
  »جشنواره ادبي حيات« مقررات و محورهاي دومين دوره 

  مقدمه -1

به  مدرس در چارچوب مسئوليت اجتماعي اين دانشگاه و با هدف توجه  در دانشگاه تربيت» حيات  جشنواره«دبيرخانه دائمي 
نخستين جشنواره ادبي حيات . مسائلي كه در حيات اجتماعي، زيستي و رواني بشر داراي اهميت بسزايي دارد، تشكيل شده است

در . سازي براي مصرف بهينه آب و تبيين تهديد خشكسالي برگزار شد با هدف گفتمان 1395در سال » آب، داستان حيات«با شعار 
هاي پيشكسوت ادبيات داستاني در ايران، مورد  به عنوان يكي از چهره» نجف دريابندري«ياد  حاشيه نخستين جشنواره، زنده

جلد  4در قالب يك جلد كتاب بزرگسال و » موسسه اميد صبا«رار گرفت و آثار منتخب اين جشنواره نيز با همكاري قدرداني ق
  .كتاب كودك منتشر شد

، افزون بر حوزه ادبيات و داستان، فرصتي را هم براي هنرمندان عرصه »ويروس كرونا«دومين دوره اين جشنواره، با محوريت 
 .، آثار خود را به معرض نمايش گذارند»نقاشي ديواري«است تا در قالب هنرهاي تجسمي فراهم كرده 

 اهداف دومين دوره جشنواره -2

 افزايش ارتباط با جامعه و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي دانشگاه

 هاي بياني و ديداري ادبيات و نقاشي در يادمان سازي رخدادهاي ملي و جهاني استفاده از قابليت

 شف استعدادها در حوزه هنرهاي مردميايجاد فرصت براي ك

 ي كشور نويسان و نقاشان برجسته گراميداشت داستان

 توجه ويژه به ادبيات كودك و نوجوان

 طراحي و ساخت يادمان ويژه دوره كرونا در دانشگاه تربيت مدرس

 :شعار دومين دوره جشنواره -3

 »…دوباره زندگي«

 هاي مختلف جشنواره بخش -4

 :يبخش رقابت: الف

 كوتاه  داستان

 )استعدادهاي ادبي كودك(داستان كودكان و نوجوانان 

 نقاشي ديواري

 :بخش جانبي: ب

 نويسي هاي مجازي داستان برگزاري كارگاه

 برگزاري نمايشگاه مجازي از طرح هاي ديوارنگاره ي يادماني

 موضوعات جشنواره - 5

با تاكيد بر محورهاي زير » ويروس كرونا«ي پذيرش آثار نويسندگان و نقاشان ديواري، در موضوع  ي جشنواره حيات آماده دبيرخانه



 :است

 محيط زيست -5-1

 مهرورزي پزشكي -5-2

 گذاري اجتماعي فاصله -5-3

 مقررات بخش رقابتي جشنواره -6

 .ها ارسال شده باشد آثار نبايد به ساير جشنواره

 .زمان وجود دارد صورت هم امكان ارسال آثار در چند بخش متفاوت جشنواره به

 .شود نام و ارسال آثار، تنها از طريق وبگاه جشنواره انجام مي همه مراحل ثبت

 .تايپ و در وبگاه جشنواره بارگذاري شوند B Nazanin 12و با فونت  word افزار آثار متني بايد در نرم

 .كه بيش از يك نويسنده داشته باشند، تنها يك جايزه تعلق خواهد گرفت اي به آثار برگزيده

 .به آدرس برگزيدگان ارسال خواهد شد» كتاب جشنواره«اي از  چاپ خواهد شد و نسخه» كتاب جشنواره«آثار برگزيده در 

هاي مربوط به جشنواره براي دبيرخانه  هحق استفاده از آثار راه يافته، با ذكر نام نويسنده يا خالق اثر در انتشارات و ديگر رسان
 .محفوظ است

تواند، در صورت پايين بودن كيفيت آثار  گذاري جشنواره و هيئت داوري مي دبيرخانه جشنواره با توجه به نظر شوراي سياست
 .تناسب تغيير دهد شده را به هاي مختلف جشنواره، جوايز اعالم ارسالي در بخش

 .شرايط و قوانين جشنواره استمنزله قبول  ارسال آثار به

 شرايط اختصاصي شركت در بخش داستان  -6-1

 .تواند با ارسال حداكثر سه اثر در بخش داستان در جشنواره شركت كند هر نويسنده مي

 .كلمه است 6000داستان كوتاه حداكثر 

 شرايط اختصاصي شركت در بخش داستان كودكان و نوجوانان -6-2

 .سال است 18تا  13سال و نوجوانان  12تا  6براي كودكان اين بخش شامل مسابقه 

 .هاي خود را ارسال كنند داستان» ويروس كرونا«شود نويسندگان كودك و نوجوان صرفا با موضوع  پيشنهاد مي

 شرايط اختصاصي شركت در بخش نقاشي ديواري  -6-3

 .شركت در اين بخش براي عموم هنرمندان آزاد است

 .اثر در اين بخش شركت كند 3ند با حداكثر توا هر هنرمند مي

 .باشند JPG ها با كيفيت باال و به صورت طرح

 .بايست در راستاي موضوع و اهداف جشنواره بوده، اصالت داشته و تكراري نباشد ايده و طرح مي

 .بيني شده براي اجرا را نشان دهند ي تكنيك پيش هاي ويژه ها بايد جلوه تكنيك آزاد است و طرح

 .بيني شده براي اجراي اثر نيز بايد همراه طرح ارائه شود هاي پيش بيانيه و توضيحات مربوط به شيوه

 .هاي ساختاري، بياني و تعاملي ديوار مورد نظر طراحي كنند هنرمندان بايد آثار خود را با توجه به ويژگي

 .منظور اجرا قرارداد بسته خواهد شد حب اثر بهتنها يك طرح براي اجرا در دانشگاه تربيت مدرس انتخاب و با هنرمند صا



 ي جشنواره جوايز بخش مسابقه -7

 داستان كوتاه بزرگسال، داستان كوتاه كودك، داستان كوتاه نوجوان و نقاشي ديواري  بخش 4جوايز در هر يك از 

 »قلم زرين مدرس«تنديس : اثر برگزيده

 سه نفربراي » قلم سبز مدرس«تنديس : آثار شايسته تقدير

نويسنده در بخش داستان كوتاه بزرگسال، افزون بر دريافت جايزه در مجموعه آثار دومين جشنواره  10آثار ادبي برگزيده از   -7-1
 .ادبي حيات به چاپ خواهند رسيد

كري كودكان و نويسنده كودك و نوجوان افزون بر دريافت جايزه براي انتشار در اختيار كانون پرورش ف 10آثار برگزيده   -7-2
 .نوجوانان قرار خواهد گرفت

شود و آثار منتخب افزون بر دريافت  كنندگان در بخش نقاشي ديواري، گواهي شركت در جشنواره اهدا مي به تمام شركت -7-3
 .مدرس با ذكر نام خالق اثر به نمايش گذاشته خواهد شد جايزه در گالري تصاوير دانشگاه تربيت

ه در بخش نقاشي ديواري عالوه بر دريافت جايزه از امكان عقد قرارداد با دانشگاه تربيت مدرس جهت اجراي خالق اثر برگزيد -7-4
 .هاي اجرا برخوردار است اثر خود در محل مورد نظر با دريافت تمامي هزينه

 شمار جشنواره گاه - 8

 1399بهمن  30: مهلت ارسال آثار آخرين

 1400فروردين  20: اعالم نتايج داوري

 1400نيمه دوم ارديبهشت : زمان برگزاري نمايشگاه مجازي و آيين پاياني

 


