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ويش ه مّلــى ر ر ا هفتميــن جشــنو
نشــگاهى  ا ويش د ه ر ر ا جشــنو و 
جتماعي ا ينـى و  فرهنگـي، هنـري، د نون هـاي  كا نمندي هـاي  ا تو و  دها  ر و يـژه دسـتا و

                                                                   





آنچـه كـه بـراى كشـور مـا و بـراى عناصـر فرهنگـى مهـم اسـت، گسـترش كيفـى 
فرهنـگ اسـت. يعنـى تربيـت شـاعر، نويسـنده، هنرمنـد و تربيت كسـانى كـه بتوانند 

توليد هنرى بكنند و پايگاه هنرى را پيش ببرند.    
مقام معظم رهبري (مدظله العالي)



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملّى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

تدوين: دبيرخانه دائمى جشنواره رويش
طراحى و صفحه آرايى: عليرضا شادفـر 

نشانى: تهران، شهرك قدس، ميدان صنعت، بلوار خوردين، خيابان هرمزان، نبش پيروزان جنوبى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، طبقة 5، 
اداره كل فرهنگى و اجتماعى



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

فهرست مطالب

ديباچه ......................................................................................................................................................................................................................................................................

فصل اول: نظام اجرايي جشنواره .....................................................................................................................................................................................................

- ساختار جشنواره ..................................................................................................................................................................................................................................................

- دبيرخانه دائمي جشنواره رويش .........................................................................................................................................................................................................

ـ اهم وظايف دبيرخانه دائمي جشنواره رويش ................................................................................................................................................................................

فصل دوم: جشنواره رويش دانشگاهي ......................................................................................................................................................................................

- اهداف برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى ..........................................................................................................................................................................................

- اركان جشنواره رويش دانشگاهى ..............................................................................................................................................................................................................

- شوراي سياستگذاري جشنواره رويش دانشگاهى .......................................................................................................................................................................

- دبير جشنواره رويش دانشگاهي .........................................................................................................................................................................................................

- دبيرخانه رويش دانشگاهي ..................................................................................................................................................................................................................

- زمان برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى .............................................................................................................................................................................................

- نحوه برگزارى و حضور دانشگاه ها در جشنواره رويش دانشگاهى .............................................................................................................................................

- بخش هاي جشنواره رويش دانشگاهي ....................................................................................................................................................................................................

7

9
10
10
11

13

14
14
14
15
16
16
16
18



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

ـ بخش رقابتى ........................................................................................................................................................................................................................................................

ـ كانون برگزيده رويش دانشگاهى .......................................................................................................................................................................................................

ـ آثار و دستاوردهاى فردى و گروهى .................................................................................................................................................................................................

ـ ايده ها و طرح هاى برگزيده كانون ها .............................................................................................................................................................................................

ـ بخش غير رقابتى ...............................................................................................................................................................................................................................................

ـ معرفى چهره هاى موفق كانونى ...........................................................................................................................................................................................................

ـ نمايشگاه توانمندى ها و دستاوردهاى كانون ها ............................................................................................................................................................................
ـ نكات مهم در برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى ................................................................................................................................................................
ـ نحوه برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى در دانشگاه هاى ستادى و غيردولتى ......................................................................................................

فصل سوم: جشنواره ملي رويش ............................................................................................................................................................................................................

ـ مخاطبان جشنواره ملى رويش .............................................................................................................................................................................................................................
ـ اركان جشنواره ملى رويش ................................................................................................................................................................................................................................... 
ـ شوراى سياستگذارى جشنواره ملى رويش .........................................................................................................................................................................................
ـ دبير جشنواره ملى رويش ............................................................................................................................................................................................................................
ـ دبيرخانه جشنواره ملى رويش ...................................................................................................................................................................................................................
ـ بخش هاى جشنواره ملى رويش .........................................................................................................................................................................................................................
ـ بخش رقابتى .......................................................................................................................................................................................................................................................
ـ كانون هاى برگزيده ..................................................................................................................................................................................................................................

18
18
19
20
22
22
23
24
25

27

28
28
28
29
30
30
30
30



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

ـ آثار و دستاوردهاى فردى و گروهى ..........................................................................................................................................................................................

ـ آثار و دستاوردهاى فردى .......................................................................................................................................................................................................

ـ فيلم نامه نويسى ..............................................................................................................................................................................................................

ـ نمايشنامه نويسى ..........................................................................................................................................................................................................

ـ عكس .................................................................................................................................................................................................................................

ـ ادبى .....................................................................................................................................................................................................................................

ـ هنرهاى تجسمى ..........................................................................................................................................................................................................

- صنايع دستى ...................................................................................................................................................................................................................

- موسيقى ............................................................................................................................................................................................................................

ـ آثار و دستاوردهاى گروهى ....................................................................................................................................................................................................

ـ تئاتر .....................................................................................................................................................................................................................................

ـ فيلم ......................................................................................................................................................................................................................................

ـ موسيقى .............................................................................................................................................................................................................................

ـ انتخاب غرفه هاى برگزيده ...................................................................................................................................................................................................................

ـ انتخاب دانشگاه برگزيده .......................................................................................................................................................................................................................

ـ ايده ها و طرح هاى برگزيده ...................................................................................................................................................................................................................

ـ فرآيند داورى آثار .......................................................................................................................................................................................................................................

ـ داورى جشنواره ..........................................................................................................................................................................................................................................

ـ بخش غير رقابتى ......................................................................................................................................................................................................................................

32
33
33
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38
40
41
42
43
43
44



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

ـ تجليل از كارشناسان كانون ها ..............................................................................................................................................................................................................

ـ تجليل از دبيران شوراى هماهنگى كانون ها .................................................................................................................................................................................

ـ بخش نمايشگاهى ......................................................................................................................................................................................................................................

ـ بخش محتوايى ............................................................................................................................................................................................................................................

ـ تقدير از كانونهاى برگزيده رويش دانشگاهى ................................................................................................................................................................................

ـ نحوه حضور دانشگاه هاى ستادى و غير انتفاعى در جشنواره ملى رويش .........................................................................................................................................

ـ نكات مهم در برگزارى جشنواره ملى رويش ..................................................................................................................................................................................................

پيوست ها .......................................................................................................................................................................................................................................................................

ـ پيوست 1 (گروه بندي دانشگاه ها) .......................................................................................................................................................................................................................

ـ پيوست 2 (تفكيك زمينه فعاليت و موضوع فعاليت كانون ها) ...................................................................................................................................................................

ـ پيوست 3 (جدول زمان بندي اجرايي هفتمين جشنواره ملي رويش) ..................................................................................................................................................

ـ پيوست 4 (بخش هاي مختلف مربوط به آثار دستاوردهاي فردي و گروهي) ................................................................................................................................

ـ پيوست 5 (خالصه دستورالعمل جشنواره رويش) .........................................................................................................................................................................................

44
44
45
45
46
46
47

49

49
51
52
54
55



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

7

ديباچه
 

تجربه فعاليت هاى گروهى و داوطلبانه دانشجويى در ايران پس از پيروزي انقالب اسالمى وارد مرحله نويني گرديد و 
تجربه اى بى نظير و ارزشمند را برجاى نهاد. مجموعه هايى خودجوش و متعهد كه به تدريج به عناصر مهم و غير قابل انكار 
در فرايند توسعه فرهنگى و پويايى فضاى آموزش عالى تبديل شدند، به نحوى كه توانستند با رويكرد نوين دانشگاه هاى 

نسل جديد همراه شده و خود را با كاركردهاى آن همگام سازند.
بى ترديد كانون هاى فرهنگى، هنرى، دينى و اجتماعى در آستانه بيستمين سال تاسيس خود، يكى از پوياترين و مهم ترين 
مجموعه هاى دانشجويى به شمار مى  روند. اين گروه هاى نظام مند و پر مخاطب كه در اين مدت، فراز و نشيب هاي زيادي را 
پشت سر نهاده اند، اينك به مدد همدلى و تالش فعاالن و كارگزاران فرهنگى از جايگاه و اهميت بسزايى در حيات فرهنگى 
و اجتماعى دانشگاه ها برخوردار بوده و نقش ويژه اى در توسعه فرهنگى جامعه دانشگاهى ايفا مى نمايند. از همين رو براي 
اعتال و پيشرفت بيشتر اين مجموعه، ضرورت معرفي ظرفيت ها و انعكاس دستاوردهاي آن بيش از پيش احساس مى شود.
جشنواره كانون هاى فرهنگى، هنرى، دينى و اجتماعى «رويش» به عنوان يكي از بزرگ ترين جشنواره هاي دانشگاهي، 
عرصه بروز و ظهور توانمندى ها و دستاوردهاى خانواده بزرگ كانون ها و فرصتى بى نظير براى تجلى جايگاه و تداوم 
و توسعه آن ها مى باشد. معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر دارد تا با بهره گيرى از 
نظرات ارزنده كارشناسان، مشاوران و همچنين با همكاري معاونت هاي فرهنگي و اجتماعي، كارشناسان و دانشجويان 
دانشگاه هاي سراسر كشور و ساير مشاركت كنندگان، هفتمين جشنواره رويش را با رويكردى جديد و با نگاهى نو برگزار 

نمايد تا بدين وسيله گامى بلند در مسير توسعه كمى و كيفى كانون ها بردارد.
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فصل اول
نظام اجرايي جشنواره
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1- ساختار جشنواره رويش
ساختار جشنواره رويش شامل شوراى سياستگذارى، دبيرجشنواره، دبيرخانه دائمى، دبيرخانه هاى دانشگاهى رويش و 

دبيرخانه جشنواره ملى رويش مى باشد كه هر يك از اين اركان، در فصول دوم و سوم توضيح داده شده است.

1-1- دبيرخانه دائمي جشنواره رويش
دبيرخانه دائمي جشنواره رويش، مركزي براى پيگيري امور جشنواره ملي و دانشگاهي رويش در بعد كالن مي باشد. اين 
دبيرخانه ذيل اداره كانون هاى فرهنگى و هنرى اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم بوده و در محل وزارت عتف 

مستقر است.
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1-1-1- اهم وظايف دبيرخانه دائمي جشنواره
الف) برنامه ريزي مربوط به جشنواره هاي دانشگاهي و ملي رويش

ب) تدوين طرح برگزاري جشنواره رويش
پ) راه اندازي و مديريت سامانه جشنواره

ت) تدوين و ارسال شاخص هاي ميزباني جشنواره به دانشگاه هاي سراسر كشور براى دريافت درخواست هاى ميزبانى
ث) برنامه ريزي و پيگيري تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري

ج) تدوين دستورالعمل جشنواره رويش و ابالغ  به دانشگاه ها 
چ)  ارسال فراخوان جشنواره ملى رويش

ح) تدوين مستندات ادوار پيشين جشنواره ملي رويش
خ) نظارت بر حسن انجام وظايف دبيرخانه هاي دانشگاهي و ملي رويش

ذ) اخذ گزارش جشنواره هاى رويش دانشگاهى
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فصل دوم
جشنواره رويش دانشگاهي
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2- جشنواره رويش دانشگاهي 
جشنواره رويش به عنوان عرصه تجلي توانمندي ها و استعدادهاي ارزشمند كانون هاي فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي 
بستر مناسب براى انعكاس ظرفيت هاي قابل توجه كانون ها است. بي ترديد براي رقم زدن رويشي نو و تبلور شعار فصل 
شكوفايي، برگزاري شايسته جشنواره هاي رويش دانشگاهي گامي مهم به شمار مي آيد كه با مشاركت و همكاري دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالي سراسر كشور محقق خواهد شد.
بر اين اساس دانشگاه ها برمبناي سياست ها و راهبردهاي مدون جشنواره و طبق زمان بندي تعيين شده نسبت به برگزاري 
و  آثار  همچنين  و  مختلف  بخش هاي  برگزيده هاي  و  نموده  اقدام  دستورالعمل  اين  طبق  دانشگاهي  رويش  هاي  جشنواره 

دستاوردهاي كانوني خود را پس از انجام ارزيابي و داوري به دبيرخانه جشنواره ملى رويش (سامانه) معرفي مي نمايند.

1-2- برخي از مهم ترين اهداف برگزاري جشنواره رويش دانشگاهى
الف) نهادينه سازي هويت كانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه ها

ب) شناسايي و معرفي استعدادهاي شاخص و ناب دانشجويي در حوزه كانون ها
پ) تشويق و ترغيب جامعه دانشگاهي به فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي

ت) تاكيد بر توانمندي  مديريت هاي فرهنگي و حوزه   هاي كارشناسي كانون  هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
ث) ترويج فعاليت گروهى و قانون مند در دانشگاه  ها

و ...

2-2- اركان جشنواره رويش دانشگاهي
1-2-2- شوراى سياستگذارى جشنواره رويش دانشگاهي

به منظور برگزاري شايسته جشنواره رويش دانشگاهي، اين شورا با هدف سياستگذارى، برنامه ريزي و نظارت بر فرايندهاى 
برگزارى جشنواره، به رياست رئيس دانشگاه تشكيل مي شود. اعضاي(پيشنهادي) اين شورا عبارتند از: 
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ـ رئيس جشنواره (رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالى) 
ـ دبير جشنواره (معاون فرهنگى و اجتماعى، معاون دانشجويى ـ فرهنگى و يا مدير فرهنگى و اجتماعى دانشگاه)

ـ دبير محتوايى (كارشناس فرهنگى كانون ها)
ـ دبير اجرايي (دبير شوراي هماهنگي كانون هاى فرهنگى دانشگاه يا يكي از دبيران فعال كانون ها)

تبصره: در صورت صالحديد از نماينده نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه براى عضويت در شوراى سياستگذارى 
دعوت به عمل آيد.

2-2-2- دبير جشنواره رويش دانشگاهي 
دبير جشنواره دانشگاهي مسئوليت پيگيري امور اجرايى و محتوايى را بر عهده دارد. وي پس از تشكيل دبيرخانه با برنامه ريزى 
مناسب و با مشاركت كارگزاران و فعاالن دانشگاه و ساير مجموعه هاي مرتبط نسبت به برگزارى جشنواره اقدام مي نمايد. دبير 

جشنواره توسط شوراي سياستگذاري انتخاب و با حكم رئيس جشنواره به اين سمت منصوب مي شود.
1-2-2-2- اهم وظايف دبير جشنواره
الف) تعيين دبير كميته اجرايى و محتوايى

ب) تشكيل تيم اجرايي جشنواره و برگزاري جلسات كارشناسي (ترجيحاً از بين فعاالن كانون ها)
پ) نظارت بر تشكيل كارگروه هاى تخصصى اجرايى و محتوايى

ت) برنامه ريزى عملياتى به منظور انجام امور مربوط به جشنواره در موعد مقرر
ث) نظارت مستمر بر كيفيت اجراى جشنواره 

ج) هم فكرى و تعامل با فعاالن و كارگزاران فرهنگي و جلب مشاركت آن ها 
چ) نظارت بر اجراى دستورالعمل ابالغى جشنواره، در فرآيند اجرا و داورى ها

ح) پيگيرى جلب و جذب حمايت هاى سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى دولتى و غير دولتى
خ) برگزارى اختتاميه و تقدير از برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره رويش دانشگاهي

د) برپايى نمايشگاه دستاوردها
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3-2-2- شرح وظايف دبيرخانه رويش دانشگاهي
براى اجراى منسجم اين جشنواره، دبيرخانه جشنواره رويش دانشگاهى در دانشگاه هاى برگزاركننده تشكيل مي گردد كه 

وظايف اين دبيرخانه به شرح ذيل مى باشد:
الف) برنامه ريزي و تدارك برگزاري جشنواره 

ب) اطالع رسانى و اعالم فراخوان رويش دانشگاهى در سطح دانشگاه
پ) هماهنگى براى انجام ارزيابي و داوري آثار و دستاوردهاي جشنواره رويش دانشگاهي 

ت) معرفي آثار و دستاوردهاي برگزيده دانشگاه و ارسال به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي رويش
ث) مستند سازي و ارسال گزارش مكتوب و نتايج بخش هاي مختلف جشنواره دانشگاهي به دبيرخانه دائمى

ج) ارتباط مستمر و منظم با دبيرخانه دائمى جشنواره رويش 

3-2- زمان برگزارى
زمان برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي توسط شوراي سياستگذاري جشنواره دانشگاهي و مطابق با تقويم مندرج در اين 
دستورالعمل تعيين مي گردد. زمان برگزارى پيشنهادى از نيمه آبان لغايت پايان آذر 1397 مى باشد. ضرورى است پس از تعيين 
زمان برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى، براى هماهنگي بيشتر زمان بندى برگزارى به دبيرخانه دائمى جشنواره رويش 
اعالم گردد. نمايندگان تعيين شده از سوى دبيرخانه دائمى طبق زمان بندى هاى اعالم شده دانشگاه ها، از روند برگزارى رويش 

دانشگاهى بازديدهاى الزم را به عمل خواهند آورد. 

4-2- نحوه حضور دانشگاه ها در جشنواره ملي رويش
1-4-2- دانشگاه هايي كه اقدام به برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي مى نمايند.

در اين بخش دانشگاه ها بر مبناي برنامه ريزي و امكانات خود و نيز دستورالعمل اجرايي اين جشنواره طي بازه زماني اعالم 
شده (نيمه آبان تا پايان آذر ماه 97) اقدام به برگزاري جشنواره دانشگاهي مي نمايند. توانمندي ها و دستاوردهاي ارائه شده در 
اين جشنواره شامل مواردي مي باشد كه از ابتداي سال تحصيلي 97- 96 تا پايان مهلت فراخوان رويش دانشگاهى به اجرا 
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درآمده يا توليد شده است.
 اين دانشگاه ها مي توانند در تمام بخش هاي رقابتي و غير رقابتي جشنواره ملي رويش شامل: بخش كانون برگزيده، بخش 

آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي، نمايشگاه و غرفه برگزيده، دانشگاه برگزيده و بخش ويژه رقابتي شركت نمايند.
با هدف برگزاري هر چه بهتر اين جشنواره و ارتقاء سطح كمي و كيفي آن، معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در 
تامين بخشي از هزينه هاي آن (به جزء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى غير دولتى و غير انتفاعى) مشاركت خواهد نمود. 
بر اين اساس در صورت درخواست دانشگاه و پس از برگزاري و ارسال گزارش و مستندات رويش دانشگاهى از اين جشنواره ها، 

حمايت به عمل خواهد آمد.
2-4-2- دانشگاه هايي كه پيش از اين رويش دانشگاهي را برگزار نموده اند.

دانشگاه هايي كه پيش از ابالغ اين دستورالعمل و فراخوان جشنواره اقدام به برگزاري رويش دانشگاهي نموده اند، نيز مي توانند 
در تمام بخش هاي رقابتي و غير رقابتي جشنواره ملى رويش شامل: بخش كانون برگزيده، بخش آثار و دستاوردهاي فردي و 

گروهي، نمايشگاه و غرفه برگزيده، دانشگاه برگزيده و بخش ويژه رقابتي شركت نمايند.
به اين منظور، ضروري است به مانند دانشگاه هايي كه در صدد برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي هستند نسبت به احصاء، 
تدوين و ارسال مستندات برگزاري رويش دانشگاهي مطابق با شاخص هاي اعالم شده در اين دستورالعمل اقدام نموده و 

مستندات و اسامي برگزيدگان و نمونه آثار را از طريق سامانه جشنواره ملى رويش به دبيرخانه دائمي ارسال نمايند.
تبصره: دانشگاه هايي كه تمايل به برگزاري مجدد جشنواره دانشگاهي رويش را دارند، مي توانند در نيم سال اول تحصيلي پيش 
رو و در مهلت فراخوان هفتمين جشنواره رويش (نيمه آبان تا پايان آذر ماه 97) نسبت به برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي 

اقدام نمايند.
3-4-2- دانشگاه هايي كه تمايل به برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى ندارند

چنانچه دانشگاهى نسبت به برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي اقدام نكرده باشد و تا مهلت مقرر نيز اين جشنواره را برگزار 
ننمايد، امكان حضور در بخش هاي اصلي (رقابتي) جشنواره ملى رويش را نخواهد داشت. اين دسته از دانشگاه ها تنها مى توانند 

در بخش هاي غير رقابتي جشنواره ملى رويش حضور داشته باشند.
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5-2-  بخش هاي جشنواره رويش دانشگاهي
1-5-2- بخش رقابتي 

اين بخش، با هدف شناسايي و تشويق برگزيدگان عرصه هاي مختلف كانون هاى فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي برگزار 
مي شود. به منظور تحقق نظرات فعاالن و كارگزاران عرصه فرهنگي دانشگاه ها، افزايش انگيزه هاي شركت كنندگان و ارتقاء 
سطح كيفى هفتمين جشنواره رويش در اين دوره از تعداد بخش هاي رقابتي كاسته و به حوزه هاي غير رقابتي و تعاملى افزوده 

شده است.
1-1-5-2- كانون برگزيده رويش دانشگاهى

در اين دوره از جشنواره سعي بر آن است تا رويكرد و نگاه جديدي در حوزه هاي مختلف تبلور يابد، براى مشاركت بيشتر 
جامعه دانشگاهى براى اولين بار در اين دوره، دانشگاه ها امكان انتخاب و معرفى كانون برگزيده خود را خواهند داشت. بر اين 
اساس شوراى سياستگذارى و هيئت داوران جشنواره رويش دانشگاهى بر مبناى شاخص هاى كمى و كيفى نسبت به انتخاب 
و معرفى كانون برگزيده دانشگاهى به دبيرخانه جشنواره ملي رويش اقدام خواهند نمود. برخي از شاخص هاي عمومى در اين 

بخش عبارت اند از:
الف) خالقيت و نوآوري 

ب) توسعه و ترويج كارگروهى و جمعي
پ) توجه به اهميت مقوله آموزش هاي فرهنگي 

ت)جذب حداكثرى و جلب مشاركت مخاطبان در برنامه ها
ث) استمرار برنامه ها و ارتقاى كمى و كيفى فعاليت ها

ج)توليدات كانون ها 
چ) برنامه ريزي اوقات فراغت جامعه مخاطب 

ح) بهره گيرى از استاد مشاور در فعاليت هاي كانون
خ) بهره گيري مناسب از فضاي مجازي براى توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي كانون
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د) حضور در جشنواره ها، مسابقات و همايش هاي منطقه اي، ملي، بين المللي و كسب عنوان برگزيده
ذ) برخورداري از اساسنامه

ر) برگزارى به موقع انتخابات
ز) انتشار نشريه با موضوع مرتبط
ژ) برخوردارى از ساختار كارآمد

و...
تبصره ها: 

الف) ضرورى است هر دانشگاه پس از انجام داورى و انتخاب كانون برگزيده رويش دانشگاهى (بر اساس شاخص هاى عمومى 
كانون)، نسبت به معرفى يك كانون اقدام نمايد. بديهى است معرفى بيش از يك كانون از سوى دانشگاه امكان پذير نخواهد بود.
ب) ارسال مستندات و صورت جلسه داورى انتخاب كانون برگزيده دانشگاهى از طريق سامانه جشنواره ملى رويش الزامى است.

پ) از كانون هاى برگزيده دانشگاهى در طول برگزارى جشنواره ملى رويش تقدير به عمل خواهد آمد.
2-1-5-2- آثار و دستاوردهاى برگزيده فردى و گروهى جشنواره رويش دانشگاهى

جشنواره رويش محملى براى شناسايى، ارائه و تقدير از آثار برگزيده كانون ها مى باشد. بر اين اساس كانون هايى كه بيشتر 
صبغه هنرى را دارا مى باشند، امكان حضور در اين بخش را خواهند داشت. شايان ذكر است ساير كانون ها كه داراى كاركردهاى 
برنامه محور و اجرايى (مانند كانون هاى محيط زيست، هالل احمر، آسيب هاى اجتماعى، مطالعات فرهنگى و...) هستند مى 
توانند در بخش ايده ها و برنامه هاى موفق كانونى (توضيح آن ذكر خواهد شد) به رقابت بپردازند. دو حوزه اصلي اين بخش 

عبارتند از :
1-2-1-5-2- آثار و دستاوردهاي فردى: صنايع دستى، هنرهاى تجسمى، ادبى، عكس، فيلم نامه، نمايش نامه و موسيقى 

(پيوست شماره 4)

2-2-1-5-2- آثار و دستاورد هاي گروهى: فيلم، تئاتر، موسيقى (پيوست شماره 4)
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تبصره ها: 
الف) فعاليت هاى مشترك بين كانونى (اعم از فردى و گروهى) كه منجر به توليد اثرى در رشته هاي ياد شده باشند مى توانند 
در اين بخش شركت نمايد. به عنوان مثال: توليد مشترك فيلمي مستند توسط كانون محيط زيست با همكارى كانون فيلم و 

عكس دانشگاه و يا با نهادهاى مرتبط، يك اثر محسوب شده و امكان حضور در اين بخش را خواهد داشت.
ب) عوامل توليد آثار فردى و گروهى، مى بايست عضو كانون و دانشجوى همان دانشگاه باشند. در آثار گروهى مشترك كانون 

با نهادهاى مرتبط غيردانشگاهى، حضور و همكارى يك يا دو نفر خارج از دانشگاه بالمانع است.
پ) ـ آثارى كه در ساير جشنواره هاى منطقه اى و ملى و حتى غير دانشگاهى حائز رتبه برگزيده شده اند نيز امكان حضور در 

اين جشنواره را خواهند داشت.
ت)ـ  در حوزه انفرادى و گروهي در هر بخش، هر دانشگاه فقط يك اثر (منتخب جشنواره رويش دانشگاهي) را به مرحله نهايى 

جشنواره رويش ملى معرفى نمايد.
ث)ـ  آثار ارائه شده فردى و گروهى خارج از موارد ذكر شده در دستور العمل (پيوست شماره 4)، مورد ارزيابى داوران در جشنواره 

ملى رويش قرار نمى گيرند و در آينده با برگزارى جشنواره تخصصى امكان حضور آن ها فراهم خواهد شد. 
ج)ـ آثار راه يافته به دبيرخانه جشنواره رويش دانشگاهى مى بايست در بازه زمانى مهر ماه 1396 لغايت پايان فراخوان جشنواره 

رويش دانشگاهى توليد يا اجرا شده باشد.
چ)ـ مسئوليت اصالت اثر هنرى ارائه شده به جشنواره رويش دانشگاهى بر عهده صاحب اثر و دبير كانون مربوطه مى باشد. 

الزم به ذكر است براى شركت آثار فردى و گروهى در جشنواره رويش دانشگاهى، تاييد دانشگاه مربوطه نيز الزامى مى باشد.
ح) آثار ارائه شده در مرحله ملى بايستى به تاييد دبير كانون، كارشناس مربوطه و مدير فرهنگى دانشگاه رسيده باشد.

3-1-5-2- ايده و طرح هاى برگزيده كانون ها
بر مبناى آنچه كه در بخش آثار برگزيده فردى و گروهى كانونى در (بند 2ـ1ـ5ـ2) جشنواره رويش دانشگاهى ذكر شد، 
كانون هايى كه به لحاظ ماهيت فعاليت، كمتر در حوزه توليدات كانونى فعال مى باشند مى توانند در بخش ايده و طرح هاى 
برگزيده كانونى رقابت نمايند. بر اين اساس طرح ها و ايده هاى موفق كانون هاى فرهنگى هر دانشگاه مى تواند در جشنواره 
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رويش دانشگاهى حضور داشته و برترين هاى آن ها از طريق ارزيابى و انتخاب داوران امكان حضور در جشنواره ملى رويش 
را خواهند يافت. شايان ذكر است برنامه هاى اجرا شده در اين كانون ها (اجرايى و برنامه محور) اعم از كارگاه هاى آموزشى، 

نشست ها، پنل و سخنرانى و... (در قالب طرح ها و ايده هاى موفق) قابل ارائه مى باشد.
بخش ايده و طرح هاى برگزيده كانون ها به دو قسمت ايده و طرح هاى اجرا شده و ايده و طرح هاى اجرا نشده تقسيم مى شود 

كه نكاتى در اين خصوص داراى اهميت است.
الف) هر كانون فقط مجاز به ارائه 3 طرح و ايده موفق دانشجويى ( اعم از اجرا شده و اجرا نشده) به جشنواره رويش دانشگاهى 

مى باشد.
ب) پس از برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى و داورى موارد مربوطه، هر دانشگاه مجاز به معرفى فقط سه طرح و ايده كانونى 

موفق( اعم از اجرا شده و اجرا نشده) در كل موضوعات فعاليت كانونى به جشنواره ملى رويش مى باشد. 
پ) هداياى برگزيدگان اين بخش با بخش آثار و دستاوردهاى فردى و گروهى جشنواره رويش دانشگاهى، يكسان خواهد بود.
ت) ايده ها و طرح هاى شركت داده شده در جشنواره رويش دانشگاهى و ملى مى بايست داراى استاندارد طرح نويسى (مقدمه، 
اهداف، ضرورت، محتواى طرح، نظام اجرايى به لحاظ مالى، زمانى و عملياتى، سطح مشاركت، داخلى يا فرابخشى و...)  باشند. 

همچنين طرح ها بايد داراى توجيه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى باشند.
ث) طرح ها و ايده ها مى بايست كاربردى، خالقانه، روز آمد، اثربخش و ترجيحاً داراى نگاه فرابخشى باشند.

ج) ايده ها و طرح هاى اجرا شده راه يافته به دبيرخانه جشنواره رويش دانشگاهى مى بايست در بازه زمانى مهر ماه 1396 لغايت 
پايان فراخوان جشنواره رويش دانشگاهى تدوين شده باشند.

چ) طرح ها و ايده هايى كه متناسب با فضاى مجازى و امكان استفاده در شبكه هاى اجتماعى را دارند، داراى امتياز ويژه اى در 
مرحله نهايى (رويش ملى) مى باشند.

ح) طرح ها و ايده هايى كه متناسب با مسائل مبتالبه اجتماعى از جمله آسيب هاى اجتماعى، محيط زيست و ساير موضوعات 
روز جامعه باشند، داراى امتياز ويژه در جشنواره ملى رويش هستند.

خ) تالش مى شود طرح ها و ايده هاى برگزيده جشنواره رويش دانشگاهى و ملى براى اجرا به سازمان ها و نهادهاى مرتبط 
معرفى گردند. 
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2-5-2- بخش غير رقابتي

1-2-5-2- معرفي چهره هاي موفق كانوني
خانواده بزرگ كانون ها به عنوان يكي از پرمخاطب ترين و فعال ترين گروه هاى دانشجويي پس از گذشت حدود 20 سال 
از آغاز فعاليت خود به عنوان يكي از مهم ترين اركان فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاه ها مشغول به فعاليت مي باشد. اين در 
حالي است كه هم اينك بسياري از فعاالن ادوار مختلف كانون ها به مدد تجارب و آموزه هاي كسب شده در دوران تحصيل 
و فعاليت در كانون ها توانسته اند به موفقيت ها و جايگاه هاي شاخصي در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، هنرى، دينى، 
اجتماعي و... دست يابند. با هدف تجليل از چهره هاي موفق كانون هاى فرهنگى در طي سال هاى فعاليت در دانشگاه ها و 
تاكيد بر ظرفيت هاى موجود در اين مجموعه هاى دانشجويى در نظر است تا در اين دوره افراد موفقى كه از عرصه كانون ها به 
توفيقات ارزشمندى در سطح جامعه و بين المللى نائل آمده اند شناسايى و به جامعه دانشگاهى معرفى شده و از تجربيات ارزنده 

آن ها بهره الزم به عمل آيد.
نحوه معرفى چهره موفق كانون ها

1ـ هر دانشگاه مى تواند فقط دو نفر از چهره هاى موفق كانونى خود را به مرحله نهايى جشنواره ملى رويش از طريق سامانه 
مربوطه معرفى نمايد. الزم به ذكر است در انتخاب اين افراد شاخص هايى از قبيل: سطح و مرتبه علمى، كارآفرينى، كسب 
عناوين و رتبه هاى ملى و بين المللى، جايگاه اجتماعى و فرهنگى در سطح جامعه، انجام فعاليت هاى خيرخواهانه و عام المنفعه 

و... موثر مى باشد.
2ـ پيشنهاد مى شود در ساخت تيزر و ساير توليدات جشنواره رويش دانشگاهى و ملى از چهره هاى موفق كانونى استفاده الزم 

صورت پذيرد.
3ـ براى افراد معرفى شده به عنوان چهره موفق كانونى، دبيرخانه جشنواره رويش دانشگاهى مى تواند غرفه اى را براى حضور 

و برگزارى نشست  هاى تبادل نظر اختصاص دهد.
4ـ براى معرفى اين افراد به دبيرخانه دائمى جشنواره ملى رويش ضرورى است نام، سوابق علمى و فرهنگى و تصوير افراد مورد 

نظر از طريق سامانه به دبيرخانه جشنواره ارائه شود.
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5ـ افراد معرفي شده به عنوان چهره موفق كانوني بايد سابقه عضويت در كانون هاي فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي دانشگاه 
را داشته باشند. (عضو شوراي مركزي يا مجمع عمومي كانون)

6ـ معرفي اعضاي كانون كه هم اينك مشغول تحصيل مي باشند نيز بالمانع مي باشد.
7ـ معرفى افرادى كه هم اينك در خارج از كشور مشغول تحصيل يا كار مى باشند نيز امكان پذير مى باشد.

8ـ الزم به ذكر است در معرفى چهره موفق كانون ها، ضرورى است صالحيت ها و مالحظات فرهنگى و اجتماعى مد نظر قرار 
گيرد.

2-2-5-2- نمايشگاه توانمندي ها و دستاورد هاي كانون ها 
به منظور زمينه سازى و تقويت فعاليت هاى جمعى دانشجويى، توجه به نوآورى و برنامه هاى خالقانه دانشجويان و ايجاد 
فضاى نشاط و پويايى در فعاليت هاى فرهنگى در دانشگاه ها، در طول برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى، غرفه هايى به 
هريك از كانون هاى شركت كننده اختصاص مى يابد. در اين غرفه ها، مي بايست هر يك از كانون ها صرفاً دستاوردهاى كانونى، 

فعاليت هاى فرهنگى خود را (اعم از توليدات، دستاوردها و مستندات) به معرض نمايش بگذارد.
الف) با توجه به اينكه جشنواره رويش دانشگاهى زمينه اصلى شكل  گيرى جشنواره ملى رويش مى باشد، براين اساس ضرورى 
است صرفاً آثار و توليدات كانون هاى فرهنگى دانشگاه در غرفه هاى نمايشگاهى ارائه گردد. بنابراين از ارائه توليدات و آثار غير 

كانونى كه بيشتر به معرفى شهر يا محصوالت فرهنگى و گردشگرى استان مى پردازد، اجتناب گردد.
ب) با توجه به اهميت بهره گيرى از خالقيت هاى دانشجويى و نيز صرفه جويى در طراحى غرفه هاى نمايشگاهي، ضرورى است 
از حداقل امكانات، مواد و مصالح ساده و كم هزينه و ترجيحاً قابل بازيافت و سازگار با محيط زيست استفاده گردد. الزم به ذكر 

است كه رعايت موارد ياد شده در جشنواره ملي رويش داري امتياز ويژه است.
پ) نمايشگاه دستاوردهاى كانون هاى دانشگاه، حدود 3 الى 4 روز در معرض ديد بازديد كنندگان و در مكان هاى پر تردد و 

مناسب برپا گردد.
ت)در صورتى كه تعداد كانون هاى فرهنگى دانشگاه كمتر از 3 كانون باشد، آن دانشگاه مى تواند با دانشگاه همجوار و يا دانشگاه 

مادر استان، اقدام به برگزارى نمايشگاه مشترك رويش دانشگاهى نمايد.
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ث) با توجه به اهميت جشنواره رويش دانشگاهى سعي شود زمينه حضور و بازديد مسئوالن دانشگاهي و استاني و نيز  سرمايه 
گذاران و كارآفرينان و ساير اقشار مردم از اين جشنواره و برنامه هاي مرتبط فراهم گردد.

ج) در حاشيه برگزاري جشنواره رويش دانشگاهى، نمايشگاه، دوره ها، برنامه هاي آموزشي و اجراهاي هنري مرتبط با حوزه هاي 
كانوني پيش بيني و برگزار گردد.

چ) شايسته است در خالل برگزارى جشنواره رويش دانشگاهي و در فضاى نمايشگاهى، تاالرهاى گفتگو و زمينه مناسب به 
منظور جلسات هم انديشي و عقد تفاهم نامه هاى مشترك با نهادها و سازمان هاى مرتبط تشكيل گردد. 

3-2-5-2- كارگاه ها و دوره هاى آموزشى
4-2-5-2- نشست هاى هم انديشى و كميسيون ها

3-5-2- نكات مهم در برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى
الف) مبناي داوري و انتخاب برگزيدگان جشنواره ملي رويش، نتايج و اطالعات ارائه شده از جشنواره هاي دانشگاهي رويش 
مي باشد، همچنين از اطالعات ثبت شده دانشگاه ها در درگاه فرهنگي اداره كل فرهنگي وزارت علوم براى تكميل امر داوري 

و تطبيق اطالعات ارائه شده، استفاده خواهد شد.
ب) با هدف تشويق و ترغيب هرچه بيشتر فعاالن حوزه هاي كانوني مقدمات الزم براي پوشش رسانه هاي محلي و ملي فراهم 

گردد.
پ) مستند سازى كامل (مكتوب و تصويرى) به همراه گزارش مالى با ذكر روند برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى مى بايست 

حداكثر ظرف مدت 20 روز بعد از برگزارى جشنواره به دبيرخانه دائمى جشنواره ملى رويش ارسال گردد.
ت) با هدف ارتقاء سطح كمى و كيفى جشنواره رويش دانشگاهى، از ظرفيت هاى استانى، خيرين و حاميان مالى عالقه مند 

استفاده گردد.
ث) در امر داورى بخش هاى مختلف رقابتى جشنواره رويش دانشگاهى شايسته است از داوران خوش نام، صاحب نظر و آشنا با 
فضاى دانشگاهى استفاده شود. بر اين اساس استفاده از ظرفيت هاى اعضاى هيئت علمى دانشگاه و كارشناسان فرهنگى خبره 
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(با تخصص هاي مرتبط) در سطح استان مى تواند بر غناى هر چه بيشتر جشنواره بيافزايد.
ج) برگزارى مراسم اختتاميه، اهداء جوايز و تقدير از بخش هاى رقابتى جشنواره رويش دانشگاهى؛ اعم از كانون هاى برگزيده، 

آثار فردى و گروهى برگزيده و طرح ها و ايده هاى برگزيده توسط معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه الزامى است.

4-5-2- نحوه برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى در دانشگاه هاى ستادى
با توجه به تعدد مراكز دانشگاهى تحت پوشش دانشگاه هاى ستادى (پيام نور، جامع علمى و كاربردى، فنى و حرفه اى، 
فرهنگيان) وظيفه برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى بر عهده معاونت فرهنگى و اجتماعى سازمان مركزى اين دانشگاه ها 

مى باشد. بر اين اساس نكاتى چند در مورد نحوه برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى به شرح ذيل ذكر مى گردد:
الف) در بخش رقابتى در حوزه كانون برگزيده دانشگاهى سازمان مركزى اين دانشگاه ها (هريك) مجاز به معرفى حداكثر 3 

كانون از كل مراكز تابعه به جشنواره ملى رويش مى باشند.
ب) در بخش آثار و دستاوردهاى فردى سازمان مركزى اين دانشگاه ها در هر كدام از رشته ها (پيوست 4) امكان معرفى7 اثر و 

در بخش آثار و دستاوردهاى گروهى امكان معرفى 5 اثر را به جشنواره ملى رويش دارا مى باشند.
پ) در بخش ايده ها و طرح هاى برگزيده دانشگاه هاى ستادى (هريك) مجاز به معرفى 10 طرح و ايده شاخص مى  باشند.

و  آثار  ارائه  به  نمايشگاه  بخش  در  و  بوده  جشنواره  كلى  ضوابط  و  مقررات  تابع  دانشگاه ها  اين  رقابتى  غير  بخش  در  ت) 
دستاوردهاى مراكز تابعه خواهند پرداخت.

ث) در بخش تقويم جشنواره رويش دانشگاهى، تاريخ توليد آثار و... اين دانشگاه ها تابع ضوابط و مقررات قيد شده در اين 
دستورالعمل مى باشند.

ج) در خصوص ميزبانى جشنواره رويش دانشگاهى، امكان برگزارى به صورت متمركز و يا در چند واحد دانشگاهى (منطقه اى 
و...) وجود دارد.

5-5-2- نحوه برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى در دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعى
الف) در بخش رقابتى در حوزه كانون برگزيده دانشگاهى اين دانشگاه ها مجاز به معرفى حداكثر 1 كانون به جشنواره ملى 
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رويش مى باشند.
ب) در بخش آثار و دستاوردهاى فردى اين دانشگاه ها در هر كدام از رشته ها (پيوست 4) امكان معرفى2 اثر و در بخش آثار و 

دستاوردهاى گروهى در هر رشته امكان معرفى 1 اثر را به جشنواره ملى رويش دارا مى باشند.
پ) در بخش ايده ها و طرح هاى برگزيده، اين دانشگاه ها مجاز به معرفى 3 طرح و ايده شاخص مى  باشند.

و  آثار  ارائه  به  نمايشگاه  بخش  در  و  بوده  جشنواره  كلى  ضوابط  و  مقررات  تابع  دانشگاه ها  اين  رقابتى  غير  بخش  در  ت) 
دستاوردهاى كانون هاى دانشگاه خود خواهند پرداخت.

ث) در بخش تقويم جشنواره رويش دانشگاهى، تاريخ توليد آثار و... اين دانشگاه ها تابع ضوابط و مقررات قيد شده در اين 
دستورالعمل مى باشند.
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فصل سوم
جشنواره ملي رويش
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3- جشنواره ملي رويش
تجلي  زمينه  و  دانشگاهي  رويش  جشنواره هاي  دستاوردهاي  و  آثار  ارائه  و  حضور  عرصه  رويش»  ملي  «جشنواره 
توانمندي هاي فردي و گروهي كانون هاي فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي است. رويكرد نوين معاونت فرهنگي و 
فعاليت هاي  تقويت  و  پويايي  و  نشاط  روحيه  ارتقاء  دانشگاهيان،  حداكثري  مشاركت  جلب  براى  علوم  وزارت  اجتماعي 
قانون مند و مسئوليت اجتماعي در مسير برگزاري جشنواره رويش است. بر اين اساس ابعاد محتوايي جشنواره تقويت شده 

و ضمن كاستن از جنبه هاي رقابتي، بر جنبه هاي غير رقابتي و مشاركتي آن افزوده شده است.  
1-3- مخاطبان جشنواره ملي رويش

اين جشنواره وي ژه اعضاء و گروه هاي زير مجموعه كانون هاي فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي سراسر كشور (شامل دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه هاي ستادي و دانشگاه و موسسات غير انتفاعي) مى باشد. 
در اين جشنواره دانشجويان عضو كانون ها در سطوح مختلف تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و 

دكتري امكان حضور خواهند داشت.

2-3- اركان هفتمين جشنواره ملي رويش
1-2-3- شوراى سياستگذارى جشنواره ملّى رويش

به منظور برگزاري شايسته اين جشنواره و سياستگذارى و برنامه ريزى كالن آن، شورايى تحت عنوان شوراى سياستگذارى 
جشنواره ملى رويش به رياست معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم و با عضويت مديركل فرهنگى و اجتماعى وزارت 
متبوع، رئيس اداره كانون هاي فرهنگي و هنري، نماينده دانشگاه ميزبان و دبير هفتمين جشنواره ملي رويش تشكيل 
مى شود. احكام اعضاى اين شورا، از سوى رئيس جشنواره صادر و ابالغ مى شود. شرح وظايف شوراي سياستگذاري به 

شرح ذيل مى باشد:
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الف) تعيين اهداف كالن، رويكردها و راهبردهاي جشنواره
ب)تصويب نهايي طرح برگزاري و دستورالعمل جشنواره

پ) تصويب نهايي تاريخ، مدت برگزاري و تعيين دانشگاه ميزبان
ت) تصويب نهايي بودجه و اعتبارات جشنواره و نحوه تخصيص و هزينه كرد آن

ث) نظارت بر اجراي دستورالعمل اجرايي جشنواره 
ج) بررسي و تصويب ميزان و نوع جوايز اهدايي به برگزيدگان

2-2-3- دبير جشنواره
مسئوليت اجرايى و محتوايى جشنواره بر عهده دبير جشنواره است كه مى بايست با برنامه ريزى عملياتى و سازماندهي 
عوامل اجرايى و محتوايى و نيز نظارت بر حسن اجراى امور از آغاز تا پايان نسبت به برگزارى مناسب جشنواره اقدام نمايد. 
دبير جشنواره  كه فردي توانمند و با تجربه در حوزه فعاليت هاى فرهنگى، به ويژه در حوزه كانون ها مى باشد، به شوراي 
سياستگذاري معرفى شده و با حكم معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (رئيس جشنواره) به اين سمت منصوب مي شود.

اهم وظايف دبير جشنواره به شرح ذيل عبارتند از:
الف) تعيين دبير كميته هاي اجرايى و محتوايى

ب) نظارت بر تشكيل و فعاليت كارگروه هاى تخصصى اجرايى و محتوايى
پ) برنامه ريزى عملياتى به منظور انجام امور مربوط به جشنواره در موعد مقرر

ث) تدارك برنامه هاى ارزشمند و جذاب در سايه تعامل و هم فكرى با صاحب نظرا،  به منظور جلب رضايت بيشتر شركت 
كنندگان

ج) نظارت بر اجراى دقيق طرح مصوب جشنواره و نيز دستورالعمل ابالغ؛ در فرآيند اجرا و نيز داورى ها
ح) پيگيرى و تأمين هزينه هاى برگزارى جشنواره از طريق جذب اعتبارات معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت عتف و نيز 

جلب و جذب حمايت هاى سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى دولتى و غير دولتى
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3-2-3- دبيرخانه جشنواره ملي رويش
دبيرخانه جشنواره ملي رويش درواقع محور برنامه ريزي و فعاليت هاي مربوط به جشنواره مي باشد و وظايف متعددي 
براي آن در نظر گرفته شده است. اين دبيرخانه مرجع هماهنگي جشنواره هفتم با دانشگاه ها و دريافت آثار و دستاوردها و 
نتايج جشنواره رويش دانشگاهي و نيز گزارش و مستندات ارسالي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي باشد. اين دبيرخانه 
پس از انتخاب دانشگاه ميزبان و تعيين دبير جشنواره، كار خود را آغاز مى نمايد. محل استقرار اين دبيرخانه در دانشگاه 
ميزبان مى باشد كه با دبيرخانه دائمى جشنواره (وزارت علوم) در ارتباط و هماهنگى است. اهم وظايف دبيرخانه جشنواره 

ملى رويش عبارتند از:
الف) فراهم كردن زمينه تشكيل كميته هاي اجرايي و محتوايي جشنواره

ب) ارتباط با دانشگاه ها در انجام فعاليت هاى مربوط به جشنواره
پ) دريافت كليه آثار و مستندات مربوط به بخش هاى رقابتى

ت) انجام هماهنگى هاى الزم در بخش هاى اجرايى و محتوايى با دبيرخانه دائمى
ث)اطالع رسانى و ارسال فراخوان برگزارى جشنواره

ج) هماهنگى هاى الزم براى انجام داورى و انتخاب آثار برگزيده

3-3- بخش هاي جشنواره ملى رويش
1-3-3- بخش رقابتي 

1-1-3-3- انتخاب كانون هاي برگزيده جشنواره ملي رويش
با هدف شناسايي و حمايت بيشتر از كانون هاي فعال در دانشگاه ها و ارتقاي سطح كمي و كيفي آن ها دبيرخانه هفتمين 
جشنواره ملي رويش درصدد است تا از ميان كانون هاي موفق و فعال دانشگاه ها كانون هاي برگزيده را انتخاب و معرفي 
نمايد. بر اين مبنا دانشگاه ها مي بايست اطالعات و مستندات الزم در خصوص فعاليت ها و برنامه هاي كانون هاي موفق 
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خود را مطابق با شاخص هاي اعالم شده و كاربرگ هاى مربوطه كه در سايت و سامانه جشنواره قرار مى گيرد، تكميل نمايند. 
در اين بخش فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي در 32 موضوع (پيوست 2) احصاء و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل 
ابالغي جشنواره مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت كانون هاي برگزيده در هر موضوع انتخاب و معرفي مي شوند. به منظور 
ايجاد عدالت در انتخاب كانون هاي برگزيده، دانشگاه هاي شركت كننده در اين بخش بر اساس تقسيم بندي دانشگاهي 

(پيوست 1) در 3 گروه مجزا با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

اهم شاخص هاي انتخاب كانون هاي برگزيده جشنواره ملي رويش

شاخص ارزيابىرديف
تناسب محتواي برنامه ها با حوزه هاى تخصصى فعاليت هاى هر كانون1
انجام فعاليت ها و برنامه هاي كيفي مرتبط با ماموريت كانون2
بهره گيرى از عنصرخالقيت و نوآوري در اجراي بهتر برنامه ها3
توسعه و ترويج كارگروهى و تيمى4
توجه به اهميت مقوله آموزش هاي فرهنگي و بهره گيري از اساتيد اهل فن5
جذب حداكثرى و جلب مشاركت مخاطبان در برنامه ها6
استمرار برنامه ها و ارتقاى كمى و كيفى فعاليت ها7
توليدات كانون ها (وبالگ، نشريه،كتاب، فيلم، تئاتر، نرم افزار و...)8

توجه به رويكرد پژوهش در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي كانون ها و راه اندازي كتابخانه هاي تخصصي و بانك مقاالت 9
و پايان نامه هاي مرتبط با حوزه فعاليت كانون 

بستر سازى و بهينه سازى اوقات فراغت جامعه مخاطب به ويژه در خوابگاه هاي دانشجويي10
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شاخص ارزيابىرديف
بهره گيرى از استاد مشاور در فعاليت هاي كانون11
 نگاه فرابخشي و استفاده از ظرفيت هاى موجود براى برگزاري برنامه هاي مشترك با كانون ها و نهادهاي ديگر12
بهره گيري مناسب از فضاي مجازي در راستاى توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي كانون13
مسئوليت اجتماعي كانون ها نسبت به جامعه و ارتباط با جامعه14
حضور در جشنواره ها، مسابقات و همايش هاي منطقه اي، ملي، بين المللي و كسب عنوان برگزيده 15
مستند سازي مناسب فعاليت ها و برنامه ها                                   16
جذب حمايت هاي مادي و معنوي از ساير دستگاه ها17
برگزارى انتخابات در موعد مقرر18

نظر به لزوم فعاليت قانونمند كانون هاى فرهنگى، ضرورى است در مراحل ثبت نام در جشنواره، اساسنامه كانون در 
سامانه بارگذارى شود. الزم به ذكر است عدم بارگذارى اساسنامه امتياز منفى به همراه خواهد داشت.

2-1-3-3- آثار و دستاوردهاى برگزيده فردى و گروهى جشنواره ملى رويش
جشنواره رويش، در كنار جشنواره هاي تخصصي فرهنگي، هنري و مذهبي محملى براى شناسايى، ارائه و تقدير از آثار 
برگزيده فرهنگى و هنرى كانون ها مى باشد. بر اين اساس در نظر است تا در اين دوره از جشنواره، در كنار بخش هاي 
ديگر، آثار و دستاوردهاي فرهنگي و هنري دانشجويان عضو كانون ها كه از سوي دانشگاه ها انتخاب و معرفى شده اند، 
براى رقابت در جشنواره ملى حضور مى يابند. همان گونه كه پيشتر (در بخش آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي جشنواره 
رويش دانشگاهي) عنوان شد در اين بخش، متناسب با موضوع فعاليت كانون هاى هنري بيشتر امكان حضور خواهند 
داشت. شايان ذكر است ساير كانون ها مانند كانون هاى محيط زيست، هالل احمر، آسيب هاى اجتماعى، مطالعات فرهنگى 
و... هستند نيز مى توانند در بخش ايده ها و برنامه هاى موفق كانونى (مانند بخش رويش دانشگاهى) به رقابت بپردازند. دو 
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حوزه اصلي اين بخش عبارتند از:
الف) آثار و دستاورد هاي فردى: صنايع دستى، هنرهاى تجسمى، ادبى، عكس، فيلم نامه، نمايش نامه، موسيقى (پيوست 

شماره 4)
ب) آثار و دستاورد هاي گروهى: فيلم، تئاتر، موسيقى (پيوست شماره 4)

الف) آثار و دستاوردهاى برگزيده فردى
1- فيلم نامه نويسى

اين بخش با هدف حمايت از تأليفات دانشجويى و شناسايى استعدادهاى جوان در رشته فيلم نامه نويسى برگزار مى شود.
شرايط و ضوابط:

• هر دانشگاه در اين بخش فقط مي تواند 2 اثر را در جشنواره شركت دهد.
با  سايز 1/5 و  خطوط  فاصله   ،14px سايز  ،B Nazanin فونت با  نگارى  حروف  اصول  رعايت  با  بايد  آثار   •

فرمت PDF  از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه بارگذاري شوند.
2- نمايش نامه نويسى

اين بخش با هدف حمايت از تأليفات دانشجويى و شناسايى استعدادهاى جوان در رشته نمايش نامه نويسى برگزار 
مى شود.

شرايط و ضوابط:
• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در جشنواره شركت نمايد.

با  سايز 1/5 و  خطوط،  فاصله   ، 14px سايز   ،B Nazanin فونت  با  نگارى  حروف  اصول  رعايت  با  بايد  آثار   •
فرمت PDF از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه بارگذاري شوند.
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3- عكس
اين بخش با هدف توليد آثار فاخر و شناسايى استعدادهاى دانشجويى در رشته عكاسى برگزار مى شود.

شرايط و ضوابط:
• عكس ها مى بايست با كيفيت 300dpi و حداكثر حجم 10 مگابايت بر روى سامانه جشنواره بارگذارى شوند. 

حداقل وضوح (رزولوشن) عكس هاى موبايلى بايد 8 مگاپيكسل باشد.
• ويرايش عكس در حد اصالح نور و رنگ و كراپ تا جايى مجاز است كه به اصالت عكس خدشه اى وارد نكند. دبيرخانه 

جشنواره از پذيرش عكس اى فتومونتاژ، كوالژ، پانوراما معذور است.
• عكس هاى ارسالى، نبايد داراى امضاى عكاس، پاسپارتو، حاشيه، تاريخ، واترمارك، لوگو يا هر نشانه تصويرى باشند.

• در صورتى كه كيفيت آثار ارسالى براى چاپ در كتاب و نمايشگاه مناسب نباشد، اصل فايل با كيفيت باالتر درخواست 
خواهد شد. در صورت عدم ارائه فايل اصلى، عكس از جشنواره حذف خواهد شد.

• عكس ها بايد داراى عنوان بوده و اطالعات مربوط به مكان و زمان عكس بردارى و مدل دوربين مورد استفاده در هنگام 
بارگذارى از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه در قسمت توضيحات بارگذاري شوند.

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 5 اثر در جشنواره شركت نمايد.
4- ادبى

در اين بخش، رشته هاى شعر (كالسيك، نو)، نثر ادبى، ترانه، داستان كوتاه مورد داوري قرار مي گيرند.
شرايط و ضوابط:

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.
• اين بخش شامل رشته هاي شعر كالسيك (غزل، مثنوى، رباعى يا دو بيتى ، قصيده و...) و شعر نو (سپيد، نيمايى و..) نثر 

ادبى (قطعه ادبى، كاريكلماتور)، ترانه و داستان كوتاه مي باشد.
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با  سايز 1/5 و  خطوط  فاصله   ، 14px سايز  ، B Nazanin فونت با  نگارى  حروف  اصول  رعايت  با  بايد  آثار   •
فرمت PDF از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه بارگذاري شوند.

• تعداد كلمات در رشته داستان كوتاه حداكثر 3500 كلمه، در رشته نثر ادبى حداكثر 2000 كلمه مى باشد. (در اين رشته ها 
حداقلى در نظر گرفته نشده است.)

5 ـ هنرهاى تجسمى
اين بخش با هدف تشويق و حمايت از آثار فاخر و شناسايى استعدادها در رشته خوشنويسى، نقاشى، پوستر و حجم 

برگزار مى شود.
شرايط و ضوابط:

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.
• نوع تكنيك اثر، آزاد است.

• ثبت نام، تقاضاى شركت و ارسال تصوير آثار، فقط از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه امكان پذير است.
• ارائه اصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راه يابي به مرحله نهايي الزامي است.

• حجم هر فايل ارسالى مى بايست حداقل يك و حداكثر 6 مگابايت باشد.
• متقاضيان همراه فايل ها، يك متن نوشتارى (Statement) را براى تشريح و تبين ايده و اثر خود ارسال كنند. اين 

نوشتار  مى بايست حداكثر 100 كلمه باشد. 
• در بخش پوستر ارسال فايل اصلى با رزولوشن 300dpi و با فرمت Tiff و يا Jpg باشد. 

• در صورت درخواست داوران جشنواره، شركت كننده موظف است فايل اليه باز psd يا اصل اثر را براى احراز هويت 
آن ارائه نمايند.

• ابعاد اثر بايد حداقل A4 و حداكثر 70*50 باشد.
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6- صنايع دستى
اين بخش با هدف حمايت از آثار و شناسايى استعدادها در بخش صنايع دستى و هنرهاى سنتى: مصنوعات شيشه اى، 
مصنوعات فلزى، مصنوعات چوبى، مصنوعات سنگى و سفالى، مصنوعات پارچه اى، فرش، گليم، نگارگرى و تذهيب برگزار 

مى شود.
شرايط و ضوابط:

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.
• نوع تكنيك اثر، آزاد است.

• ثبت نام، تقاضاى شركت و ارسال تصوير آثار، فقط از طريق سامانه جشنواره توسط دانشگاه امكان پذير است.
• حجم هر فايل ارسالى مى بايست حداقل يك و حداكثر 6 مگابايت باشد.

• متقاضى بايد ضمن تكميل فرم تقاضاى شركت در جشنواره توسط دانشگاه و بارگذارى تصوير اثر پس از داورى اوليه و 
راه يابى به مرحله بعد، نسبت به تحويل اصل اثر به دبيرخانه جشنواره اقدام نمايد.

• عكس ارائه شده اثر در سامانه بايد به صورت كامل، واضح و با كيفيت باشد.
• توضيح در مورد چگونگى خلق اثر، به طور كامل بايد توسط متقاضى در سامانه جشنواره ثبت گردد.

7 ـ موسيقى (تك نوازى ساز هاى ايرانى، جهانى و آواز)
اين بخش با هدف حمايت از نوازندگان دانشجو و شناسايى استعدادهاى جوان در حوزه موسيقي برگزار مى شود.

شرايط و ضوابط:
• تكميل فرم تقاضاى شركت در جشنواره توسط نوازنده اثر يا خواننده 

• يك قطعه عكس نوازنده اثر يا خواننده (جهت چاپ در كتاب، مكتوبات و سايت جشنواره)
• تحويل 3 نسخه DVD به صورت كامل از فيلم اثر به دبيرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره نوازنده اثر يا خواننده 

و نام دانشگاه بر روى لوح فشرده الزامى است.)
• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.
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ب) آثار و دستاوردهاى برگزيده گروهى
1- تئاتر

دبيرخانه جشنواره ملى رويش با هدف تقويت كانون هاى تئاتر دانشگاه ها و همچنين تقويت روحيه فعاليت هاى هنرى 
گروهى و حمايت از توليدات كانونى بخش تئاتر را برگزار مى كند.

در اين بخش رشته هاى ذيل قرار دارند: 
  تئاترصحنه

  تئاتر خيابانى 
  تعزيه و آيين هاي عاشورايي

شرايط و ضوابط:
• تكميل فرم تقاضاى شركت در جشنواره، ارسال طرح و متن نمايشنامه از طريق سامانه جشنواره توسط كارگردان اثر 

• ارسال نام بازيگران و عوامل گروه 
• يك قطعه عكس از كارگردان (جهت چاپ در كتاب، مكتوبات و سايت جشنواره)

• فايل متنى چكيده داستان فيلم يا اثر(حداكثر 300 كلمه)
• تحويل 3 نسخه DVD از فيلم به دبيرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس كارگردان و نام دانشگاه بر روى لوح 

فشرده الزامى است.)
• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.

• اثر نمايشى مى بايست به صورت كامل و با يك دوربين به صورت پيوسته فيلم بردارى گردد.
تبصره: بديهي است آثاري داوري خواهند شد، كه در دانشگاه خود اجرا شده باشند.

• آثار منتخب ملزم به ارسال پوستر، بروشور و عكس اجراى اثر مى باشند.
• مجوز كتبى نويسنده يا مترجم
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2- فيلم
اين بخش با هدف حمايت از توليدات دانشجويى و شناسايى استعدادهاى جوان در حوزه فيلم، در رشته هاى زير برگزار 

مى شود:
  فيلم كوتاه

  فيلم مستند 
  پويانمايى

شرايط و ضوابط:
• تكميل فرم تقاضاى شركت در جشنواره، ارسال طرح و متن فيلم نامه از طريق سامانه جشنواره توسط كارگردان اثر 

• ارسال نام بازيگران و عوامل گروه 
• يك قطعه عكس از كارگردان (جهت چاپ در كتاب، مكتوبات و سايت جشنواره)

• فايل متنى چكيده داستان فيلم يا اثر(حداكثر 300 كلمه)
• تحويل 3 نسخه DVD از فيلم به دبيرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس كارگردان و نام دانشگاه بر روى لوح 

فشرده الزامى است.)
• 3 قطعه عكس از پشت صحنه

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در هر رشته از اين بخش در جشنواره شركت نمايد.

3- موسيقي
اين بخش با هدف حمايت از توليدات دانشجويى و شناسايى استعدادهاى جوان در حوزه موسيقي در بخش هاى زير مورد 

ارزيابى قرار خواهد گرفت.
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  گروه نوازى ساز هاى ايرانى، جهانى و فعاليت هاى گروهى 
رشته هاي مورد ارزيابى:

• موسيقى مذهبى و آيينى (تواشيح، موسيقى عاشورايى و ...) 
• سرود هاى انقالبى و آواز گروهى (گروه كر) 

• موسيقى نواحى (مقامى و محلى)
• موسيقى سنتى و اصيل

• موسيقى كالسيك و مردمى*
* در بخش موسيقى كالسيك و مردمى آثار توليدى با مضامين وحدت و انسجام ملى در اولويت قرار دارد.

شرايط و ضوابط:
• تكميل فرم تقاضاى شركت در جشنواره توسط سرپرست گروه يا نوازنده اثر 

• ارسال نام نوازندگان و عوامل گروه 
• يك قطعه عكس از سرپرست گروه يا آهنگ ساز (براى چاپ در كتاب، مكتوبات و سايت جشنواره)

• تحويل 3 نسخه DVD از فيلم (به صورت كامل) به دبيرخانه (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس سرپرست يا 
آهنگ ساز و نام دانشگاه بر روى لوح فشرده الزامى است.)

• هر دانشگاه مى تواند حداكثر با 2 اثر در  هر رشته از اين بخش جشنواره شركت نمايد.
1-2-1-3-3- نكات مهم در بخش آثار و دستاوردهاي برگزيده جشنواره رويش ملي

الف) به آثار برگزيده كه بيش از يك نويسنده، كارگردان و سرپرست گروه داشته باشند فقط يك جايزه تعلق خواهد گرفت.
ب) دبيرخانه جشنواره حقوق آثار راه يافته به مرحله داورى را براى خود محفوظ مى داند و حق استفاده آن ها را در كتاب و 

ساير آثار جشنواره دارد.
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پ) شركت در جشنواره به معناى پذيرش ضوابط و راى داوران است.
ت) الزم است تاويل، برداشت، گرته بردارى و اقتباس از اثر يا آثار و هنرمندان مرجع، به صراحت ذكر شود. در غير اين 

صورت از جشنواره حذف و تمامى جوايز و امتيازات لغو مى گردد.
ث) آثار شركت كننده در جشنواره قبلى مورد ارزيابى قرار نخواهد گرفت.

ج) آثار ارائه شده خارج از موارد ذكر شده، مورد ارزيابي هيئت داوران قرار نخواهد گرفت.
4-3- انتخاب غرفه هاى برگزيده جشنواره ملي رويش

به منظور زمينه سازى و تقويت فعاليت هاى جمعى دانشجويى، توجه به نوآورى و برنامه هاى خالقانه دانشجويان و ايجاد 
جو رقابت مثبت در فعاليت هاى فرهنگى در دانشگاه ها، در طول برگزارى جشنواره، غرفه هايى به هريك از دانشگاه هاى 
شركت كننده متناسب با تعداد كانون هاى فعال فرهنگى، هنرى، دينى و اجتماعي آن دانشگاه اختصاص مى يابد. پيش از 
اين در بخش جشنواره رويش دانشگاهي شاخص ها و نكاتي در خصوص راه اندازي هر چه بهتر غرفه  دستاوردهاي كانون ها 

ذكر گرديد.
در اين غرفه ها، هر يك از دانشگاه ها مي بايست صرفاً دستاوردهاى كانونى، فعاليت هاى فرهنگى خود را به معرض 
نمايش گذارند. فرايند انتخاب غرفه ها بدين گونه خواهد بود كه به هر غرفه يك تعرفه راي ممهور اختصاص خواهد يافت 
كه كارشناسان كانون ها و دبيران شوراي هماهنگي و نمايندگان دانشگاه ها از ميان غرفه هاي موجود در اين دوره، پنج غرفه 
را (غير از غرفه دانشگاه خود) انتخاب كرده و در برگه هاي راي، ثبت خواهند نمود. پس از شمارش آرا غرفه هاي برگزيده 

معرفي شده و در اختتاميه جشنواره نيز به بهترين غرفه  ها جوايزي اهدا مي گردد.
1- 4-3- اهم شاخص هاى غرفه هاى نمايشگاه

الف) رعايت قوانين نمايشگاه
ب)  ارتباط موثر و حسن خلق با بازديد كنندگان
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پ) عدم استفاده از آثار غير كانونى
ت) پرهيز از به كارگيرى توليدات و محصوالت صنايع دستى، گردشگرى و سوغات استان ها در شكل و محتواى غرفه 

(الزم به ذكر است در ايده و طراحى غرفه، استفاده از نمادهاى فرهنگى و هنرى شهر و استان بالمانع است)
ث)  پويايى و نشاط فضاى غرفه و اهتمام ويژه به برنامه هاى محتوايى

ج) طراحى و چيدمان مناسب
چ)  استفاده از توانمندى هاى كانون ها و عدم بهره گيرى از طراحان (دكوراتور هاى) خارج از دانشگاه

ح) استفاده از مصالح و حداقل امكانات و سازه هاى سبك و ساده 
خ)  توجه ويژه به مسائل زيست محيطى و مواد قابل بازيافت
د)  توجه به ابعاد صرفه جويى اقتصادى در غرفه بندى و دكور

5-3- انتخاب دانشگاه برگزيده 
براى تشويق دانشگاه هاي فعال در زمينه توسعه فعاليت هاي كانوني و به منظور افزايش سطح حمايت مسئوالن و متوليان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از اين مجموعه هاي فعال دانشجويي، در اين دوره دانشگاه هاي فعال با تأكيد بر ضوابط 
مندرج در آيين نامه فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي، هنري، دينى و اجتماعي و نيز بر اساس شرايط مندرج در دستورالعمل 
ابالغي جشنواره ملي رويش، در 3 گروه مجزا برابر تقسيم بندي دانشگاهي (پيوست 1) به عنوان دانشگاه برگزيده كانوني 

انتخاب و مورد تقدير قرار مي گيرند.
الزم به ذكر است كه يكى از دانشگاه هاى ستادى و يكى از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى غير انتفاعى نيز در اين 

بخش مورد تقدير قرار خواهند گرفت. اهم شاخص هاى دانشگاه برگزيده به شرح ذيل مى باشد:
الف) تشكيل شوراى ناظر بر كانون ها

ب) برخوردارى كانون هاى دانشگاه از اساسنامه مصوب
پ) نسبت تعداد كانون هاى فرهنگى دانشگاه به عدد 32 (موضوعات كانونى)
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ت) به روز بودن آمار و اطالعات در سامانه درگاه فرهنگى وزارت عتف
ث) برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى

ج) تعداد فعاالن كانون هاى فرهنگى نسبت به تعداد كل دانشجويان
چ) همدلى و همكارى مسئولين فرهنگى دانشگاه با كانون ها (شاخص رضايت مندى)

6-3- ايده و طرح هاى برگزيده كانون ها
بر مبناى آنچه كه در بخش آثار برگزيده فردى و گروهى كانونى در (بند 2ـ1ـ5ـ2) جشنواره رويش دانشگاهى ذكر شد، 
كانون هايى كه به لحاظ ماهيت فعاليت، كمتر در حوزه توليدات كانونى فعال مى باشند مى توانند در بخش ايده و طرح هاى 
برگزيده كانونى رقابت نمايند. بر اين اساس طرح ها و ايده هاى موفق كانون هاى فرهنگى هر دانشگاه مى تواند در جشنواره 
رويش دانشگاهى حضور داشته و برترين هاى آن ها از طريق ارزيابى و انتخاب داوران امكان حضور در جشنواره ملى رويش 

را خواهند يافت. اين حوزه نيز در دو بخش برگزار خواهد شد كه نكات اين بخش ها به شرح ذيل مى باشد:
ـ ايده و طرح هاى اجرا شده 
ـ ايده و طرح هاى اجرا نشده

الف) هر دانشگاه فقط مجاز به ارائه 3 طرح و ايده موفق دانشجويى (اعم از جرا شده و اجرا نشده) به جشنواره ملى رويش 
دانشگاهى مى باشد.

ب) پس از برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى، هر دانشگاه مجاز به معرفى فقط 3 طرح و ايده كانونى موفق (اعم از اجرا 
شده و اجرا نشده ) در كل موضوعات فعاليت كانونى به جشنواره رويش ملى مى باشد. 

پ) ايده ها و طرح هاى شركت داده شده در جشنواره رويش دانشگاهى و ملى مى بايست داراى استاندارد طرح نويسى 
(مقدمه، اهداف، ضرورت، محتواى طرح، نظام اجرايى به لحاظ مالى، زمانى و عملياتى، سطح مشاركت، داخلى يا فرابخشى 

و...) باشند. ضمناً طرح هاى ارسالى توجيح اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى داشته باشد. 
ت) طرح ها و ايده ها مى بايست كاربردى، داراى خالقيت، روز آمد، اثربخش و ترجيحاً داراى نگاه فرابخشى بوده و داراى 
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توجيه اقتصادى، فرهنگى و اقتصادى نيز باشد.
ث) ايده ها و طرح هاى اجرا شده راه يافته به دبيرخانه جشنواره رويش ملى مى بايست در بازه زمانى مهر ماه 1396 لغايت 

پايان آذرماه 1397 تدوين شده باشد.
ج) طرح ها و ايده هايى كه متناسب با فضاى مجازى و امكان استفاده در شبكه هاى اجتماعى را دارند، داراى امتياز ويژه اى 

در مرحله نهايى (رويش ملى) مى باشند.
چ) طرح ها و ايده هايى كه متناسب با مسائل مبتالبه اجتماعى از جمله آسيب هاى اجتماعى، محيط زيست، اقتصاد مقاومتى 

و ساير موضوعات روز جامعه باشند، داراى امتياز ويژه در مرحله نهايى (رويش ملى) هستند.
ح) تالش مى شود طرح ها و ايده هاى برگزيده جشنواره رويش دانشگاهى و ملى براى اجرا با معرفى به سازمان ها و نهادهاى 
مرتبط مورد حمايت مالى و معنوى قرار گيرند. در اين راستا بخشى از تفاهم با سازمان ها و نهادهاى مرتبط در تاالرهاى 

گفتگو در طول جشنواره رويش ملى انجام خواهد شد.
7-3- فرايند داورى آثار

فرايند داورى شامل؛ بازنگرى و تدوين شاخص هاى ارزيابى، انتخاب داوران مرحله مقدماتى و نهايى، تدوين جدول 
زمان بندى از دريافت و انجام داورى و اعالم نتايج به دبيرخانه مى باشد. 

1-7-3- داورى جشنواره
در اين بخش، كانون هاى برگزيده ملى، آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي، دانشگاه هاي برگزيده و غرفه برگزيده مورد 
ارزيابى و داورى قرار خواهند گرفت. در مرحله نهايى نيز طى يك جلسه جمع بندى با شوراى داوران در يك جلسه مشترك 

انجام خواهد گرفت و حدود 15 روز قبل از برگزارى آيين اختتاميه به دبيرخانه جشنواره معرفى مى گردند.
داوران اين جشنواره از اساتيد و صاحب نظران با تجربه و تحصيل كرده در زمينه هاى تخصصى و داراى شاخص هاى مورد 
نياز انتخاب مي شوند. داوري ها در 4 زمينه فعاليتي كانون ها پيگيري و انجام خواهد شد. به اين صورت كه براي هر حوزه 
سعي مي شود از ظرفيت هاى كارشناسان فرهنگى كانون هاي دانشگاه ها كه بر مبناي رزومه و شناسنامه فعاليتي مستند، 
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تخصصي در آن حوزه ها دارند بهره الزم به عمل مى آيد.
2-7-3- نكات بخش داورى

الف) با استخراج داده ها و بررسي رزومه استادان مشاور و صاحب نظران، داوران بخش هاي مختلف انتخاب خواهند شد.
ب) در بخش داوري آثار فردي و گروهي، در صورت امكان از ظرفيت افراد و چهره هاي نام آور و مطرح در زمينه فرهنگي 

و هنري نيز استفاده خواهد شد.

2-3-3-  بخش غير رقابتي
الف) تجليل از كارشناسان كانون ها

با هدف تقدير و تكريم زحمات و تالش هاي ارزنده كارشناسان فعال در حوزه كانون ها، اين اقدام از بخش رقابتي جشنواره 
خارج و از كارشناسان كانون هاي دانشگاه هاي شركت كننده در جشنواره با اهداي لوح تقدير و هديه يادبود تقدير به عمل 
خواهد آمد. همچنين از كارشناسان فعال كانون هاى فرهنگى دانشگاه ها براى حضور در دوره هاى آموزشى پيشرفته آتي 

دعوت به عمل خواهد آمد.
مالك ارزيابى كارشناسان و انتخاب براى حضور در دوره ها، شامل سوابق علمى، اجرايى و عملكرد آن ها در بازه زمانى 

مهرماه 1397 لغايت زمان برگزارى جشنواره مى گردد.
ب) تجليل از دبيران شوراي هماهنگي

به پاس زحمات و تالش هاي دبيران شوراهاي هماهنگي كانون ها و نيز افزايش روحيه و انگيزه آنان، دبيران شوراي 
هماهنگي دانشگاه هاي شركت كننده با لوح تقدير و هديه يادبود تقدير به عمل خواهد آمد. همچنين از دبيران شوراى 

هماهنگى فعال كانون هاى فرهنگى جهت حضور در دوره هاى آموزشى پيشرفته آتي دعوت مى شود.
مالك ارزيابى دبيران شوراى هماهنگى كانون ها و انتخاب براى حضور در دوره ها، شامل سوابق علمى، اجرايى و عملكرد 



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

45

آن ها در بازه زمانى مهرماه 1397 لغايت زمان برگزارى جشنواره مى گردد.

پ) بخش نمايشگاهي
بخش نمايشگاهي هفتمين جشنواره ملي رويش يكي از جاذبه ها و مهم ترين بخش هاي غير رقابتي جشنواره رويش 
مي باشد. بر اين اساس دبيرخانه دائمي جشنواره براي اين بخش برنامه هاي مختلفي تدارك ديده است تا دانشگاه ها و حوزه 
ستاد حضوري پر رنگ و جدي در اين حوزه داشته باشند. در واقع يكي از بخش هاي مهم براى ارتباط جشنواره با جامعه بعد 
نمايشگاهي آن مي باشد. در جشنواره هفتم در كنار غرفه هاي دانشگاهي، غرفه هاي موضوعي نيز به تناسب موضوعات و 

مسائل مبتال به جامعه و نياز هاي روز تشكيل خواهند شد. اهم بخش هاي نمايشگاه هفتمين دوره عبارتند از:
1ـ غرفه هاي دانشگاهي     

2ـ غرفه هاي دستاوردها و آثار موضوعي
3ـ غرفه هاي سازمان ها، نهادها و حاميان جشنواره

4ـ غرفه چهره هاي موفق كانوني
5ـ غرفه بين الملل

6ـ غرفه اكران (فيلم، تئاتر، موسيقي و ...)
7ـ غرفه كارآفريني فرهنگي

8- غرفه آموزش
ت) بخش محتوايي

در راستاي هر چه پربار كردن جشنواره بخش محتوايي جشنواره هفتم در نظر دارد تا در زمينه هاي محصوالت فرهنگي، 
آموزشى و ترويجي اقدام به فعاليت نمايد: 
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1ـ چاپ كتاب (مجموعه آثار + كتاب ها و منشورات مربوط به كانون ها)      
2ـ توليد فيلم و چندرسانه اي 

3ـ انتشار ويژه نامه (خبرنامه) جشنواره  
4ـ گزارش تفصيلي جشنواره

5ـ ايجاد پايگاه اطالع رساني و نرم افزار موبايلي (اپليكيشن) جشنواره (ارسال آثار، داوري آثار)
6ـ وليد بسته هاي نمايشگاهي آثار جشنواره (براي برگزاري نمايشگاه هاي دانشگاهي پس از پايان جشنواره)

7ـ كارگاه هاي آموزشي
8ـ ميزگردها و نشست هاي تخصصي

ث) تقدير از كانون هاي برگزيده دانشگاهي 
از آنجا كه يكي از ويژگي هاي جشنواره هفتم، تأكيد بر برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي است، بدين منظور كانون 
برگزيده جشنواره دانشگاهي، با معرفي دانشگاه هاي شركت كننده با اهداي لوح تقدير در جريان برگزاري نمايشگاه ملي 

رويش مورد تجليل قرار مي گيرد.
8-3- نحوه حضور دانشگاه هاى ستادى و دانشگاه ها و موسسات غير انتفاعى در جشنواره ملى رويش
با توجه به برگزارى اين جشنواره در سطح ملى و ضرورت حضور حداكثرى دانشگاه ها در اين برنامه زمينه حضور موثر 
دانشگاه هاى ستادى و غيرانتفاعى در اين جشنواره فراهم خواهد شد. بر اين اساس نكاتى چند در مورد نحوه حضور اين 

دانشگاه ها در جشنواره ملى رويش به شرح ذيل ذكر مى گردد:
الف) در بخش رقابتى در محورهاى كانون برگزيده جشنواره ملى رويش، آثار و دستاوردهاى فردى و گروهى و ايده ها و 
طرح هاى برگزيده، دبيرخانه متمركز رويش دانشگاهى دانشگاه هاى ستادى و غير انتفاعى موظف است نسبت به ثبت آثار 

و دستاوردها و معرفى كانون هاى برگزيده از طريق جشنواره ملى رويش اقدام نمايد. 
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ب) براى حضور دانشگاه هاى ستادى و غيرانتفاعى در بخش نمايشگاه جشنواره ملى رويش، غرفه اى به صورت مستقل 
و  آثار  شامل  غرفه ها؛  در  شده  ارائه  محتواى  است  بديهى  يافت.  خواهد  اختصاص  شده  ياد  دانشگاه هاى  از  هريك  به 

دستاوردهاى كانونى و آثار برگزيده شده رويش دانشگاهى خواهد بود.
پ) دانشگاه هاى ستادى؛ پيام نور، جامع علمى و كاربردى، فرهنگيان و فنى و حرفه اى و دانشگاه هاى غير انتفاعى در 
گروه 2 و موسسات غير انتفاعى در گروه 3 با ساير دانشگاه ها به رقابت پرداخته و در بخش دانشگاه برگزيده اين دانشگاه ها 

با هم به رقابت مى پردازند.
ت) با توجه به تعدد موسسات غير انتفاعى، مالك حضور در بخش نمايشگاهى اين دانشگاه ها برگزارى جشنواره دانشگاهى، 

فعال بودن كانون ها و تعداد كانون ها مى باشد.
9-3- نكات مهم در جشنواره ملى رويش

الف) با وجود وقفه پيش آمده بين جشنواره ششم و هفتم رويش، با توجه به محدوديت هاي موجود، فقط آثار و مستنداتى 
امكان حضور در بخش رقابتي (شامل كانون برگزيده و نيز بخش آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي برگزيده و...) را دارند 

كه مربوط به بازه زماني مهر ماه 96 لغايت آذر 97 باشند و در اين مقطع توليد شده باشند.
ب) مبناي داوري و انتخاب برگزيدگان جشنواره ملي رويش، نتايج و اطالعات ارائه شده از جشنواره هاي دانشگاهي رويش 
مي باشد. همچنين از اطالعات ثبت شده دانشگاه ها در درگاه فرهنگي اداره كل فرهنگي وزارت علوم جهت تكميل امر 
داوري استفاده خواهد شد. الزم به ذكر است در ادوار بعد اطالعات درگاه فرهنگي اداره كل فرهنگي وزارت علوم مبناي 

اصلي گزارش و اعالم نتايج جشنواره ملي خواهد بود.
پ) پس از تعيين زمان برگزاري جشنواره هاي دانشگاهي و اعالم به دبيرخانه جشنواره هفتم، توسط نمايندگان وزارت علوم 

از روند برگزاري جشنواره دانشگاهي بازديد به عمل خواهد آمد.
ت) دانشگاه هايي كه داراي تعداد كمتر از 3 كانون مي باشند جهت كاهش هزينه ها و انسجام بيشتر فعاليت ها        

مي توانند با همكاري و مشاركت دانشگاه هاي مادر استان نسبت به برگزاري جشنواره رويش دانشگاهى اقدام نمايند.
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ث) كليه متقاضيان شركت كننده در جشنواره بايد در زمان برگزارى جشنواره رويش دانشگاهى و ملى دانشجو باشند.
ج) تكميل و ارائه فرم شركت در جشنواره (سامانه) به منزله پذيرش كليه شرايط و قوانين جشنواره است.

چ) در هر زمان عدم صحت مدارك و آثار ارائه شده از جانب دانشگاه براى دبيرخانه محرز شود، اثر مربوطه حذف شده و 
مسوليت كليه عواقب آن بر عهده متقاضى و دانشگاه مربوطه خواهد بود.

ح) در تمامى رشته هاى جشنواره، آثار راه  يافته به مرحله پايانى گواهى شركت دريافت خواهند كرد.
خ) با توجه به اهميت نمايشگاه جشنواره ملى رويش، شيوه نامه اين بخش به صورت مستقل طى فراخوانى متعاقباً به 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى اعالم مى گردد.
د) براى تبيين بهتر مفاد اين دستورالعمل، چكيده بخش هاى مختلف آن در پيوست شماره 5 مى آيد. 

ذ) نظر به فاصله زمانى تا اجراى جشنواره ملى رويش، در صورت نياز به تغيير يا ويرايش در اين دستورالعمل، موارد اصالحى 
از طريق سامانه جشنواره به دانشگاه ها اطالع رسانى خواهد شد.

ر) اطالعات تكميلى، اصالحى و كاربرگ هاى مربوط به مرور از طريق سامانه اطالع رسانى به آگاهى خواهد رسيد.
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پيوست 1- گروه بندي دانشگاه ها 
با هدف رعايت عدالت در ميان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و امكان رقابت عادالنه تر ميان كانون هاي 
دانشگاه هاي سراسر كشور و جلوگيري از كاهش انگيزه در بين دانشگاه ها، گروه بندي دانشگاه ها (جدول ذيل) براي اين 
جشنواره در نظر گرفته شده است. بر اين اساس دانشگاه ها از لحاظ دانشگاه مادر، مركز استان بودن و نيز سطح بندي 
دانشگاه ها (كه پيش از اين توسط معاونت آموزشي وزارت عتف به صورت طرح پ ژوهشي انجام شده است.) به سه گروه 
تقسيم شده اند. شايان ذكر است دانشگاه هايى كه تمايل به ارتقاء گروه خود دارند مى توانند حداكثر 15 روز پس از ابالغ اين 
دستورالعمل مراتب و نظرات پيشنهادهاى خود را به دبيرخانه جشنواره ملى به صورت مكتوب ارسال نمايند. (الزم به ذكر 

است حضور در گروه پايين تر امكان پذير نمى باشد.)

پيوست ها
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گروه (سطح)نام دانشگاه
اروميه، اصفهان، بوعلى سينا، تبريز، تربيت مدرس، تهران، رازى كرمانشاه، يزد، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، 
خواجه  صنعتى  اميركبير،  صنعتى  اصفهان،  صنعتى  اهواز،  چمران  شهيد  بهشتى،  شهيد  كرمان،  باهنر  شهيد  شيراز، 
هنر،  مازندران،  گيالن،  مشهد،  فردوسى  ايران،  صنعت  و  علم  طباطبايى،  عالمه  شريف،  صنعتى  طوسى،  نصيرالدين 

خوارزمى
1

حكيم  تهران،  دانشگاه  فارابى  پرديس  قزوين،  (ره)  خمينى  امام  بين المللى  بيرجند،  الزهرا(س)،  ايالم،  ياسوج،  اراك، 
سبزوارى، خليج فارس، دامغان، زابل، شاهرود، شهيد مدنى آذربايجان، شهركرد، صنعتى تفرش، صنعتى سهند تبريز، 
صنعتى شيراز، صنعتى نوشيروانى بابل، علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان، علوم وفنون دريايى خرمشهر، كاشان، قم، 
كردستان، كشاورزى و منابع طبيعى سارى، لرستان، محقق اردبيلى، مراغه، هرمزگان، هنراسالمى تبريز، هنر اصفهان، 

وليعصر (عج) رفسنجان، تربيت دبير شهيد رجايى، شاهد
2

دانشگاه جامع علمى كاربردى، دانشگاه پيام نور، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه فني و حرفه اي، دانشگاه هاى غير انتفاعى
آيت اله بروجردى (ره)، آيت اله حائرى ميبد، اردكان، بزرگمهر قائنات، بناب، بجنورد، تربت حيدريه، جيرفت، جهرم، 
چابهار،  دريايى  وعلوم  دريانوردى  گلپايگان،  مهندسى  و  فنى  دانشكده  (س)،  نرجس  حضرت  (س)،  معصومه  حضرت 
سيد جمال الدين اسدآبادى، سلمان فارسى كازرون، صنعتى اراك، صنعتى اروميه، صنعتى بيرجند، صنعتى جندى شاپور 
دزفول، صنعتى خاتم االنبياء (ص) بهبهان، صنعتى سيرجان، صنعتى شهداى هويزه، صنعتى قم، صنعتى مالك اشتر، 
صنعتى كرمانشاه، صنعتى همدان، علم و فناورى مازندران، فرزانگان سمنان، فسا، فناورى پيشرفته وتحصيالت تكميلى 
كرمان، فناورى هاى نوين آمل، فناورى هاى نوين سبزوار، فناورى هاى نوين قوچان، كشاورزى ومنابع طبيعى رامين 
اهواز، كوثر، گرمسار، گنبد كاووس، گلستان، مجتمع آموزش عالى اسفراين، مجتمع آموزش عالى بم، مجتمع آموزش 
عالى داراب، مجتمع آموزش عالى زرند، مجتمع آموزش عالى سراوان، مجتمع آموزش عالى شيروان، مجتمع آموزش 
عالى گناباد، مجتمع آموزش عالى الرستان، مركز آموزش عالى استهبان، مركز آموزش عالى اقليد، مركز آموزش عالى 
مركز  زهرا،  بوئين  مهندسى  و  فنى  عالى  آموزش  مركز  فارس،  فيروزآباد  عالى  آموزش  مركز  شهرضا،  مدرس  شهيد 
آموزش عالي كاشمر، مركز آموزش عالى المرد، مركز آموزش عالى محالت، مركز آموزش عالى نور آباد ممسنى، مركز 
تحصيالت تكميلى علوم پايه زنجان، مالير، نيشابور، نهاوند، هنر شيراز، واليت، صنعت نفت، آموزشكده نقشه بردارى، 

مدرسه عالى شهيد مطهرى، دانشكده رياضى و كامپيوتر خوانسار

3

 موسسات آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي



دستورالعمل اجرايى هفتمين جشنواره ملى رويش و جشنواره رويش دانشگاهى

51

پيوست 2- تفكيك زمينه فعاليت و موضوع فعاليت كانون ها

موضوع فعاليت زمينه فعاليترديف

كانون هاى ادبى و هنرى1
شعر و ادب ـ فيلم و عكس ـ هنرهاى نمايشى ـ هنرهاى تجسمى ـ 
هنر هاى ديجيتال ـ صنايع دستى ـ موسيقى ـ ساير كانون هاى ادبى و 

هنرى

كانون هاى اجتماعى2
آسيب هاى اجتماعىـ  ايران شناسى و گردشگرىـ  محيط زيستـ  امداد 
و هالل احمر ـ همياران سالمت ـ نجوم ـ سبك زندگى ـ مهارت هاى 
ساير  ـ  عام المنفعه  و  خيريه  ـ  خالقيت  و  نوآورى  كارآفرينى،  ـ  زندگى 

كانون هاى اجتماعى

كانون هاى دينى و مذهبى 3
ـ  نهج البالغه  ـ  مناسبت ها  و  نماز  ـ  عفاف  و  حجاب  ـ  عترت  و  قرآن 
ارزش هاى  نشر  ـ  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  ـ  مهدويت  ـ  رضوى 
انقالب اسالمى ـ دفاع مقدس، ايثار و شهادت ـ هيأت هاى مذهبى ـ 

ساير كانون هاى دينى و مذهبى

مفاخر  كانون هاى فرهنگ و انديشه4 ـ  مجازى  فضاى  و  رسانه  خبر،  ـ  فرهنگى  مطالعات  و  انديشه 
ساير  ـ  كتابخوانى  و  كتاب  ـ  خانواده  مطالعات  و  زنان  ـ  فرهنگى 

كانون هاى زمينه فرهنگ و انديشه
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پيوست 3- جدول زمان بندي اجرايي هفتمين جشنواره ملي رويش

آذر آبان مهر شهريور مرداد
4عنوان برنامه 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

تشكيل شوراها و كميته هاى جشنواره
تدوين طرح اوليه هفتمين جشنواره ملى رويش 
دريافت نظرات اتاق فكر و شوراي مشورتي

تدوين شاخص هاي ميزباني و مكاتبه با دانشگاه ها 
ارسال فراخوان مسابقه طراحي پوستر جشنواره

تهيه دستورالعمل هفتمين جشنواره 
دريافت نظرات دانشگاه ها و جمع بندى نهايى

ابالغ دستورالعمل برگزاري هفتمين جشنواره ملى 
رويش و جشنواره هاي رويش دانشگاهي 

تعيين دبير جشنواره ملى رويش
برگزاري جشنواره هاي رويش دانشگاهى
جذب حاميان هفتمين جشنواره ملى رويش

برگزارى نشست دبيران شوراى هماهنگى كانون ها
رونمايى از سامانه و پايگاه اطالع رسانى 

 نشست خبرى (اول) جشنواره و رونمايى از پوستر 
جمع بندي گزارش جشنواره هاي رويش دانشگاهي

ارسال فراخوان ملي
دريافت آثار شركت كنندگان در جشنواره 
توليد مولتى مدياى جشنواره ملى رويش

برگزارى نشست خبرى (دوم) 
برگزاري جشنواره ملي رويش

تدوين و چاپ كتاب آثار برگزيده جشنواره
تهيه گزارش تفصيلى 

برگزارى جلسات آسيب شناسى جشنواره هفتم 
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ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي
4عنوان برنامه 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

تشكيل شوراها و كميته هاى جشنواره
تدوين طرح اوليه هفتمين جشنواره ملى رويش 
دريافت نظرات اتاق فكر و شوراي مشورتي

تدوين شاخص هاي ميزباني و مكاتبه با دانشگاه ها 
ارسال فراخوان مسابقه طراحي پوستر جشنواره

تهيه دستورالعمل هفتمين جشنواره 
دريافت نظرات دانشگاه ها و جمع بندى نهايى

ابالغ دستورالعمل برگزاري هفتمين جشنواره ملى 
رويش و جشنواره هاي رويش دانشگاهي 

تعيين دبير جشنواره ملى رويش
برگزاري جشنواره هاي رويش دانشگاهى
جذب حاميان هفتمين جشنواره ملى رويش

برگزارى نشست دبيران شوراى هماهنگى كانون ها
رونمايى از سامانه و پايگاه اطالع رسانى 

 نشست خبرى (اول) جشنواره و رونمايى از پوستر 
جمع بندي گزارش جشنواره هاي رويش دانشگاهي

ارسال فراخوان ملي
دريافت آثار شركت كنندگان در جشنواره 
توليد مولتى مدياى جشنواره ملى رويش

برگزارى نشست خبرى (دوم) 
برگزاري جشنواره ملي رويش

تدوين و چاپ كتاب آثار برگزيده جشنواره
تهيه گزارش تفصيلى 

برگزارى جلسات آسيب شناسى جشنواره هفتم 
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پيوست 4- بخش هاي مختلف مربوط به آثار دستاوردهاي فردي و گروهي

رشتهبخشرديف
1

فردى

خوشنويسي ـ پوستر ـ نقاشي ـ حجمهنرهاي تجسمي

مصنوعات شيشه اى ـ مصنوعات فلزى ـ مصنوعات چوبى ـ مصنوعات سنگى صنايع دستي2
و سفالى ـ مصنوعات پارچه اى ـ فرش ـ گليم ـ نگارگرى و تذهيب

3

شعر (كالسيك، نو)، نثر ادبى، ترانه، داستان كوتاهادبى
عكسعكس

نمايشنامه نويسىنمايشنامه نويسى
فيلم نامه نويسىفيلم نامه نويسى

تك نوازى ساز هاى ايرانى، جهانى و آواز موسيقى

4

گروهى

صحنه ـ خيابانى ـ آييني و عاشوراييتئاتر

موسيقي5
موسيقى مذهبى و آيينى ( تواشيح، موسيقى عاشورايى و ...) ـ سرود هاى 
انقالبى و آواز گروهى ( گروه كر) ـ موسيقى نواحى (مقامى و محلى) ـ 

موسيقى سنتى، اصيل ـ موسيقى كالسيك  و مردمى

كوتاه ـ مستند ـ پويانمايىفيلم6
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پيوست 5- خالصه دستورالعمل جشنواره رويش
جشنواره كانون هاي فرهنگي، هنري، ديني و اجتماعي، «رويش» يكي از مهم ترين جشنواره هاي فرهنگي در دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالي كشور است كه در دو سطح دانشگاهي و ملي برگزار مي شود.
تفاوت هاي اين دوره نسبت به ادوار قبل:

ـ استقرار دبيرخانه دائم جشنواره رويش
ـ افزودن بخش رقابت آثار فردي و گروهي

ـ افزايش بخش غيررقابتي و كاستن از بخش هاي رقابتي
ـ امكان حضور فعال دانشگاه  هاي ستادي و غير انتفاعي ها

ـ گسترش موضوعات كانون ها از 21 موضوع به 32 موضوع
ـ اخذ نظرات كارشناسان ستادي و تعدادي از دانشگاه ها در مراحل مختلف تدوين طرح

ـ دقت بيشتر در تعيين شاخص هاي ارزيابي
ـ افزودن حمايت و جوايز معنوي و غير مادي به منظور معرفي بيشتر و بهتر كانون هاي فرهنگي برگزيده

ـ اصالح روند انتخاب غرفه برگزيده
ـ رعايت عدالت در امر داوري گروه بندي دانشگاه ها

ـ تدوين دستورالعمل جامع جشنواره
ـ حضور چهره هاي موفق ادوار كانون ها

ـ توجه به مقوله كارآفريني فرهنگي
دبيرخانه دائم جشنواره رويش: دبيرخانه دائم جشنواره رويش در محل اداره كانون هاي فرهنگي، هنري، ديني و اجتماعي 
وزارت علوم مستقر مي باشد و با هدف برنامه ريزي و نظارت مستمر بر جشنواره هاي دانشگاهي و ملي رويش فعاليت 

مي نمايد.
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جشنواره رويش دانشگاهي: مرحله مقدماتي جشنواره ملي رويش مي باشد كه توسط دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
سراسر كشور (شامل دانشگاه هاي دولتي، ستادي و غير انتفاعي) برگزار مي گردد. زمان پيشنهادي برگزاري جشنواره رويش 
دانشگاهي آبان تا پايان آذر ماه 1397 مي باشد. در اين دوره از جشنواره رويش دانشگاهي شامل حوزه هاي فردي، گروهي 

و كانوني در دو بخش رقابتي و غير رقابتي مي باشد.
بخش رقابتي: 

ـ كانون برگزيده دانشگاه: (براساس شاخص هاي عمومي اعالم شده)
ـ آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي (مطابق جدول شماره4 )

ـ ايده ها و طرح هاي برگزيده كانون ها؛ شامل طرح ها و ايده ها (اجرا شده و اجرا نشده)
بخش غير رقابتي:

ـ معرفي چهره هاي موفق كانوني
ـ برگزاري نمايشگاه ويژه دستاوردهاي كانون ها (توانمندي هاي كانون ها)

ـ كارگاه ها و دوره هاي آموزشي
ـ نشست ها و كميسيون ها 

توضيح:
ـ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت عتف (طبق شرايط مندرج در دستورالعمل) از برگزاري جشنواره هاي رويش دانشگاهي 

حمايت مي نمايد.
ـ برگزيدگان بخش رقابتي جشنواره هاي دانشگاهي امكان حضور در بخش رقابتي جشنواره ملي را دارند.

ـ شايسته است سازمان مركزي دانشگاه هاي ستادي به صورت متمركز نسبت به برگزاري جشنواره رويش دانشگاهي اقدام 
نمايند.

ـ جشنواره ملي رويش نيز همچون جشنواره دانشگاهي داراي بخش رقابتي و غير رقابتي است.
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جشنواره ملي رويش: زمان پيشنهادي برگزاري جشنواره ملي رويش دانشگاهي اسفندماه 97 مي باشد. و شامل بخش هاي 
رقابتي و غيررقابتي است.

بخش رقابتي:
1ـ آثار و دستاوردهاي فردي و گروهي (مطابق با پيوست 4)

2ـ انتخاب كانون برگزيده در 32 موضوع فعاليتي كانون ها (مطابق پيوست 1 و 2) و بر اساس شاخص هاي ذكر شده
3ـ انتخاب دانشگاه برگزيده: در مجموع انتخاب 5 دانشگاه برگزيده (بر اساس شاخص هاي مدون) از ميان گروه هاي 1 و 

2 و 3 و دانشگاه هاي ستادي و غيرانتفاعي
4ـ انتخاب غرفه برگزيده: بر اساس راي كارشناسان و دبيران شوراي هماهنگي دانشگاه ها و بر اساس شاخص هاي عمومي 

ذكر شده در دستورالعمل انتخاب مي شوند.
5ـ تقدير از كانون هاي برگزيده دانشگاه ها (كه در مرحله رويش دانشگاهي توسط دانشگاه ها انتخاب و معرفي شده اند)

6ـ ايده و طرح هاي برگزيده كانوني (بخش ويژه) كه توسط هيئت داوران معرفي شده و مورد تقدير قرار خواهند گرفت.
 بخش غير رقابتي:

1ـ تقدير از كارشناسان كانون ها: اعطاي لوح سپاس و معرفي كارشناسان فعال براي دوره هاي آموزشي پيشرفته و ساير 
برنامه ها

2ـ تقدير از دبيران شوراي هماهنگي كانون ها: اعطاي لوح سپاس و معرفي دبيران شوراي هماهنگي فعال براي دوره هاي 
آموزشي پيشرفته و ساير برنامه ها

3ـ تقدير از دانشگاه هاي شركت كننده در جشنواره 
4ـ بخش نمايشگاهي: نمايشگاه غرفه هاي دانشگاهي، آثار موضوعي، غرفه اكران، حاميان و سازمان ها، بين الملل، معرفي 

چهره هاي موفق كانوني، غرفه كارآفريني و...
5ـ كارگاه هاي آموزشي، كميسيون ها و نشست هاي تخصصي هم زمان با برگزاري جشنواره به صورت مستمر برگزار 

مي شود.
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توضيحات:
به منظور رعايت عدالت در امر داوري، دانشگاه ها بر اساس 3 شاخص كلي دانشگاه  مادر، مركز استان بودن و نتايج 
طرح پژوهشي رتبه بندي معاونت آموزشي وزارت علوم، در سه گروه با هم به رقابت مي پردازند. برگزيدگان دانشگاه هاي 
ستادي در سطح 2، برگزيدگان دانشگاه هاي غيرانتفاعي در سطح 2 و برگزيدگان موسسات غير انتفاعي در سطح 3 به 

رقابت مي پردازند. 
- مالك حضور در جشنواره رويش(دانشگاهي و ملي) عضويت در كانون هاي فرهنگي، هنري، ديني و اجتماعي مي باشد.

- زمان برگزاري جشنواره ملي رويش، نيمه اول اسفند 97 پيش بيني مي شود.
- در اين دوره عالوه برجوايز مادي، برگزيدگان از جوايز معنوي (نظير حضور گروه ها و آثار در برنامه هاي ملي و بين  المللي) 

نيز برخوردار خواهند شد.
- در صورت بروز تغييرات در دستورالعمل مراتب به صورت رسمي و از طريق سامانه هاي ارتباطي اعالم خواهد شد.





و اينـك در طليعـه بيسـتمين سـال تاسـيس كانون هـاى فرهنگى، هنـرى، دينـى و اجتماعى، شـاهد رويدادى 
بـزرگ در عرصـه فرهنگـى آمـوزش عالـى خواهيـم بود. هفتمين جشـنواره ملـى رويش با رويكـردى نوين 
و بـا نگاهـى آسيب شناسـانه بـه ادوار گذشـته برنامه ريـزى شـده اسـت. در ايـن دوره با ترسـيم چشـم اندازى 
اميد بخـش، تـالش مى شـود تا پويايى و نشـاط ايـن مجموعه هاى دانشـجويى و اثربخشـى بيشـتر كانون هاى 

فرهنگـى در سـطح دانشـگاه و جامعـه، تحقق يابد.

نشانى دبيـرخانه دائـمى: 
تهــران، شــهرك قــدس، ميــدان صنعــت، بلــوار خورديــن، خيابــان 
ــى، وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاورى،  هرمــزان، نبــش پيــروزان جنوب

طبقــة 5 ، اداره كل فرهنگــى و اجتماعــى، اتــاق 504     
8 2 2 3 3 2 6 2 ـ   8 2 2 3 3 2 8 0 شماره تماس: 

www.rooyeshfest.ir
kanounha@msrt.ir
@kanounha
@kanounha
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