دستورالعمل برگزاری دهمین
جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی؛
تیتر۰۱
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با مشارکت
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
شعار جشنواره امسال «مسؤولیت اجتماعی دانشگاه ،نقادی منصفانه و آزادانه» انتخاب شده است.
اهداف جشنواره
اهداف دهمین جشنواره مطبوعات دانشجویی ،که در طراحی فرآیند داوریها به آن توجه شده است ،عبارتند از:
 .1حساسسازی فضای دانشگاه نسبت به گفتمانهای موجود در جامعه شامل :اقتصاد مقاومتی ،الگوی اسالمی -ایرانی رشدد
و پیشرفت ،برجام و پسابرجام و چگونگی ارتباط عزتمندانه با جهان ،ترویج حقوق شهروندی و کرامت انسانی
 .2توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی و تشویق به انتشار منظم و در قالب برنامهریزی بلندمدت
 .3توجه به ظرفیتهای نشریات دانشجویی برای ارتقای روزنامهنگاری تخصصی از طریق معرفدی چهدرههدای مدؤ ر نشدریات
دانشجویی به نظام رسانهای کشور و ارتقای روزنامهنگاری علمی به عنوان یک رویه پذیرفته شده در دانشگاهها
 .4بسط و گسترش مباحث مرتبط با «ترویج علم» در دانشگاهها برای نیل به اقتدار علمی
 .5توجه به «مسؤولیت اجتماعی دانشگاه» به عنوان یک رویکرد بنیادین در ارتباط میان دانشگاه و جامعه و تشویق نشدریات
دانشجویی به گفت وگو درباره این مسأله و به طور همزمان پرداختن به مسائل و آسیب های اجتماعی با رویکدرد بدومی و
منطقه ای
 .6توجه به دغدغههای صنفی رفاهی و آموزشی و علمی دانشجویی در قالب نقد و نظر
 .7توجه به لزوم گفتوگو و بسترسازی برای ارتباط بین سالیق متنوع فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی به عنوان ابدزار تعامدل و
مدارا بویژه با توجه به لزوم آزاد اندیشی و نظریه پردازی در فضاهای دانشگاهی
مخاطبین:


کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای تابعده وزارت علدوم ،تحقیقدات و فنداوری ،وزارت بهداشدت درمدان و
آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی



دانشجویانی که بعد از یکم تیر ماه سال  49از دانشگاه های مزبور فارغ التحصیل شدهاند

بخشهای جشنواره
جشنواره شامل سه بخش اصلی و دو بخش ویژه و نویسندگان برتر است .در این دوره بخشهای اصلی عبارتند از :آ ار برگزیده
و نشریات برگزیده و فضای مجازی.
الف -آثار برگزیده
آ ار انتشار یافته در نشریات دانشجویی در بازه زمانی تعیین شده در  94زمینه ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و آ دار برگزیدده اول تدا
سوم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
9د تیتر
2د خبر
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3د مصاحبه
9د گزارش
5د سرمقاله و یادداشت
6د مقاله سیاسی
7د مقاله فرهنگی
8د مقاله اجتماعی
4د مقاله اقتصادی
91د مقاله صنفی
99د مقاله ادبی
92د مقاله هنری
93د مقاله دینی و قرآنی
99د طرح
95د کاریکاتور
96د طنز
97د عکس
98د طرح روی جلد
94د گرافیک و صفحهآرایی
*تبصره:
الف :در بخش آ ار برگزیده در هر کدام از رستهها ،باید فایل همه صفحاتی که مطلب مورد نظر در آن چاپ شده ارسال شود و اگر مطلب مورد

نظر چند صفحه را به خود اختصاص داده است تمام صفحات باید  rarشده و سپس ارسال شود.
ب :در رسته گرافیک و صفحهآرایی شرکتکنندگان باید کل نشریه را بارگذاری کنند.
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ب -نشریات برگزیده
نشریات دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانی تعیین شده در موضوعات ذیل به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته و نشدریات برگزیدده
اول تا سوم در هر زمینه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
9د نشریه صنفی
2د نشریه سیاسی
3د نشریه فرهنگی
9د نشریه هنری
5د نشریه اجتماعی
6د نشریه دینی و قرآنی
7د نشریه ادبی
8د نشریه طنز و کاریکاتور
4د نشریه علمی تخصصی علوم انسانی*
 -91نشریه علمی تخصصی هنر و معماری*
99د نشریه علمی علوم پایه*
92د نشریه علمی علوم پزشکی*
93د نشریه علمی فنی و مهندسی*
 -99نشریه علمی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی*
 -95نشریات عمومی (نشریات با مطالب و موضوعات متنوع)
 -96سایر نشریات (شامل کشاورزی ،تربیتبدنی و )...
*تبصره:
الف :در بخش نشریات برگزیده ،رسته نشریات علمی -تخصصی (علوم انسانی ،علوم پایه ،علوم پزشکی ،و  )...صرفا نشریاتی که از کمیته نداظر
بر نشریات مجوز انتشار نشریه علمی را اخذ کردهاند می توانند در جشنواره شرکت کنند.
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ب :هر نشریه صرفا در یک رسته قابل ارسال است و ارسال نشریه در بیش از یک رسته تخلف محسوب میشود.

ج -فضای مجازی
محتوای این بخش متعاقبا اعالم میگردد .
د -بخش ویژه
در این بخش آ اری که به موضوعات ذیل پرداخته باشند انتخاب و تقدیر خواهند شد.
 .9چگونگی بسط گفتگومحوری و تعامل بین سالیق مختلف جامعه با وجود حفظ وفاق ملی و اخالق اسالمی
 .2بررسی فرصتها و آسیبهای طرح تحول سالمت.
 .3نقد و بررسی آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد ،فقر ،طالق و مشکالت ازدواج ،فساد و )...
 .9اقتصاد مقاومتی؛ الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت با توجه ویژه به آینده ایران اسالمی( بایددها و نبایددها در مسدیر پدیش
بینی و تحقق آینده بهتر)
 .5برجام؛ پسابرجام و تعامل عزتمندانه با جهان (اقتدار همراه با تعامل)
 .6محیط زیست با رویکرد اسالمی ،انسانی و علمی
ه – نویسندگان برتر
نویسندگان برتر از میان کسانی که سه ا ر در سه موضوع از موضوعات بخش ویژه (در قالبهای مختلدف اعدم از گدزارش ،مقالده و
یادداشت) ارسال کردهاند ،انتخاب میشوند 31 .درصد نمره داوری در این بخدش بده رعایدت تکنیدک و  71درصدد بده مضدمون و
محتوای آ ار تعلق می گیرد.
تبصره :شرکت کنندگان در بخش نویسندگان برتر حتما باید سه ا ر برای شرکت در این بخش از جشنواره ارسال نماید.
برنامه عملیاتی
مهلت ارسال آ ار
 91آذر ماه  9345تا  95دیماه 9345
زمان برگزاری جشنواره
در بازه زمانی  26بهمن  9345الی  6اسفند .9345
شیوه ارسال آثار
مدیران نشریات دانشجویی و صاحبان آ ار برای شرکت کردن در جشنواره باید در سامانه جشنواره ( ( www.titr10.irبت ندام
و اطالعات مورد نیاز را وارد و آ ار را بارگذاری کنند.
شیوه تایید آثار
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برای تأیید نهایی و شرکت در جشنواره الزم است کارشناس نشریات دانشگاه ها به سامانه وارد شدوند و نسدبت بده ایجداد حسداب
کاربری و بارگذاری نامه تاییدیه هویت کارشناس توسط دانشگاه مذکور اقدام نماید .پس از تایید حسداب کداربری توسدط دبیرخانده
جشنواره ،کارشناسان نشریات دانشگاهها باید صحت آ ار ارسالی از سوی دانشجویان آن دانشگاه را تایید نمایند.
تنها آ اری به مرحله داوری راه پیدا میکنند که این مرحله را پشت سر گذاشته باشند.
ضوابط و مقررات
 .9نشریات و آ اری که توسط افراد و نهادهای بیرون دانشگاه تهیه و آمادهسازی شده باشدند در آن بخدش سفارشدی امکدان
شرکت در مسابقه را ندارند .مثال مقالههای دریافتی از بیرون و یا نشریاتی کده توسدط افدراد و گدروههدای غیردانشدگاهی
صفحه آرایی و آماده شده باشند ،با وجود توزیع در دانشگاه امکان شرکت در بخشهای مرتبط جشنواره را ندارند .گفتندی
است در صورت عدم رعایت این ضابطه در بخش مربوطه کلیه شماره های آن نشریه یا کلیه آ ار آن فرد از جشنواره کندار
گذاشته و به دانشگاه تذکر کتبی داده خواهد شد.
 .2آ ار تکراری ،کپی ،بازنشر و خارج از بازه زمانی امکان شرکت در جشنواره را ندارند و در مرحلهای که مشخص شدود یدک
ا ر از نشریات سراسری و یا آ ار چاپی و آنالین دیگری کپی شده است ،عالوه بر اینکه ا ر از جشنواره کنار گذاشته خواهد
شد کلیه آ ار فرد متخلف نیز از جشنواره حذف خواهد شد.
 .3نشریاتی که فعالیتشان به هر دلیل متوقف شده باشد ،امکان شرکت دادن نسخههای پیشین و آ ار پیشین را در جشدنواره
دارند .اما در صورت دریافت حکم قطعی محرومیت انتشار ،امکان شرکت آن شماره و آ ار آن شماره در جشدنواره وجدود
ندارد).

تبصره :برای نخستین بار با هدف بررسی توانمندی برگزیدگان مرحله نهایی در تولید آ ار مشابه ،ایشدان در کارگداهی عملدی
شرکت خواهند کرد گفتنی است کسب رتبه در جشنواره نشریات منوط به شرکت در آزمون مذکور خواهد بود.
برای داوری آثار
 .4دانشجویان و دانش آموختگانی که تا پایان زمان ارسال آ ار بیش از یکسال از فارغالتحصیلی آنها نگذشته باشدد ،امکدان
ارسال آ ار منتشر شده خود را دارند.
 .5آ ار ارسالی باید در فاصله تیرماه  9349تا  95دی ماه  9345در نشریات مجاز دانشجویی منتشر شدده باشدند(بده غیدر از
بخش مجازی).
 .6در این دوره توجه و تأکید داوران بر تداوم و تناوب انتشار آ ار یک نویسنده است و برای کسانی که تعداد آ ار بیشدتری را
در یک زمینة رقابتی ارسال کرده باشند امتیاز ترجیحی در نظر گرفته میشود.
تبصره :منظور از امتیاز ترجیحی این است که در صورت برابری امتیاز ،نویسدنده ای کده صداحب ا درات بیشدتری باشدد
انتخاب خواهد شد.
 .7محدودیتی برای ارسال مجموعه آ ار برای یک فرد وجود ندارد و میتواند به طور همزمان در دو یا چند بخدش ،مجموعده
آ ار خود را شرکت دهد.
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برای داوری نشریات
 .8کلیه نشریات دارای مجوز رسمی از مراکز آموزش عالی که در فاصدله زمدانی تیرمداه  9349تدا 95دیمداه  9345منتشدر
شدهاند ،امکان شرکت در جشنواره را دارند.
.9

به نشریاتی که در بازه زمانی مزبور شماره های منتشر شده آنها حداقل مطابق جدول ذیل باشد 91 ،درصد امتیداز ویدژه
تعلق میگیرد.
ردیف

دوره انتشار

تعداد شماره منتشر شده در یک سال گذشته

9

روزنامه

61

2

هفته نامه

98

3

دو هفته نامه

91

9

ماهنامه

6
دوماه نامه

5

9

6

گاهنامه

3

7

فصلنامه

3

شیوه داوری
فرآیند داوری به صورت الکترونیک و از طریق سامانه  www.titr10.irانجام میشود.
مراحل داوری:
 .9آ ار و نشریات ارسال شده به صورت خودکار به سبد داوران مرحله اول ارسال میشود و دو داور مختلدف آ دار و نشدریات
ارسالی را براساس معیارهای معین امتیاز می دهند و در هر رشته  91رتبه اول را تعیین میکنند.
 91 .2نشریه و یا ا رمنتخب در هر رشته ،توسط سه داور ابدت در مرحلده دوم بصدورت منفدرد داوری مجددد و امتیدازدهی
میشوند و بعد از جمع نمره دو مرحله داوری(یک چهارم مرحله اوّل و سه چهارم مرحلده دوّم)  91ا در و یدا نشدریه برتدر
معین می شوند.
 91 .3کاندیدای نهایی بخش نشریات برتر و بخش مجازی در جلسه با حضدور دو داور بررسدی مدیشدوند و سده ا در/نشدریه
برگزیده با رای جمعی انتخاب و اعالم میشوند.

 تهران -شهرک قدس (غرب) -بین فالمک جنوبی و زرافشان -خیابان سیمای ایران -ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -بلوک  -Aطبقه چهاردهم

farhangi.behdasht.gov.ir

تماس با دبیرخانه جشنواره:

Email: d.finfo@behdasht.gov.ir

02181455723
کانال تلگرامی جشنواره:

آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره info@titr10.ir
telegram.me/titr10

داوری حضوری:
در بخش آ ار برتر ،بخش ویژه و بخش نویسندگان برتر  91کاندیدای مرحله آخر در هر رشته غیدر از ارزیدابی توسدط دو
داور این مرحله  ،در آزمونی که به منظور بررسی توانمندی تولید ا ر مشابه طراحی خواهد شد شرکت مدی کنندد و نمدره
دریافتی با ضریب یک سوم به همراه نمره مرحله سوم داوری با ضریب دو سوم جمع و سه ا ر برگزیدده مشدخص خواهدد
شد.

 تهران -شهرک قدس (غرب) -بین فالمک جنوبی و زرافشان -خیابان سیمای ایران -ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -بلوک  -Aطبقه چهاردهم

farhangi.behdasht.gov.ir

تماس با دبیرخانه جشنواره:

Email: d.finfo@behdasht.gov.ir

02181455723
کانال تلگرامی جشنواره:

آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره info@titr10.ir
telegram.me/titr10

