آیین نامة اجرایی اولین جشنوارة فضای مجازی و رسانه کنگره ملی شهدای دانشجو
امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطیِ بسیار متنوع وجود دارد و حرف ،آسان به همه جای دنیا می رسد .میدان افکار مردم  ،عرصة کارزار تفکرات گوناگون است .امروز ما در یک
میدان جنگ و کارزار حقیقیِ فکری قرار داریم .این کارزار فکری بههیچ وجه به زیان ما نیست؛ به سود ماست .اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست  -از مهمات تفکر
اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی  -بیرون بکشیم و صرف کنیم ،قطعاً بُرد با ماست ...
قسمتی از بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی)در دیدار با روحانیون استان کرمان )(11/28/4811
با توجه به لزوم حضور جدی جوانان انقالبی در فضای مجازی و تشکیل جبهه جهادی در فضای سایبری برای مقابله با تهاجم سازمان یافتة دشمنان انقالب اسالمی و نظر به مصوبه
نشست مشترک روسای دانشگا ه های استان آذربایجان شرقی و ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی در تاریخ ،0931/4/01اولین دوره از جشنواره فضای مجازی کنگره ملی
شهدای دانشجو به همت دانشگاه جامع علمی -کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی و با همکاری ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی و مشارکت اداره کل شاهد و
ایثارگر دانشگاه جامع علمی -کاربردی برگزار می گردد .بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری جشنواره و موافقت اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی  ،این جشنواره
عالوه بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی در سطح دانشجویان علمی-کاربردی کشور و به صورت سراسری نیز برگزار می گردد .
اهداف:
 )0تبیین و ترویج ارزش های اصیل انقالب اسالمی و دفاع مقدس با رویکرد سیره ی شهدا
 )2اندیشه پروری و معرفت افزایی دانشجویان در راستای فرهنگ دینی با استفاده از سیره ی شهدای دانشجو
 )9ارائه ی الگوهای رفتاری بر مبنای سبک زندگی شهدا
)4تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تکریم و تجلیل از شهدا
 )1زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا
 )6ترویج فرهنگ صحیح ایثار و شهادت
 )7تبیین رسالت و جایگاه دانشجویان با رویکرد سیره ی عملی شهدای دانشجو
 )8تبیین و انتقال آرمان های ارزشی و بینش های صحیح شهدای دانشجو به نسل جوان
 )3جمع آوری و ایجاد بانک اطالعات شهدای دانشجو جهت ارائه ی خط مشی زندگی شهدای دانشجو
 )01استفاده از ابزار های نوین رسانه ای  ،هنری و  ...جهت ابالغ پیام شهدا
 )00جلب مشارکت و سهیم نمودن نهادهای فعال فرهنگی در عرصه زندگی شهدا
 )02ارائه الگوهای رفتاری بر مبنای سبک زندگی شهدا
 )09انعکاس گسترده و ترویج فرهنگ انقالب در فضای سایبری
 )04شناخت و ایجاد ارتباط با فعاالن فضای سایبری متخصص ومتعهد.
 )01تعمیق باورهای اسالمی ،انسانی مسلمین در میان عموم دانشجویان
 )06انعکاس و ترویج ظرفیت های تشکلهای دانشجویی و فعالیت های انجام شده درآنها
 )07ایجاد زیر ساخت الزم جهت ارزیابی حضور و فعالیت دانشجویان در فضای سایبری
ماده  )1محور های جشنواره:
•شهدای دانشجو ،دانشجوی انقالبی
•اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان
•تمدن اسالمی و بیداری اسالمی
•مطالبه گری و عدالتخواهی
•دانشجو ،دانشگاه  ،نگاه (زندگی دانشجویی(

•آزاد
ماده  )4ساختار اجرایی جشنواره و کمیته های کاری:
• انجام وظایف مختلف جشنواره در کمیته های چندگانه و زیر نظر ریاست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استانی آذربایجان شرقی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی
انجام می پذیرد.
• تدوین آیین نامه اجرایی جشنواره نیز در شورای سیاستگذاری جشنواره متشکل از اساتید و صاحبنظران حوزه فضای مجازی و با حضور نماینده ناحیه بسیج دانشجویی استان
آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است.
ماده )1موضوعات جشنواره:
بخش های اصلی جشنواره:
 )0رسانه های دیجیتال (سایت ،وبالگ ،کانال و صفحات شبکه های اجتماعی ایرانی و خارجی ،رسانه های خبری دانشجویی)
 )2نرم افزار و اپلیکیشن (نرم افزارهای تلفن همراه ،بازی های رایانه ای ،شبکه های اجتماعی و پیام رسان ،بانک اطالعاتی ،نرم افزار چند رسانه ای)
 )9تولیدات چند رسانه ای (کلیپ  ،رادیو اینترنتی  ،پاد کست ،وید ئو کست ،اینفوگرافیک ،کتاب الکترونیک ،کتاب صوتی)
بخش های ویژه جشنواره:
مسابقات ایده های برتر و نوآورانه در حوزه های
)0نرم افزارهای مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی ،دولتی و شرکت های خصوصی ) 2نرم افزارهای کاربردی در حوزه های مکان ،آموزش ،سالمت ،شهر هوشمند و سایر خدمات
اجتماعی )9نرم افزارهای تعاملی و پیام رسان
بخش جنبی جشنواره :
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات:
 )0آموزش CSSدر طراحی صفحات وب
 )2امنیت شبکه و تست نفوذ
 )9پدافند غیر عامل در حوزه فضای مجازی
 )4برنامه نویسی اندروید
ماده )2ثبت نام:
ثبتنام،تکمیل فرم شرکت و ارسال آثار ،فقط از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به نشانی  http://cyberspacefestival.irانجام می پذیرد.
ماده  )5شرایط شرکت در جشنواره:
•شرکت برای دانشجویان و اساتید می باشد.
•هر فرد با ثبت هر تعداد اثر می تواند در جشنواره شرکت کند.
•کلیه آثار هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل ارائه هستند.
•کلیه شرکت کنندگان می بایست لوگوی جشنواره را در اثر خود وارد نمایند.
•تکنیک (روش اجرا) آزاد است.
• اثر ارائه شده تولیدی ،بدیع ،مرتبط با موضوعات جشنواره و با رعایت حق تالیف باشد.
• آثار ارائه شده باید منطبق با آموزه های اسالمی بوده و نماینده فرهنگ غنی ایرانی باشد.
•در صورت استفاده از منابع در تولید محتوا ،منبع و در صورت لزوم اجازه نامه دسترسی در حاشه اثر قید گردد.
•حجم فایل ارسالی حداکثر  011مگابایت باشد(.در صورت زیاد بودن حجم اثر با ذکر لینک مربوطه در صورت وجود و با ارسال فیزیکی به آدرس دبیر خانه اقدام گردد)

•تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره و تایید صحت اطالعات ارسالی می باشد لذا مسؤولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده شرکتکننده است.
• در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط شرکت ،اثر در هر مرحله ای از جشنواره حذف و امتیازات آن سلب می شود.
•تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد داشت.
•به تمامی شرکت کنندگان که آثارشان حایز حداقل شرایط باشند گواهی شرکت داده می شود.
•تصمیمگیری درباره موارد پیشبینی و اعالمنشده ،بر عهده شورای سیاست گذاری جشنواره است.
ماده  )6داوری جشنواره
داوری جشنواره در دو مرحله اولیه( غربالگری) و نهایی( انتخاب آثار برتر ) برگزار می شود .
داوری آثار دریافتی در دو بخش فنی و محتوایی به صورت جدا و با احتساب 11 %امتیاز بخش فنی و  % 11امتیاز مربوط به بخش محتوای آثار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
•شرط اخذ رتبه های اول تا سوم هر موضوع( با کسب حداقل امتیاز به صورت زیر می باشد.
حداقل امتیاز برای رتبه اول  %81امتیازکل
حداقل امتیاز برای رتبه دوم  %71امتیازکل
حداقل امتیاز برای رتبه سوم  %61امتیازکل.
•داوری آثار در دو مرحله صورت می گیرد.
در مرحله غربالگری تمامی آثار به صورت کلی بررسی شده و آثاری که هر یک از قوانین مسابقه را نقض کرده یا رعایت نکرده باشند از دور مسابقه حذف می شوند.
آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری بر اساس معیار های داوری امتیازدهی و رتبه بندی می شوند.
•شاخص های داوری در قالب فرم های پیوست می باشد.
ماده  )7تقویم اجرایی:
•شروع ثبتنام و ارسال آثار از طریق سایت 01 :آذر 0931
•آخرین مهلت ارسال آثار از طریق سایت 02 :بهمن 0931
•داوری نهایی 21 :لغایت 91بهمن 0931
•زمان برگزاری جشنواره :متعاقباً اطالع رسانی می شود.
ماده  )/جوایز:
به برگزیدگان جشنواره هدایای نقدی و لوح سپاس اهدا می گردد.
در هر موضوع به  9اثر برتر ،جوایزی به شرح ذیل اعطا می گردد:.
رتبه اول  1،111،111:ریال ،رتبه دوم  9،111،111 :ریال و رتبه سوم 2،111،111 :ریال
ماده )9اختتامیه:
آیین اختتام جشنواره در تبریز برگزار می گردد  .شرح مراسم و زمان بندی اجرای آن بعداً به اطالع خواهد رسید.
ماده  )1/دبیرخانه جشنواره:
نشانی  :تبریز ،انتهای خیابان طالقانی  ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی  ،طبقه اول
صندوق پستی 10741/419:تلفن و نمابر 140-91491183
پایگاه الکترونیکی: www.cyberspacefestival.

