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 هب انم خدا 

 

 

   فراخوان

 جشنواره ملی 

 "عصر کرونایی"
 سراسر کشور صنعتگران اساتید، کارمندان ودانشجویان ویژه 

 

 : رگزار کنندهب

 ،وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، معاونت فرهنگی و دانشجویی

 رفسنجانبط عمومی مجتمع مس سرچشمه ا، رومرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری

 

 

 1400 و تابستان بهار
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 مقدمه:

بیش از یکسال از ورود مهمان ناخوانده ای  که کل دنیا را درگیر خود کرده است می گذرد.مهمانی 

که نه تنها سالمت افراد جامعه را به خطر انداخت بلکه تاثیرا فراوانی بر مسائل فرهنگی، اقتصادی، 

با  شکل های مختلفی که  19است. در حال حاضر کووید علمی آموزشی، مدیریتی و ... ایجاد کرده 

از خود به نمایش گذاشته بشر را با چالش ها و مشکالت اساسی مواجهه کرده است و این امر نیازمند 

یک مدیریت بحران قوی، ترویج فرهنگ سالمت با بهره مندی از ابزار هنر جهت ، استفاده از 

 شگیری، کنترل و ریشه کن کردن آن می باشد.تجربیات و ایده های خالقانه در جهت پی

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت 

بهداشت، مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری جشنواره ملی عصر کرونایی را در محور های 

مشارکت کلیه مدیران، اساتید، فرهنگی، علمی و مدیریتی با موضوعات و رشته ای مختلف و 

 و دانشجویان سراسر کشور برگزار می کند.   ، صنعتگرانکارمندان

 

 

 اهداف جشنواره:

 یثار و مجاهدت های مدافعین سالمتفرهنگ سازی و نمایش ا .1

پرورش و توانمند سازی ایده ها و نوآوری های خالقانه در جهت یشگیری، تشخیص و   .2

 درمان کرونا

 مایه های  نظام سالمتحفظ و ارتقا سر .3

 تبادل تجربه و دانش مدیریتی و ایجاد هم افزایی .4

 صرفه جویی و کاهش هزینه های سازمان  .5

 کمک به اجتماعی سازی دانش و تجربه  .6

 ارتباط سازمان با سازمان های دیگر .7

 تقویت مدیریت مشارکتی .8
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 محور های جشنواره

 فرهنگی 

 بخش  ادبی 

  کوتاهرشته های شعر، دلنوشته، داستان 

 

 بخش فیلم 

 رشته های مستند، فیلم کوتاه 

 

 بخش هنر های تجسمی 

 رشته های: طراحی، نقاشی، عکس 

 

 علمی 

 موضوعات 

 پیشگیری از ابتال به کرونا 

 تشخیص بیماری کرونا 

 درمان بیماری کرونا 

 

 مدیریتی 

 تعریف 

 حاصههل از آن منجههر بههه به ههود تجربههه موفههج: تجربههه ای کههه دسههتاورد 

 سازمان)ایجاد تغییر و ارتقا در سطح عملکرد ( می شود.عملکرد 

 

  موضوعات 

 ارائه تجربه های موفج در مدیریت بحران کرونا 
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بخش ادبی                                                         

 شعر 

 سبک شعر محدودیتی ندارد 

 محدودیتی در ارسال آثار وجود ندارد 

 آثار نباید قبال چاپ شده باشند 

  و  14یا 12فونت ارسال آثار بایدB nazanin باشید 

  کلمه باشد 3500تعداد کلمات در داستان کوتاه و دلنوشته حداکثر 

  متقاضیان باید ابتدا فرم مربوط به درج اطالعات را کامل و سپس اثر خود را به صورتPDF  و

Word .بارگزاری نمایند 

 جوایز 

  میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارتندیس جشنواره، نفر اول 

  میلیون ریال 30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 

 

 دلنوشته و داستان کوتاه 

  14یا ،12فونت آثار ارسالی باید  B Nazaninباشد 

 در این رشته ها حداقلی  میباشد. کلمه 3500حداکثر  و دلنوشته تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه

 .نشده است در نظر گرفته

 ابتدا فرم مربوط به درج اطالعات را کامل و سپس اثر خود را به صورت  یدبا یانمتقاضPDF  و

Word یندنما یبارگزار. 

  اشندحتما دارای اسم مناسب ب بایدآثار. 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال 30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال 20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 
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 بخش هنر های تجسمی                 

 نقاشی 

 .نوع تکنیک آزاد است 

 محدودیتی در ارسال آثار وجود ندارد 

 .آثاری کپی اثر هنرمندان دیگر باشد مورد قبول واقع نخواهد شد 

  باشد. 120*100ابعاد اثر حداکثر 

  مربوط به درج اطالعات را کامل و سپس اثر خود را با کیفیت باال ارسال متقاضیان باید ابتدا فرم

 نمایند.

 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال 30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفردوم 

  میلیون ریال 20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفرسوم 

 

 طراحی 

  آزاد است.نوع تکنیک 

 محدودیتی در ارسال آثار وجود ندارد 

 .آثاری کپی اثر هنرمندان دیگر باشد مورد قبول واقع نخواهد شد 

  باشد. 120*100ابعاد اثر حداکثر 

  متقاضیان باید ابتدا فرم مربوط به درج اطالعات را کامل و سپس اثر خود را با کیفیت باال ارسال

 نمایند.

 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال 20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 
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 عکاسی 

 با موضوع کرونا و مدافعان سالمت باشند عکس ها باید فقط منطبق 

  عکس ارسال کند. 3هر فرد می تواند 

  300عکس ها باید با کیفیتDPI  مگاپیکسل و حداقل رزولوشن عکس  8و حداکثر حجم فایل

 مگاپیکسل باشند. 12موبایلی باید 

   عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری و مدل دوربین مورد

 .درج شوندجشنواره در قسمت توضیحات  استفاده در هنگام بارگذاری در سایت

 ی تصویری باشندا لوگو یا هرنشانه های ارسالی، نباید دارای عکس. 

 عکس ارائه شده از آثار در سامانه باید به صورت کامل، واضح و با کیفیت باشد. 

 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال 30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال 20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 
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 بخش فیلم

 فیلم کوتاه و مستند 

 .فیلم ها باید دارای دارای استاندارد های فنی باشند 

  دقیقه باشد 40دقیقه و مستند  30مدت زمان فیلم کوتاه حداکثر 

 محدودیتی در ارسال فیلم ها وجود ندارد 

  فیلم ها باید بر رویDVD  .با کیفیت باالبه دبیرخانه جشنواره ارسال شوند 

  نام فیلم یا مستند، مشخصات  و شماره تماس کارگردان باید بر رویDVD .نوشته شود 

 .فیلم هایی با موضوع جشنواره انطباق نداشته باشدحذف می شوند 

 در کتاب جشنواره یک قطعه عکس پرسنلی یا غیر پرسنلی از کارگردان جهت چاپ 

 

 :جوایز 

  ،میلیون ریال 50و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال 30و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

  میلیون ریال 20و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 

 

 

 

 

 

 

شده، جهت ساخت فیلم های عالوه بر جوایز ذکر بخش فیلم : به رتبه های برتر اول تا سوم 1 نکته

مورد حمایت مادی و معنوی قرار رفسنجان  از طرف روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه بعدی

 .خواهند گرفت

 : آثار برگزیده محور های فرهنگی در کتاب جشنواره با نام صاحبان اثر چاپ خواهند شد.2نکته 
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 لمیع                                    

 شرایط 

  متقاضیان باید اطالعات خواسته شده جهت ثبت نام اولیه مطابق با فرم موجود در بخش علمی

 تکمیل نمایند.

 از  یشگیریجهت پ یدمرتبط با محصوالت جد یها و طرح ها یدها یرندهدربرگ یشگیریمحور پ

واکسن  ید،کننده جد یضدعفون یمحلول ها و روش ها ید،جد یابتال به کروناست مانند ماسک ها

 و...

 باشد مانند  یابتال به کرونا مرتبط م یصوکارامد جهت تشخ یدمف یبا انواع روش ها یصمحور تشخ

 .یصیتشخ یتک

 ال به کروناست مانند ها و محصوالت نوآورانه جهت درمان افراد مبت یدهمحور درمان مربوط به ا

 مختلف و ... یدر درمان کرونا، داروها یمارستانیب یازمورد ن یزاتتجه ی،درمان یانواع روش ها

  یگیرد.اطالعات صورت م ینبراساس هم یو داور یرددقت صورت گ یتاطالعات نهادر تکمیل 

 اقدام نمایند. 2ره شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی راه پیدا میکنند باید نسبت تکمیل فرم شما 

  .حداکثر یک ایده می تواند ارسال گردد 

  حذف خواهند  یقبال مورد استفاده قرار گرفته باشند در مرحله غربالگر یاباشند  یکه کپ ییهاایده

 .شد

 

  :قوانین داوری بخش علمی رویداد 

  آن احراز نشده  یتکه مالک ییها یدهنو و متعلق به شخص ارائه دهنده باشد. ا یدو طرحها باایده ها

 .باشد

   دقیقه ای پیرامون توضیح  3شرکت کنندگان محترم باید عالوه بر تکمیل فرم های ارسالی یک فیلم

 درباره ایده ارسال کنند.

   یارسال ی و فیلم های فرمها یبررس یقو از طر یحضور یربه صورت  غ غربالگری اولیه ایده ها 

و صفحات  یدادرو یتسا یقاز طر یدگانبرگز یاسام یه،اول یداور یندبود. پس از اتمام فرآ خواهد

  اعالم خواهد شد. یمجاز یدر فضا و شده ییدتا
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  دقیقه ای ارسال شده صورت میپذیرد. 3مرحله دوم جشنواره به صورت داوری فرم ها و فیلم های 

  اسامی رویداد، از انجام فرآیند داوری مرحله دوم و جمع بندی نهایی داوران و کمیته برگزاری پس

 .در شبکه های اجتماعی اعالم خواهد شد رویدادبرگزیدگان نهایی از طریق وب سایت و صفحات 

  از طریق سرپرست تیم خواهد بود. الزم به ذکر است  رویدادارتباط با تیم های شرکت کننده در

 شد. تیم   واریز خواهدبه تمامی اعضای جوایز رویداد 

 ه تغییر و تمدید زمان های اعالم شده بستگی به نظر ستاد برگزاری زم به ذکر است که هرگونال

 پیگیر رویدادرویداد دارد. برای آگاهی از تغییرات احتمالی لطفا همیشه از قسمت اخبار در سایت 

 .جدیدترین خبرها باشید

 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 100و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال  80و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال 50و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 

 

 

 

جهت تولید محصول خود از طرف مرکز رشد فناوری سالمت، مرکز نوآوری آثار برگزیده  :1نکته

مورد حمایت مادی و و شتابدهی شهید ستاری و روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 

 .گرفتخواهند  قرار معنوی

محور علمی در صورت رضایت صاحبان اثر در ایده ها، اختراعات یا محصوالت برگزیده  :2نکته 

 کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسید.
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 نحوه ارزیابی ایده ها ، توانمندسازی و انتخاب ایده برتر

شود چگونه ایده با برگزاری کارگاه های توانمد سازی به ایده های برتر آموزش داده می  .1

، فرم 3، فرم شماره 2خود را به یک کسب و کار نو پا تبدیل کنند. )پیوست فرم های شماره 

 (5و فرم شماره  4شماره 

ساعتی به شرکت کنندگان منتورینگ الزم داده می شود تا  24پس از آموزش در یک بازه  .2

 ه  کنند.بتوانند ایده های خود در قالب بوم کسب و کارو ارائه موثر آماد

نفرات اول، دوم و سوم انتخاب  و به  یینها یمتخب  و داور یها یدها  ینگپس از منتور .3

 گردند. یبرتر اعالم م یها یدهعنوان ا

 

 

 کارگاه های توانمندسازی

 ساعت نام دوره ردیف

 3 آموزش راه اندازی کسب و کارهای نوپا 1

 2 تیم سازی و کارگروهی 2

 2 مصاحبه با مشتریاعتبارسنجی ایده و  3

 MVP 2چگونگی ساخت  4

 3 طراحی کسب و کار بوم ناب 5

 2 ارائه موثر 6
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:زیابی تجربیات موفقرمالک های ا  

 نو و خالقانه باشد.) پرهیز از کپی برداری، عدم ارسال تجربیات تکراری( -1

 کاربردی و در راستای اهداف و برنامه های مورد نظر باشد. -2

 اثربخش بوده و در جهت بهبود و یا ایجاد تغییرات سازنده درون و برون سازمانی باشد. -3

 حوزه ها باشد.قابل تعمیم به همه  -4

 عنوان تجربه کوتاه، روشن، قابل فهم و مرتبط با محتوای تجربه باشد. -5

 شرح تجربه رسا، قابل فهم و از قواعد نگارشی و نظم منطقی در مطالب برخوردار باشد. -6

 شرایط پذیرش تجربه های موفق:

 قابل پذیرش نیست.تجربه های تکراری که قبال عینا یا با محتوای کامال مشابه ارائه شده است  -1

 تجربه هایی که جزو شرح وظایف بوده و اجرای آن تکلیف حقوقی است پذیرفته شده نیست.  -2

تجربه هایی که فاقد مستندات مرتبط مبنی بر نحوه اجرا و دستاوردهای حاصله باشد قابل پذیرش  -3

 نیست.

 آنها مطرح نیست.تجربه هایی که گزارش آنها صرفا توصیفی بوده و هیچ گونه راهکار عملی در  -4

 محدودیتی در تعداد تجارب وجود ندارد. -5

 ارسال شود.BNazanin14یا BNazanin12تجارب باید با فونت  -6

 

 جوایز 

  ،میلیون ریال 100و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر اول تندیس جشنواره 

  میلیون ریال 80و جایزه نقدی  دیپلم افتخارنفر دوم 

   میلیون ریال50و جایزه نقدی  لوح تقدیرنفر سوم 

 

 ادر کتاب جشنواره بمحور مدیریتی جهت تبادل تجارب موفق برگزیده  آثار: 1نکته 

 صاحبان اثر به چاپ خواهد رسید.صاحب یا نام 



16 

 

 

 مهلت ارسال آثار :

 1400ماه  شهریور 15ا ت :فرهنگی 

 1400ماه  شهریور 15 ات: مدیریتی 

 1400 شهریور ماه 15 ات: علمی 
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