


مقــدمــه

برخي از مهمترين اهداف اختصاصی ) اهداف کیفی ( برگزاری جشنواره عبارتند از:

اهداف کمی:

و توانمنديها  تجلي  عرصۀ  عنوان  به   پروين   جشنواره 
مناسبی بستر  دختر،  دانشجويان  ارزشمند   استعدادهاي 
است. گروه  اين  توجه  قابل  ظرفيتهاي  انعكاس   برای 
و معرفی  و  شناسايی  جشنواره  برگزاری  از  کلی   هدف 

 ارتقای ظرفيت ها ، استعدادها و توانمندی های دختران
به منظور اجتماعی  و  زمينه های فرهنگی   دانشجو در 
اثربخشی آنان در پيش برد اهداف توسعه ای کشور است

 الف( شناسايي و معرفي استعدادهاي شاخص و ناب 
به دانشجو  دختران  جامعۀ  ترغيب  و  تشويق   ب( 

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي
 ج( تقويت انگيزه فعاليت و ايجاد اميد ونشاط              

از طريق فضای رقابتی
 د( ارتقای مهارت های زندگی در بستر فعاليت               

های فرهنگی و اجتماعی

 گستره برگزاری جشنواره پروين در سطح سراسری است
 و کليه دانشجويان دختر شاغل به تحصيل در دانشگاه
 های تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اعم از دانشگاه
 های دولتی ، پيام نور، جامع علمی کاربردی، فرهنگيان
 و فنی و حرفه ای می توانند در اين رويداد ملی شرکت
زمينه در  را  خود  های  توانمندی  و  دستاوردها  و   کنند 
نمايشنامه، نوشته،  دل  داستان،  شعر،  ادبی)شامل   های 
 فيلم نامه(، هنری) شامل فيلم کوتاه، عكس، هنرهای

 تصويری، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی(، علمی
 ) تلخيص کتاب، نقد کتاب( و طرح و ايده با رويكردهای
اجتماعی، های  آسيب  اجتماعی،  مسئوليت   اجتماعی) 
 محيط زيست، مديريت، توسعه اجتماعی، خانواده، هويت
آداب )مذهبی،  فرهنگی   ،)... و  جمعيت  کرونا،   ملی، 
 و رسوم، سبک زندگی و ...( و موضوع آزاد در معرض

.رقابت قرار دهند

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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اطالعات مهم جشـنواره

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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مهلت دريافت آثار:  20 آبان سال 1400 لغايت 20 بهمن سال 1400
 اختتاميه:  روز دوشنبه 9 اسفندماه سال 1400

 آدرس دبيرخانه: خراسان شمالی، بجنورد، خيابان 17 شهريور شمالی، کوچه شهيد نوريان، دانشگاه کوثر،
اتاق 306 ، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر

http://parvinfestival2.kub.ac.ir/   :سايت جشنواره 
parvinfestival2.ir    :سامانه دريافت آثار 
farhangi@kub.ac.ir    :ايميل جشنواره

parvinfestival2@gmail.com :ایمیل آثار بخش ویژه 
شماره های تماس:   12-05832414610  و  05832427645  و  05832258865  داخلی 129 و 107

کد پستی:   9415615458
نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خيابان 17 شهريور شمالی، کوچه شهيد عبدالحسين نوريان



محــورهای جــشنواره

بخش ادبی:
شعر، داستان، دل نوشته، نمايشنامه، فيلم نامه

بخش هنری:
خوشنويسی، نقاشی، پوستر ، حجم، مصنوعات شيشه ای، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی،

مصنوعات پارچه ای، فرش، گليم، نگارگری و تذهيب، عكس، فيلم کوتاه، موسيقی )تک نوازی(

بخش پژوهشی:
تلخيص کتاب، نقد کتاب بر اساس کتاب های معرفی شده در سايت جشنواره

 بخش ایده و طرح:
ايده های اجرا شده، ايده های اجرا نشده

بخش ویژه:
صنايع خالق )طراحی اپليكيشن، طراحی بازی های رايانه ای، پويا نمايی، موشن گرافی، اينفوگرافی و...(

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف

بخش ادبی:
شعر:

دبیرخانه جشنواره  به  اثر  همراه  و  تایپ  ای  جداگانه  در صفحه  باید  اثر  کامل صاحب   مشخصات 
ارسال شود

چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد
هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید

اثر ارسالی باید در دوسال اخیر تولید شده باشد
 این بخش شامل رشته هاي شعر کالسیک )غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و...( و شعر نو )سپید، نیمایی

و...( مي شود
  اثر باید در محیط Word با فونت 14 و خط B Nazanin تایپ و در قالب فایل Word و  Pdf  به دبیرخانه 

ارسال شود. وجود غلط امالیی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال و میانه صفحه قرار گیرد. 

داستان نویسی، نثر ادبی و دل نوشته:
مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. 
چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد. 

هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
اثر ارسالی باید دردو سال اخیر تولید شده باشد.

قالب داستان می تواند داستان کوتاه (Short story) یا داستانک (Minimalism)  باشد و داستان های بلند و 
رمان از رقابت حذف خواهند شد.

  اثر باید در محیط Word با فونت 14 و خط B Nazanin تایپ و در قالب فایل Word و  Pdf  به دبیرخانه
ارسال شود. وجود غلط امالیی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.

عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال و میانه صفحه قرار گیرد.

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف

نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی:
مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد 
هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.

اثر ارسالی باید در دو سال اخیر تولید شده باشد.
  اثر باید در محیط Word با فونت 14 و خط B Nazanin تایپ و در قالب فایل Word و  Pdf  به دبیرخانه 

دبیرخانه ارسال شود. وجود غلط امالیی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
نوشتن خالصه داستان در صفحه اول نمایش نامه یا فیلم نامه ضروری است.

 منابع نمایش نامه یا فیلم نامه در پایان متن ذکر شود. در صورت اقتباس از منبع ادبی، مشخصات کامل شامل عنوان،
نویسنده، ناشر، سال انتشار آن منبع نیز ذکر شود

در صورت اقتباس سینمایی از آن اثر، مشخصات اثر سینمایی و خالصه داستان نیز ذکر شود.
 در صورتی که اثر برگزیده توسط چند نفر به صورت مشترک نوشته شده باشد، تنها یک جایزه به آن تخصیص داده 

می شود
تنها فیلم نامه های کامل پذیرفته می شود و خالصه طرح داوری نخواهد شد.

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف

بخش هنری:
خوشنویسی، نقاشی، پوستر، حجم و موسیقی:

هر فرد می تواند حداکثر با 4 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
نوع تکنیک اثر، آزاد است  
ثبت نام  تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره امکان پذیر است 
ارائه اصل اثر پس از انجام داوري اولیه و راهیابي به مرحله نهایي الزامي است 
حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر ۶ مگابایت باشد 

 متقاضیان همراه فایلها، یک متن نوشتاری (Statement)  را برای تشریح و تبین ایده و اثر خود ارسال
کنند. این نوشتار میبایست حداکثر 1۰۰ کلمه باشد.

   در بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولوشن Dpi  300 و با فرمت Tiff و یا Jpg باشد      
در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است فایل الیه باز  PSD یا اصل اثر را برای   

احراز هویت آن ارائه نمایند.
ابعاد اثر باید حداقلA 4 و حداکثر 7۰*5۰ باشد.

ارائۀ شناسنامۀ اثر شامل )نام و نام خانوادگی صاحب اثر، نام اثر، رشته و...( الزامی است.
در بخش موسیقی، زمان اجرا حداکثر 7 دقیقه و با رعایت پوشش کامل باشد.

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف

 مصنوعات شیشه ای، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعات پارچه ای،
فرش، گلیم، نگارگری و تذهیب

هر فرد میتواند حداکثر با 4 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.
نوع تکنیک اثر، آزاد است.

ثبت نام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه جشنواره امکانپذیر است.
حجم هر فایل ارسالی میبایست حداقل یک و حداکثر ۶ مگابایت باشد.

 متقاضی باید ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره و بارگذاری تصویر اثر پس از داوری اولیه و راه یابی به
مرحله بعد، نسبت به تحویل اصل اثر به دبیرخانه جشنواره اقدام نماید

عکس ارائه شده اثر در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد.
توضیح در مورد چگونگی خلق اثر، به طور کامل باید توسط متقاضی در سامانۀ جشنواره ثبت گردد.

عکس:
 عکس ها میبایست با کیفیت Dpi 3۰۰  و حداکثر حجم 1۰ مگابایت بر روی سامانه جشنواره بارگذاری شوند 

حداقل وضوح )رزولوشن( عکسهای موبایلی باید 13 مگاپیکسل باشد.
 ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به اصالت عکس خدشهای وارد نکند.

دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس های فتومونتاژ، کوالژ، پانوراما معذور است
عکس های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هر نشانه تصویری باشند.

 در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، اصل فایل با کیفیت باالتر درخواست
خواهد شد. در صورت عدم ارائه فایل اصلی، عکس از جشنواره حذف خواهد شد

 عکس ها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری و مدل دوربین مورد استفاده در
هنگام بارگذاری از طریق سامانه جشنواره در قسمت توضیحات بارگذاري شوند

هر فرد می تواند حداکثر با 4 اثر در جشنواره شرکت نماید.

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف
فیلم:

 این بخش با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای دانشجویان دختر در حوزه فیلم،  
در رشته های زیر برگزار می شود

فیلم کوتاه)داستانی، تجربی، صد ثانیه ای)
 فیلم مستند

شرایط و ضوابط:
توسط جشنواره  سایت  طریق  از  فیلمنامه  متن  و  طرح  ارسال  جشنواره،  در  شرکت  تقاضای  فرم   تکمیل 

 کارگردان اثر
 ارسال نام بازیگران و عوامل گروه.

یک قطعه عکس از کارگردان )جهت چاپ در کتاب، مکتوبات و سایت جشنواره(.
فایل متنی چکیده داستان فیلم یا اثر )حداکثر 3۰۰ کلمه(.

 ارسال فیلم به دبیرخانه )درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس کارگردان و نام دانشگاه( الزامی است.
هر فرد می تواند حداکثر با 2 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره شرکت نماید.

بخش پژوهشی:
تلخیص و نقد کتاب بر اساس کتاب های پیشنهادی درج شده در سایت جشنواره:

1- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
2- مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  Word  و Pdf  و پرینت اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

3- هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
4- تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از 1۰ درصد حجم منبع اعالم شده باشد.

 تذکر: تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که با
 اهدافی نظیر بهره گیری بیشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نیز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر
 عالقمندان به بطن منابع علمی انجام می پذیرد. خالصه نویسی و زبده گزینی به ویژه در عرصه تلخیص کتاب هم چون

 سایر فعالیت های علمی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و بی تردید برای خلق
اثری ارزشمند در این زمینه کسب مهارت های الزم امری ضروری است

 تذکر: هر اثر را همراه فایل های جانبی مشخصات اثر در یک فایل فشرده)پسوند         ( در

سامانه بارگذاری نمایید. نامگذاری فایل فشره التین و به نام صاحب اثر باشد.
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ضوابط فنی و اجرايی بخش های مختلف

 بخش ایده و طرح:
 بخش ایده و طرحهای برگزیده به دو قسمت ایده و طرحهای اجراشده و ایده و طرحهای اجرانشده تقسیم می شود

 که نکاتی در این خصوص دارای اهمیت است
 ایده ها و طرح های شرکت داده شده در جشنواره می بایست دارای استاندارد طرح نویسی )بیان مسئله، اهداف، ضرورت،
 پیشینه، محتوای 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
طرح ها و ایده ها می بایست کاربردی، خالقانه، روزآمد و اثربخش باشند

ایده ها و طرح ها می بایست در بازۀ زمانی اعالم فراخوان تدوین شده باشند
طرح ها و ایده هایی که با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی، شبکه های اجتماعی تدوین شوند، دارای امتیاز ویژه هستند.
طرح ها و ایده هایی که در حوزۀ کارآفرینی و اشتغال و نیز مسئولیت اجتماعی دانشگاه باشند دارای امتیاز ویژه هستند.

طرح ها و ایده هایی که به ارائه شیوه های نوین برنامه های فرهنگی بپردازند، دارای امتیاز ویژه هستند.

  بخش ویژه:
صنایع خالق

طراحی بازی های رایانه های ، پویانمایی. موشن گرافی ، اینفوگرافی ، طراحی اپلیکیشن و...
توجه: شرکت کنند گان در بخش ویژه آثار خود را تنها از طریق ایمیل آثار بخش ویژه ارسال نمایند.

parvinfestival2@gmail.com   :ایمیل آثار بخش ویژه 
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نكات مهم در بخش آثار و دستاوردهای برگزيدۀ جشنواره

عوامل تولید آثار، می بایست دانشجوی دختر باشند.
آثار ارائه شده خارج از موارد ذکر شده در دستورالعمل، مورد ارزیابی داوران در جشنواره قرار نمی گیرند.

آثار راه یافته به دبیرخانۀ جشنواره می بایست در بازۀ زمانی تولید یا اجرا شده باشد.
مسئولیت اصالت اثر هنری ارائه شده به جشنواره بر عهدۀ صاحب اثر است.

به آثار برگزیده که بیش از یک نویسنده، کارگردان و سرپرست گروه داشته باشند فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
 دبیرخانه جشنواره حقوق آثار راه یافته به مرحله داوری را برای خود محفوظ می داند و حق استفاده آنها را در

کتاب و سایر آثار جشنواره دارد
شرکت در جشنواره به معنای پذیرش ضوابط و رأی داوران است.

 الزم است تاویل، برداشت، گرته برداری و اقتباس از اثر یا آثار و هنرمندان مرجع، به صراحت ذکر شود. در
غیر این صورت از جشنواره حذف و تمامی جوایز و امتیازات لغو میگردد

آثار ارائه شده خارج از موارد ذکر شده، مورد ارزیابي هیئت داوران قرار نخواهد گرفت.
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استاندارد ارسال فايل ها برای نمايشگاه مجازی
1. نامگذاری فایل ها

نام تمام فایل های ارسالی به صورت التین باشد و از نامگذاری با حروف فارسی اکیداً خوددای کنید.
 هر فایل نام منحصربه فرد و گویای خود را داشته باشد. از نامگذاری فایل ها به صورت و  untitled عددی )1 تا ...)

و نظایر آن پرهیز نمایید و تا حد امکان، نام صاحب اثر یا ماهیت فایل را به عنوان نام درج نمایید

2. :فایل های عکس، پوستر و اینفوگرافی
تمامی آثاری که در قالب های فوق قرار می گیرند، الزم است با مشخصات زیر ارسال شوند:

Jpg :فرمت فایل  
72Dpi :)resolution(:کیفیت

حداقل اندازه: 3۰۰ عرض – 3۰۰ ارتفاع
حداکثر اندازه: 2۰۰۰ عرض – 2۰۰۰ ارتفاع

بهتر است فایل ها در نرم افزار Photoshop یا از طریق ذخیره سازی Save For  web و با کیفیت۶۰ خروجی گرفته شوند 

3. فایل های کتابچه، کاتالوگ و فایل های متنی
تمامی فایل های متنی و چند صفحه ای، در قالب فرمت Pdf تدوین وپس از بهینه سازی حجم، ارسال شوند .

.برای بهینه سازی، فایل مربوطه را در سایت ........ آپلود نمایید و پس از بهینه شدن حجم، دانلود کنید.
4 . فایل های ویدئویی

تمامی آثاری که در قالب های فیلم، تئانر، موشن، انیمیشن و ... قرار می گیرند، الزم است با مشخصات زیر ارسال شوند:
 فرمت فایل:

عرض: 128۰
ارتفاع: 72۰

برای بهینه سازی، فایل مربوطه را در سایت ........ آپلود نمایید و پس از بهینه شدن حجم، دانلود کنید.
5. توضیحات و متن پیوست

در صورتی که قرار است توضیحات اثر به صورت متنی در نمایشگاه نشان داده شود، فایل
 توضیحات را در قالب خروجی نرم افزار Word و با پسوند Pdf ارسال گردد.

Mp4
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