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 مقذمه 

ػلَم ٍ فٌبٍسی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی عی ػبل ّبی اخیش سؿذ چـن گیشی دس دًیب یبفتِ اػت ٍ ؿَاّذ هغبلؼبت آیٌذُ 

ػبل آیٌذُ ایي حیغِ اص داًؾ خبیگبُ ٍیظُ ای دس عت پیذا خَاّذ کشد ٍ اسصؽ اقتلبدی آى سٍص ثِ  23تب  03پظٍّی ًـبى هی دّذ دس 

ـَسّب ثؼیبسی اص هٌبثغ ٍ ػشهبیِ ی خَد سا ثِ ایي هْن اختلبف دادُ اًذ. خوَْسی اػالهی ایشاى عی سٍص افضایؾ هی یبثذ. اص ایي سٍ ک

ػبل گزؿتِ تدشثِ هغلَثی دس ایي صهیٌِ داؿتِ ٍ تَاًؼتِ اػت دس ػغح هشصّبی داًؾ حشکت ٍ ثِ داًؾ پبیِ ایي حَصُ دػت  03

 آیٌذُ ثشای پیـشفت کـَس خَاٌّذ ثَد.  آهَصاى ػالقِ هٌذ ثِ ایي حَصُ اص اهیذّبی پیذا کٌذ. داًؾ

ثش اػتفبدُ اص ثخؾ داًؾ آهَصی ػَهیي خـٌَاسُ هلی ٍ کٌگشُ ثیي الوللی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی  ثب تکیِ 

سکت تَػظ هؼبًٍت ػلوی ٍ  فٌبٍسی سیبػت خوَْسی ثب هـبػبصی ایي داًؾ دس خبهؼِ  ظشفیت هوتبص داًؾ آهَصاى ثشای تشٍیح ٍ ثَهی

دس ػبلي ّوبیؾ ّبی ثیي الوللی خوَْسی اػالهی ایشاى )اخالع ػشاى(   94آرسهبُ  03لغبیت  4اص  ًَ  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  ثب سٍیکشد ی

 ثِ ؿشح ریل ثشگضاس هی گشدد:

 اهذاف جشنواره
 دثیشاى  آهَصؽ ٍ تشٍیح  ٍ ثَهی ػبصی ػلَم ٍ فٌبٍسی ػلَلْبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی دس ثیي داًؾ آهَصاى ٍ -0

فشاّن ًوَدى اهکبى دػتیبثی داًؾ آهَصاى  ػالقِ هٌذ ثِ یبفتِ ّبی خذیذ ػلوی ٍ پظٍّـی دس حَصُ ػلَم ٍ فٌبٍسی  -2

 ػلَلْبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی

 ایدبد صهیٌِ هـبسکت داًؾ آهَصاى هؼتؼذ دس اًدبم پظٍّؾ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی  -0

 ّذایت داًؾ آهَصاى ًخجِ ٍ ػالقِ هٌذ ثِ حَصُ ػلَم ٍ فٌبٍسی ػلَلْبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی کـف ٍ  -4

 ایدبد استجبط هٌبػت ٍ پَیب ثیي داًؾ آهَصاى پظٍّـگش کـَس دس ایي حَصُ  -0

ى اص خلت تَخِ ٍ حوبیت اػضبی ّیئت ػلوی ٍ اسگبى ّبی هختلف دٍلتی ٍ  ؿشکت ّبی خلَكی ثِ فؼبلیتْبی داًؾ آهَصا -8

 عشیق هؼشفی داًؾ آهَصاى پظٍّـگش ثشتش دس ایي حَصُ 

 ایدبد سٍحیِ سقبثت ػبصًذُ ثیي داًؾ آهَصاى ثِ هٌظَس استقبی ػغح فؼبلیتْبی ایـبى  -4

 فشاّن ًوَدى ثؼتشی ثشای اسایِ دػت آٍسدّبی خالقبًِ داًؾ آهَصاى دس صهیٌِ ػلَم ٍ فٌبٍسی ػلَلْبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی 

 : مخاطبین
اثش  دس ّش یک اص  0هتَػغِ اٍل ٍ دٍم هی تَاًٌذ ثب اسػبل حذاکثش اثتذایی ٍ  ّوِ ی داًؾ آهَصاى دختش ٍ پؼش کلیِ هذاسع 

 هحَس ّبی  خـٌَاسُ ؿشکت ًوبیٌذ. 

 

 حورهای جشنواره : م

 ِاٍل ٍ دٍم(دٍسُ )هتَػغِ  هقبل 

 هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍ دٍم( فٌبٍسی ّبی دیدیتبل( 

 هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍ دٍم( ضاتدػت ػبصُ ٍ تدْی( 

 هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍ دٍم( ایؼتگبّْبی آهَصؿی( 

 هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍ دٍم(ابتدایی ) ٌّش ٍ ادثیبت ٍ 

 نحوه ثبت نام :

عشیق پبیگبُ ایٌتشًتی خـٌَاسُ ثِ ًـبًی اص تٌْب  ٍ   20/4/94حذاکثش تب تبسیخ  ثجت ًبم

http://stemcellfestival.com/     .كَست هی پزیشد 

http://stemcellfestival.com/
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 به آئین نامه هر محور  توجه شود: قبل از ثبت نام و  ارسال آثار 

 محور مقاله پژوهشیاین

 ًفشُ هی تَاًٌذ دس ایي هحَس ؿشکت ًوبیٌذ. 0تب  2دس گشٍُ ّبی  دٍسُ اٍل ٍ دٍم هتَػغِ داًؾ آهَصاى  .0

 هَضَع هقبلِ ثبیذ هشتجظ ثب ػلَم ٍ فٌبٍسی ّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبؿذ. .2

 ثبؿذ. )ضویوِ(هقبالت اسػبلی الضاهب ثبیذ هغبثق ثب فشهت اسائِ ؿذُ  .0

 

 محور فناوری های دیجیتال

اًیویـي، ثبصی سایبًِ ای ٍ اپلیکیـي هی ثبؿذ کِ داًؾ آهَصاى ّش ػِ هقغغ ثِ هٌظَس اص فٌبٍسی ّبی دیدیتبل ػبخت  .0

 ًفشُ هی تَاًٌذ دس ایي هحَس ؿشکت ًوبیٌذ. 0كَست اًفشادی یب گشٍُ ّبی حذاکثش 

 هَضَع اثش ثبیذ هشتجظ ثب ػلَم ٍ فٌبٍسی ّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبؿذ. .2

 الضاهی اػت:دس ثخؾ اًیویـي تَخِ ثِ هَاسد ریل  .0

 .هَضَع اًیویـي دس خلَف آهَصؽ ٍ تشٍیح ػلَم ٍ فٌبٍسی ّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبص ػبختی ثبؿذ 

  دقیقِ هی ثبؿذ. ۳تب  1هذت صهبى هَسد قجَل  آثبس ثیي 

   آثبس ثب فشهتmp4  23ثبؿذ ٍ حدن آى ثیؾ MB  . اص ًجبؿذ 

  ػکغ ثبثت اص فیلن دس فشهت .۳اسػبلjpg  1۵0ثب سصٍلَؿيdpi .الضاهیؼت 

 .دس توبم كحٌِ ّب ٍكَت ّبی فیلن  یب اًیویـي سػبیت ؿئًَبت اػالهی الضاهی هی ثبؿذ 

 ثشای ؿشکت دس ثخؾ ثبصی سایبًِ ای ٍ اپلیکیـي هَاسد ریل تَخِ ًوبییذ: .4

 .اػتفبدُ اص ّش ًشم افضاس  ثال هبًغ اػت 

 .سػبیت کپی سایت دس اػتفبدُ اص هٌبثغ الضاهیؼت 

  ثب قبثلیت آثبسRun for pc 20ٍ حدن آى ثیؾ  اسػبل گشددMB . اص ًجبؿذ 

  ػکغ ثبثت اص فیلن دس فشهت ۳اسػبلjpg  1۵0ثب سصٍلَؿيdpi .الضاهیؼت 

 .دس توبم كحٌِ ّب ٍكَت ّبی فیلن  یب اًیویـي سػبیت ؿئًَبت اػالهی الضاهی هی ثبؿذ 

 

 محور دست سازه و تجهیسات 

 ًفشُ هی تَاًٌذ دس ایي هحَس ؿشکت ًوبیٌذ.  0داًؾ آهَصاى دس گشٍُ ّبی  .0

 هَضَع دػت ػبصُ ثبیذ هشتجظ ثب ػلَم ٍ فٌبٍسی ّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبؿذ. .2

 دػت ػبصُ ثبیذ داسای خالقیت ٍ ًَآٍسی ثَدُ ٍ کبسثشدی ثبؿذ. .0

 اسػبل ًوبیٌذ.ثب سصٍلَؿي  jpgدس فشهت ؿشکت کٌٌذگبى تلَیش دػت ػبصُ ) ػکغ یب عشاحی یب ًقـِ فٌی( خَد سا  .4

 ایستگاه های آموزشی :

 ًفشُ هی تَاًٌذ خْت اسائِ کبسگبُ آهَصؿی دس ایي هحَس ثجت ًبم ًوبیٌذ . 0داًؾ آهَصاى دس تین ّبی  -0

کـت ٍ پبػبط ػلَل، ًگْذاسی ػلَل، هٌْذػی ثبفت، تدْیضات بی ثٌیبدی، اػتخشاج ػلَل ّهَضَػبت هَسد ًظش ػجبستٌذ اص  -2

 ؿوبسؽ ٍ تبییذ َّیت ػلَل ّبی ثٌیبدی، ؿجیِ ػبصیػلَل ّبی ثٌیبدی، کبس ثب حیَاًبت، 

 پبػخ ثِ ثبصدیذکٌٌذگبى ثِ صثبى اًگلیؼی سا داؿتِ ثبؿذ . حذاقل یک ًفش اص اػضبی تین ثبیذ تَاًبیی اسائِ کبسگبُ ٍ -0

  ست پزیشؽ تین دس هشحلِ ًْبیی تْیِ هلضٍهبت ٍ ٍػبیل ثشگضاسی کبسگبُ ثش ػْذُ ؿشکت کٌٌذگبى هی ثبؿذ .دس كَ -4

 ػذد كٌذلی پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت.( 02)ثشای ّش ایؼتگبُ تٌْب دٍ ػذد هیض ٍ 
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ثِ آدسع قغت کـَسی  94هبُ  آثبى 20تب تبسیخ   mp4ؿشکت کٌٌذگبى فیلن اسائِ خَد سا ثِ كَست لَح فـشدُ دس فشهت  -0

دثیشخبًِ –ٍاقغ دس کشج .ػِ ساُ پؼت خبًِ .حلبسک ثبال ، هیذاى ؿْشداسی ،سٍثشٍی پبسک اللِ پظٍّـؼشای هالكذسا 

دقیقِ دس لَح ّبی خذاگبًِ  03اًگلیؼی ) حذاکثش  ػلَلْبی ثٌیبدی اسػبل ًوبیٌذ .الصم ثِ رکش اػت فیلن اسائِ فبسػی ٍ

 صثبى اسائِ سٍی لَح رکش ؿَد. ًبم اػضب ٍ -ًبم اػتبى –کبسگبُ اسػبل گشدد .ػٌَاى 

 هـبسکت ّوِ ی اػضبی تین دس اسائِ هـَْد ثبؿذ . فیلن ّبی اسػبلی اص ًظش ٍضَح تلَیش ، ًَس ٍکیفیت كذا هٌبػت ثبؿذ ٍ -8

آهَصؿی ، ًوبیؾ كحیح هٌبػت ، پشداخت ػلوی ، خالقیت ًٍَآٍسی دس اسائِ اػتفبدُ اص ٍػبیل کوک  تَخِ ثِ هَضَع ًَ ٍ -4

 سٍال فشآیٌذ آهَصؽ ثبػث افضایؾ اهتیبص دس داٍسی خَاّذ ثَد.

 

 محور هنر و ادبیات

 
 داًؾ آهَصاى کلیِ هقبعغ هی تَاًٌذ دس گشٍُ ّبی حذاکثش دٍ ًفشُ ایي هحَس ؿشکت ًوبیٌذ. .0

 هَضَع اثش ثبیذ هشتجظ ثب ػلَم ٍ فٌبٍسی ّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبؿذ. .2

 قبلت آثبس ٌّشی هحذٍدیتی ٍخَد ًذاسد ٍ عشاحی ، ًقبؿی، ػکغ، فیلن هؼتٌذ ٍ ..... قبثل پزیشؽ اػت.دس  .0

یب دػت ًَیغ )اثتذایی( قبثل ٍ  داػتبى ػلوی تخیلی  دس قبلت کتبة ٍ ّوشاُ ثب تلَیش ثِ كَست تبیپ ؿذُ )ثشای هتَػغِ( .4

 اسائِ هی ثبؿذ.

 

 

 نجگانهبرای ارسال آثار در محورهای پ پیشنهادات
 کبسثشد هٌْذػی ثبفت دس ػلَل ّبی ثٌیبدی .0

 دیدیتبل هبسکتیٌگ .2

 کبسثشدّبی ًبًَ دس ػلَل ّبی ثٌیبدی .0

 کبسثشدّبی هیکشٍفلَئیذی دس ػلَل ّبی ثٌیبدی .4

 طى دسهبًی )ػیؼتن ّبی کشیؼپش دس ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ ...( .0

 دس ػلَل ّبی ثٌیبدی اػتفبدُ ّبی هختلف ػیؼتن کشیؼپش .8

 ثشای ػلَل ّبی ثٌیبدی اقتلبدیاسائِ عشح  .4

 یبدی دس كٌبیغ آسایـی، ثْذاؿتی ٍ صیجبییکبسثشد ػلَل ّبی ثٌ .4

 عشاحی هذل ثَم کؼت ٍ کبس دس حَصُ ػلَل ّبی ثٌیبدی .9

 ضشٍست آهَصؽ ٍ تشٍیح ػلَل ّبی ثٌیبدی .03

 ی ػشعبًیتـخیق ػلَل ّبی ثٌیبدػبخت ثیَػٌؼَس ثشای  .00

 ثٌیبدیسگ صایی ثب اػتفبدُ اص ػلَل ّبی کبسثشد  .02

 ثْیٌِ ػبصی توبیض ػلَل ّبی ثٌیبدی .00

 عشاحی داسثؼت ثشای هٌْذػی ثبفت .04

 اػتخشاج ػلَل ّبی ثٌیبدی .00

 فٌبٍسی ّبی ّوگشا .08
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 ی دس ػلَل ّبی ثٌیبدیلکبسثشد هَتَسّبی هَلکَ .04

 هذل ػبصی دس ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ پضؿکی ثبصػبختی .04

 ٌبٍسی ٍ پضؿکی ثبصػبختیفًبًَ  .09

 هبسکتیٌگ ػلَل ّبی ثٌیبدی ّبی هختلف دساقتلبدی کـَسػْن  .23

 (اًیویـيٍ  ثبصی ّبی سایبًِ ای) دس گشٍُ ّبی ػٌی هختلف هفبّین ٍ کبسثشدّبی ػلَل ّبی ثٌیبدی .20

 )دػت ػبصُ( ػبخت سٍثبت کوک آهَصؿی .22

 )داػتبى ػلوی تخیلی( 2050ػلَل ّبی ثٌیبدی دس  .20

 ٌظَس اؿتشاک گزاسی عشح ّبعشاحی اپلیکیـي ثشای ػضَیت هذاسع فؼبل دس حَصُ ػلَل ّبی ثٌیبدی ثِ ه .24

 
 

 

 

 


