رک

فنی و نمایشی بر وردای با د.

_حداکثر زمان فیلم 54دقیقه می با د و در فیرمی

در یوح فشرده به دبیر انه ار ال گردد.

Avi

فیلم نامه

_تنداد صفحات فیلم نامه حداکثر 31صفحه و به صیورت

تایپ

و با الد و

یرازه در دو نهخه ارائه گردد.

_ار ال الصه فیلم نامه دی ی

ا

.

صیفیحیه ی A5ضیرویی

_فیلم نامه باید حداکثر بر مالنای  21دقیقه نو ته

با د.

نقا ی
_ ال

نقا ی و اب ار ا تفاده آزاد ا

_آثار ار ایی باید اصل با د.
کاییکاتور

_آثای باید با تفکی

یده

فایل ویدئویی با فرمی

.

و حداکثر هف

دا تان

صفحه A5با د.

امل دا تان کوتاه واهد بیود .آثیار ار یاییی

باید در قایب WORDحروف چییینیی
دا تان نویهی باید رعای

نر

_قایب و حجم
نمایشنامه
_در ای

محویی

نر آزاد ا

یده بیا ید .اصیول

ده با د.

.

بخر نمایشنیامیه بیه صیورت کیوتیاه و بیلینید بیا
اشنواره می با د.

ار ال دو نهیخیه نیمیایشینیامیه بیه هیمیراه فیاییل PDF
نویهنده نمایشنامه باید دانشجو با د و تیاکینیون چیاپ

نشده با د.
نشریه

_دبیر انه اشنواره نشریاتی را می پذیرد که در دو

گذ ته به چاپ ر یده با د.

.

ار ال ی

پذیری و یوح فشرده Dpi311و فرم

یال

نهخه نشریه بیه هیمیراه فیاییل PDFصیاحیب

امتیاا باید دانشجیو ییا ییکیی از میجیمیوعیه تشیکیل هیای

دانشجویی با د.

-------------------------------------------------------------دبیر انه اشنواره:

تفرش  -دانشگاه تفرش -کیدپهیتیی  - 3140781500مینیاونی

مدیری

فرهنگی و ااتماعی -

راه های ارتالاطی:
په

ایکترونیکی:

پیام ر ان

روش:

دانشیجیوییی و فیرهینیگیی-

ماره تماس 17535250422 :دا لی 2

fat0370@yahoo.com

https://sapp.ir/pakunitafresh

https://sapp.ir/farhangitaut

فرم

نام و نام انوادگی:

ماره

نا نامه:

ماره دانشجویی:

دانشگاه محل تحصیل:

په

ایکترونی

نشانی:

:

رک

در اشنواره

نام پدر:

ماره ملی:

ر ته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

ماره تماس:

رک

دی بخر:

