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مقدمـــــــــــه

جشــنواره ملــی پرویــن اعتصامــی به  عنــوان عرصــۀ تجلي توانمنــدي ها و 
اســتعدادهاي ارزشــمند دانشــجویان دختــر، بســتر مناســبی بــرای انعكاس 
ظرفيــت هــاي قابــل توجــه ایــن گــروه اســت. هــدف کلــی از برگــزاری 
جشــنواره شناســایی و معرفی و ارتقای ظرفيت ها ، استعدادها و توانمندی 
هــای دختــران دانشــجو در زمينــه هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی بــه 
ــداف توســعه ای کشــور اســت. ــان در پيشــبرد اه منظــور اثربخشــی آن

اهــداف کیفی 
الف( شـــناسایي و معــرفي استـــعدادهاي شاخـــص و ناب 

ب( تشویق و ترغيب جامعۀ دختران دانشجو به فعاليــت هاي اجتماعي و 
فرهنگي 

ج( تقویت انگيزه فعاليت و ایجاد اميد ونشاط از طریق فضـــای رقابتی
د( ارتقای مهارت های زنــدگی در بستر فعاليـــت های فرهــنگی و 

اجتماعی

اهـداف کمی 
گســـتره برگزاری جشــــنواره پــــروین در ســطح سراسری اســت و کليه 
دانشــجویان دختــر شــاغل بــه تحصيل در دانشــگاه هــای تابعــــه وزارت 
علــوم، تحقيقــات و فنــاوری اعــم از دانشــگاه هــای دولتــی ، پيــام نــور، 
جامــع علمــی کاربــردی، فرهنگيــان و فنــی و حرفــه ای مــی تواننــد در 
ــای  ــندی ه ــد و دســتاوردها و توانمـــ ــی شــرکت کنن ــداد مل ــن روی ای
خــود را در زميـــنه هــای ادبــی) شــعر، داســتان، دل نوشــته، نمایشــنامه، 
ــری، ــای تصوی ــاه، عكــس، هنره ــم کوت ــنری)  فيل ــه(، هــ ــلم نام فيـــ

هنرهای تجســمی، هنرهای کاربردی(، علمی ) تلخيص کتاب، نقــد 
کتاب(، طرح و ایده با رویكردهای اجتماعی) مسئوليــت اجتماعـی، 

آسيب های اجتـــماعی، محيط زیست، مدیریت، توسعه اجـــتماعی، 
خانواده، هویت ملی، کرونا، جمعيت و ...(، فرهــنگی )مذهبی، آداب 
و رسوم، سبک زندگی و ...( و موضــــوع آزاد در معـــرض رقابت

 قرار دهند.
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بخش ادبی
 شعر، داســتان، دل نوشته، نمایــشنامه، فیــلم نامــه

بخش هنری 
خوشنویســـی، نقاشی، پوستر، حجــــــم، مصنوعات شیشـــه ای، مصـنوعات 
فلزی، مصنوعات چوبی، مصـــنوعات سفــالی، مصنوعات پارچه ای، فرش، 

گلیـــــم، نگارگـری و تذهـــیب، عکـس، فیـلم کوتــاه، موســیقی ) اجـــرای
 تک نوازی(

بخش علمی
 تلخیص کتاب، نقــد کتاب براساس صد کتاب معرفـــی شده

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

بخش ویژه
 صنایع خالق شامل طرحی بازی های رایانه ای، موشن گرافی، پویانمایی، 

ساخت اپلیکیشن ها و...  

محـــــورهای 
جشـــــنواره 
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بخش ادبی: 
شــــــعر

1- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایــپ و همراه 
اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.

2- چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشــــنواره احراز نشد، اثر از رقابت 
حذف خواهد شد.

3- هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبيرخانه جشـــنواره ارسال نماید.
4- اثر ارسالی باید در دوسال اخير توليد شده باشد.

5- این بخش شامل رشته هاي شعر کالسيک )غزل، مثنوی، رباعـــی یا دو 
بيتی ، قصيده و...( و شعر نو )سپيد، نيمایی و...( مي شود.

6- اثر باید در محيط word با فونت 14 و خط  b nazanin تایپ و 
در قالب فایل word  و pdf  به دبيرخانه ارسال شود. وجود غلط امالیی 

و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثرمی کاهد.
7- عنوان یا نام اثر با خـــط تيتر در باال و ميانه صــفحه قرار گيرد.

داستان نویسی ،نثر ادبی و دل نوشته 
1- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفـحه جداگانه ای تایپ و همراه 

اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
2- چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جــــشنواره احراز نشود، اثر از رقابت 

حذف خواهد شد.
3- هر فرد فقط می تواند یک اثـــر در هر یک از شاخــه ها به دبــيرخانه 

جشنواره ارسال نماید.
4- اثر ارسالی باید در دو سال اخير توليد شده باشد.

شرایط و قوانـــین 
جشــــــــــــــــــــــنواره 

5- قالب داستان می تواند داستان کوتاه، داستانک و داستان بلند باشد. 
6- اثر باید در محيط word با فونت 14و خط  bnazanin تایپ و در 

قالب فایل word  وpdf  به دبيرخانه ارسال شود.
7- عنوان یا نام اثر با خط تيتر در باال و ميانه صفحه قرار گيرد.
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شرایط و قوانـــین 
جشــــــــــــــــــــــنواره 

بخش هنری
خوشنویسی، نقاشی، پوستر، حجم و موسیقی

1- هر فرد می تواند حداکثر با 5 اثر در هر رشته از این بخش در جشنواره 
شرکت نماید. 

 2- نوع تكنيک اثر، آزاد است.
3- ثبت نام تقاضای شرکت و ارسال تصــویر آثار، فقط از طریق ســامانه 

جشنواره امكان پذیر است.
4- ارائه اصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابـي به مرحله نهـــایي 

الزامي است.
5- حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقــل یک و حداکثر 6 مگابایت 

باشد.
 )Statement( 6- متقاضــيان همراه فایل ها، یک متن نوشـــــتاری
برای تشریح و تبيين ایده و اثر خـود ارسال کنند. این نوشتاربه اختصــار 

و حداکثر 1۰۰ کلـــمه باشد. 
7- در بخش پوسـتر ارسال فایل اصلی با رزولوشـــــن 300dpi و با 

فرمت Tiffو یا Jpg باشد. 
8- در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کنـنده موظف است 

فایل الیه باز psd یا اصل اثر را برای احراز هویت آن ارائه نمایند.
8- ابــعاد اثر باید حداقل A4 و حداکثر 7۰ در5۰ باشد

 ارائۀ شناسنامۀ اثر شامل )نام و نام خانوادگی صاحب اثر، نام اثر، رشته و...( 
الزامی است.

9- در بخش موسيقی زمان اجرا حداکثر 7 دقيقه و با رعایت پوشش کامل 
باشد.

شرایط و قوانـــین 
جشـــــــــــــــــــنواره: 

نمایشنامه نویسی و  فیلمنامه نویسی
1- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و 

همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
2- چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جــشنواره احراز نشد، اثر از رقابت 

حذف خواهد شد.
3- هر فرد فقط می تواند دو اثر به دبيرخانه جـــــشنواره ارسال نماید.

4- اثر ارســالی باید در دو سال اخير توليد شــــده باشد.
 bnazaninبا فونــت 14 و خـــط word 5- اثـر باید در محــيط

تایپ و در قالب فایل word  و pdf  به دبيرخانه ارسال شود. 
6- نوشتن خالصـه داســتان در صفحه اول نمایــــش نامه یا فــيلم 

نامه ضروری است.
7- درصورت اقتباس از منبع ادبی، مشخصات کامل شامل عنوان، 

نویسنده، ناشر، سال انتشار منبع ذکر شود.
8- در صورتی که اثـر برگزیده توسط چند نفر به صورت مشــترک 

نوشته شده باشد، تنها یک جایـزه به آن تخصيص داده می شود.
9- تنها فيــــلم نامه های کامل پذیرفته می شود و خالصــه طرح 

داوری نخواهد شد.



اولین جشنواره فرهنگی
هنری و اجتماعـــــی

مصنوعات شیــشه ای، مصنـــوعات فلزی، مصنوعات چوبی، مصنوعات سفالی، مصنوعـــــــــــــات 
پارچه ای، فرش، گلیم، نگارگری و تذهیب

1- هر فرد می تواند حداکثر با 5 اثــر در هر رشته از این بخـــــش در 
جشنواره شرکت نماید.

2- نوع تكنيک اثر، آزاد است.
3- ثبت نام، تقاضــــای شرکت و ارسال تصویر آثار فـــقط از طریــق 

سایت جشنواره امكان پذیر است.
4- حجـم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک و حداکثر 6 مگابایت 

باشد.
5- متـقاضی باید ضمن تكميل فـــرم تقاضای شرکــت در جــشنواره 
و بارگــذاری تصویر اثر پس از داوری اوليــه و راه یابی به مرحله بعد، 

نسبت به تحــــویل اصل اثر به دبيرخانه جشنواره اقدام نماید.
6- عكس ارائه شده اثر در سایت باید به صــــورت کامل، واضح و با 

کيفيت باشد.
 7- توضـيح در مـورد چگونگی خلق اثـر، به طور کامل بایـد توسـط 

متقاضی در سامانۀ جشنواره ثبت گردد.

عکــــس 
1- عكــس ها می بایسـت با کيفيت dpi 3۰۰ و حداکــثر حجم 1۰ 

مگابایت بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند. 
3- حداقــل وضــــوح )رزولوشــن( عكس های موبایـــلی حداقـل 

13 مگاپيكسل باشد.
2- ویرایش عكس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا جایی مجـــاز 

است که به اصالت عكس خدشه ای وارد نكند. 

شرایط و قوانـــین 
جشــــــــــــــــــــــنواره 

4- عكس های ارسـالی، نباید دارای امضـــای عكاس، پاسپارتو، 
حاشيه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هر نشانه تصویری باشند.

5- در صورتــی که کيفيت آثار ارسالی برای چاپ در کتـــاب و 
نمایشگاه مناسب نباشد، اصل فایل با کيفيت باالتر درخــواست 

خواهد شد. در صورت عدم ارائه فایل اصلی، عكس از جشنواره 
حذف خواهد شد.

6- عكــس ها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مكان 
و زمان عكـس برداری و مدل دوربين مورد استـــفاده در هنگام 
بارگـذاری از طریق سایت جشنــــــواره در قسمت توضيحات 

بارگذاري شوند.
7- هر فرد می تواند حداکثر با 5 اثر در جـــشنواره شرکـــــت 

نماید.
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فیلـــــم 
این بخش با هدف حمایت از توليــــدات دانشـــجویی و شـــــناسایی 
استعدادهای دانشجویان دختر در حوزه فيلم، در رشــــته های زیر برگزار

 می شود:
فيلم کوتاه)داستانی، تجربی، صد ثانيه ای(

فيلم مستند 
شرایط و ضوابط:

1- تكميل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، ارسال طرح و متن فيلمنامه از 
طریق سایت جشنواره توسط کارگردان اثر 

2- ارسال نام بازیگران و عوامل گروه 
3- یک قطعه عكس از کارگردان )جهت چاپ در کــتاب، مكتـــوبات و 

سایت جشنواره(
4- فایل متنی چكيده داستان فيـلم یا اثر )حداکثر 3۰۰ کلمه(

5- ارسال فيلم به دبــيرخانه )درج رشـته و نام اثر، نام و شمـــاره تماس 
کارگــردان و نام دانشگاه( الزامی است.

6- هر فــرد می تواند حداکـــثر با 2 اثر در هر رشته از این بخـــش در 
جـشنواره شرکت نماید.

 بخش علمــــی
تلخــیص و نقد کتــاب براساس صد کتاب پیــشنهادی درج شده در سایت جشنواره

1- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه ای جداگانه تایپ و هــمراه 
اثر به دبيرخانه جــشنواره ارسال شود.

2- مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است فایل  word و pdf  و پرینـت 
اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.

شرایط و قوانیـــن 
جشـــــــــــــــــــــــنواره 

3- هر نفر فقــط یک اثر در هر حــوزه می تواند به دبـــيرخانه جشنواره 
ارسال نماید.

4- تعداد صفحات تلخيص نباید کمتر از 1۰ درصد حجم منــــبع اعالم 
شده باشد.

 تذکر: تلخيص و گزیده نویسی راهكاری موثر برای مخـــتصر ســــازی 
متون و اقتباس نكات مهم منـــابع مكتــوب است که با اهدافی نظير بهره 
گيری بيشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نيز فراهـــم کردن 
امكان مراجعه سریع و آســان تر عالقمندان به بطــــن منابع علمی انجام 

می پذیرد.
خالصه نویسی و زبده گزینی به ویژه در عرصه تلخيص کتاب هم چـون 
سایر فعاليـــت های علمی دارای اصول و قواعد خاصی می باشــــد و 
بی تردید برای خلق اثری ارزشمند در این زمينه کسب مهارت های الزم 

امری ضروری است.
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بخش ایده  و طرح
بخش ایده و طرحهای برگزیده به دو قســمت ایده و طرح های اجراشده ؛ ایده و طـــــــــــرح های 

اجرانشده تقسیم می شود.
1- ایده ها و طرح های شرکت داده شده در جـشنواره می بایسـت دارای 
استاندارد طرح نویسی )بيان مســئله، اهداف، ضرورت، پيشـينه، محــتوای 

طرح، نـــظام اجرایــی به  لحاظ مالی، زمانی و عملياتی، سطح مــشارکت، 
داخلی یا فرابخشی و...( باشند. همچنين طــــرح ها باید دارای توجــــيه 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند.
2- طرح ها و ایده ها می بایست کاربـــردی، خالقانه، روزآمد و اثـربخش 

باشند.
3- ایده ها و طرح ها می بایست در بازۀ زمــانی اعالم شــده درفراخوان

) دو سال اخير( تدوین شده باشند.
4- ایده ها و طرح های مشمول بندهای ذیل دارای امتياز ویژه می باشند:

الف( بهره گيری از ظرفيت های فضای مجازی 
ب( موضوعات مرتبط با حوزه کار آفرینی اشتغال زایی مسئوليت اجتماعی

ج( ارائه شيوه های نوین در حوزه های فرهـنگی و اجتماعی 

بخش ویژه: صنایع خالق 
طراحی بازی های یارانه ای، موشن گرافی، پویا نمایی ، ساخت اپلیشکن ها و..

شرکت کنند گان در بخش ویژه آثار خود را تنها از طریق ایميل جشنواره 
به آدرس زیر ارسال نمایند:

Pravinfestival@gmail.com

شرایط و قوانین 
جشــــــــــــــــــــــنواره



اولین جشنواره فرهنگی
هنری و اجتماعـــــی

نکات مهم :
در بخش آثارو دســتاوردهاي فرهنگی و اجتماعی برگزیدۀ جشـنواره

1- عوامـل تـــوليد آثار، دانشجویان دختر می باشند.
2- تنها آثار ارائه شده در دستورالعمل، مورد ارزیـابی داوران در جــشنواره 

قرار می گيرند.
3- آثار راه یافته به دبيرخانۀ جشــــنواره می بایست در بازۀ زمــانی اعالم 

شده) دو سال اخير( توليد یا اجرا شده باشد.
4- مسئوليت اصالت اثر هنری ارائه شده به جشـنواره بر عهدۀ صاحب اثر 

است.
5- به آثار برگزیده که بيش از یک نویسنده، کارگردان و ســرپرست گروه 

داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
6- دبيرخانه جشــنواره، حقوق آثار راه یافته به مرحله داوری را برای خود 
محفوظ می داند و حق استفاده از آنها را در کتاب و سـایر آثـــار جشنواره 

دارد.
7- شرکت در جشنواره به معنای پذیرش ضوابط و رای داوران است.

8- الزم است تاویل، برداشـت، گرته برداری و اقـــــتباس از اثر یا آثــار 
هنرمندان مرجع، به صراحت ذکر شود. در غير این صورت از جشـــنواره 

حذف و تمامی جوایز و امتيازات لغو می گردد.
آثار ارائه شده خارج از موارد ذکر شده، مورد ارزیابي هيئـــت داوران قرار 

نخواهند گرفت.

نکــــــــــــــــات مهم



اولین جشنواره فرهنگی
هنری و اجتماعـــــی

ا

مهلت ارســـال آثار: 14 اسفند ماه سال  1399 لغایت 31 اردیبهشت سال 1400
اختتامیه جشنواره: روز شنبه 22 خرداد مصادف با روز دختر

آدرس دبیرخـــانه: تهران میدان ونک ، میدان شیخ بهایی ، دانشگاه الزهرا) س( 
                             معاونت فرهنگی و اجتماعی 

https://parvinfestival.alzahra.ac.ir :سایت جشنـــــواره
parvinfestival@gmail.com :ایمیل جشــــنواره

شماره های تـماس: 85692488 و 818041343

تاریــــــــــخ 
جــشـــــنواره 



اولین جشنواره فرهنگی
هنری و اجتماعـــــی

ا

مهلت ارســـال آثار: 14 اسفند ماه سال  1399 لغایت 31 اردیبهشت سال 1400
اختتامیه جشنواره: روز شنبه 22 خرداد مصادف با روز دختر

آدرس دبیرخـــانه: تهران میدان ونک ، میدان شیخ بهایی ، دانشگاه الزهرا) س( 
                             معاونت فرهنگی و اجتماعی 

https://parvinfestival.alzahra.ac.ir :سایت جشنـــــواره
parvinfestival@gmail.com :ایمیل جشــــنواره

شماره های تـماس: 85692488 و 818041343


