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دانشگاه سبز ،اندیشه سبز ،جامعه سبز
دانشگاه سبز) (green universityنگرشي است در جهت حفظ محیط زیست که به ارائه الگوی نظری عملي جهت دستیابي
به جامعه سبز مي پردازد .این سیستم فکری مبتني بر پایداری ،مي کوشد تا برای برون رفت از مسایل و بحران های زیست
محیطي پیش روی جوامع ،راه حلي بجوید.
در کشور ما طي سال های اخیر ،ایده دانشگاه سبز در ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ذیل معاونت اداری ،مالي و مدیریت
منابع ایجاد و با ابالغ دستورالعمل مدیریت سبز و تشکیل بیش از  051شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه ها ،مراکز آموزشي
و پژوهشي و پارک های علم و فناوری ،با جدیت هر چه بیشتر در حال پیگیری است .در این راستا ،طرح های فني و محیط
زیستي بسیاری در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت منابع در سطح دانشگاه های کشور تعریف و به اجرا در آمده اند.
با توجه به نقش مهم آموزش عالي در نهادینه نمودن فرهنگ مدیریت سبز در جامعه ،توجه به مقوله فرهنگ سازی امری است
که در کنار همه این دستاوردها و پیگیری ها ضرورت مي یابد .کلیه اقدامات و برنامه ها در این راستا ،زماني منتج به نتیجه
مطلوب مي گردد که این برنامه ها با بهره مندی از ظرفیتهای بالقوهای همچون دانشجویان ،انجمن های علمي دانشجویي،
کانون های فرهنگي ،هنری ،نشریات دانشجویي و سایر گروه های دانشجویي دیگر توأم گردد.
از این رو "اولین جشنواره ایده ها و دستاوردهای برتر علمی ،فرهنگی و هنری دانشجویی در حوزه دانشگاه
سبز" در سایه تعامل سازنده و مؤثر دو مجموعه معاونت اداری ،مالي و مدیریت منابع و معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با همکاری نهادهایي همچون صندوق رفاه دانشجویان در فروردین ماه سال  89برگزار خواهد شد.
جشنواره دانشجویي ایده ها و دستاوردهای دانشگاه سبز در پي آن است که با تکیه بر رویکردهای علمي ،فرهنگي و هنری موجود
در میان دانشجویان به ترویج مفهوم فرهنگ محیط زیستي پرداخته و مشارکت هر چه بیشتر آنان را در تحقق سیاستها و
راهبردهای موجود در این زمینه جلب نماید .برگزاری این جشنواره فرصت مغتنمي است به منظور شناسایي و معرفي ایده های
ناب دانشجویي و فعالیت های مؤثر آنان در راستای ایفای مسؤلیت اجتماعي دانشجویان و نقشي که دانشگاه در تربیت نیروهایي
کارآمد و مسئول در قبال حفظ منابع و پایداری توسعه ایفا مي نماید.
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 محورهای جشنواره
محورهای جشنواره بدین شرح است:
.0-3هنر و تجربه سبز
 .2-3تغذیه سبز
 .3-3محیط زیست
 .4-3مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
 .5-3مدیریت مصرف آب
 .6-3مدیریت پسماند
 .7-3فعالیت های داوطلبانه اجتماعي سبز
 مخاطبان جشنواره
 انجمنهای علمي دانشجویي ،کانونهای فرهنگي ،هنری ،دیني و اجتماعي و دانشجویان رشته های مختلف که دستاوردمشخصي در یکي از محورهای جشنواره داشته باشند.
تبصره -کلیه فارغ التحصیالني که حداکثر دو نیمسال تحصیلي از دانش آموختگي آنان گذشته باشد مي توانند در جشنواره شرکت
نمایند.
 بخش های جشنواره
جشنواره در دو بخش رقابتي و غیر رقابتي برگزار مي شود.
 .0.5بخش رقابتي شامل موارد زیر است:
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الف) بخش فرهنگی و هنری
حوزه رقابتی

قطع اثر

عكس

حجم اثر
(مگابایت)

توضیحات

کیفیت dpi311
وضوح(رزولوشن) عکسهای موبایلي 9
مگاپیکسل

01

تعداد  01عدد تك عکس /یك مجموعه عکس شامل 2
یا  5فریم 01 /عدد تك عکس موبایلي

هنرهای تجسمی

*در زمان بارگذاری در سامانه ،تصویر
اثر به همراه مشخصات فني ارسال شود

حداقل یك و
حداکثر 6

شامل رشتههای :هنر بازیافت (مجسمه سازی ،ترکیب
مواد ،کالژ و نقاشي) ،گرافیك ،نقاشي ،پوستر وکاریکاتور

فیلم

*در زمان بارگذاری در سامانه ،فایل
pdfخالصه فیلم ارسال شود

-

شامل رشتههای :فیلم کوتاه ،فیلم مستند و پویانمایي

ادبی

داستان کوتاه حداکثر  3511کلمه
نثر ادبي حداکثر  2111کلمه

-

شامل رشته های :شعر کالسیك(غزل ،مثنوی ،رباعي یا دو
بیتي  ،قصیده و )...و شعر نو(سپید ،نیمایي و ،)..نثر
ادبي(قطعه ادبي ،کاریکلماتور) ،ترانه و داستان کوتاه

*در این بخشها بعد از داوری اولیه و در صورت پذیرش ،اصل اثر برای داوری نهایي دریافت خواهد شد.
ب) بخش علمی
حوزه رقابتی

قطع اثر

رویدادهای علمی

( A1سایز )51*71
اینفوگرافیك یك فعالیت

فعالیت خالقانه

( A1سایز )51*71
A4
شماره نشریه

حجم اثر
(مگابایت)

توضیحات

شامل رشته های :مسابقه ،جشنواره ،کنفرانس ،سمینار،
نمایشگاه ،گردهمایي علمي و تخصصي ،مناظره ،سخنراني و
میزگرد
اینفوگرافیك یك فعالیت

01
01
25

نشریات دانشجویي چاپي یا الکترونیکي دارای مجوز

محتوای دیجیتال

( A1سایز )51*71
اینفوگرافیك یك فعالیت

01

شامل رشتههای :وبسایت ،شبکه های اجتماعي ،نرم افزارهای
کاربردی ،سامانه های هوشمند و اینترنت اشیاء ،بازیهای رایانهای
و اینفوگرافیك

کتاب

A4
متن کامل کتاب

25

کتابهای چاپي و الکترونیکي

( A1سایز )51*71

01

اینفوگرافیك یك فعالیت

پژوهش

A4
متن کامل

5

طرحهای پژوهشي (همکاری در اجرای طرح) و مقاالت (شامل
علمي پژوهشي ،علمي ترویجي و ) ISI

ایده

( A1سایز )51*71
اینفوگرافیك یك فعالیت

01

ایده های علمي خالق و نوآورانه

نشریه

اختراع و دستاوردهای
دانشجویی

*نكته :جزییات و توضیحات هر بخش بصورت کامل در شیوه نامه جشنواره آورده شده است که به شرکت کنندگان توصیه مي شود حتما آن را به
دقت مطالعه نمایند.
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ج) جایزه توسعه پایدار شریف
تمامي شرکتکنندگان ميتوانند عالوه بر شرکت در بخشهای فوق در بخش جایزه توسعه پایدار شریف نیز شرکت نمایند .بدین
منظور الزم است در فرم ارسال آثار قسمت مربوط به جایزه توسعه پایدار شریف عالمت زده شود .که شرایط شرکت در آن در
شیوه نامه جشنواره ذکر شده است.
 شرایط عمومی آثار ارسالی
الف) فعالیتهای گزارششده باید در فاصله زماني فروردین ماه  0385تا اسفندماه  0387به انجام رسیده باشد؛
ب) کلیه آثار ارسالي باید بر اساس محورهای جشنواره باشد؛
پ) شررررکررت کرننرردگرران بررایررد آثررار خود را تررا تااری  51اساادناد مااه از طریق صرررفحرره جشرررنواره برره آدرس
 omrani.msrt.ir/fa/page/1122ارسال نماید.

 دبیرخانه جشنواره
آدرس :تهران ،شرهرک قدس ،میدان صرنعت ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبي ،ساختمان وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری ،طبقه نهم ،اداره کل نظارت بر طرح های عمراني.
صفحه جشنوارهomrani.msrt.ir/fa/page/1122 :
پست الکترونیکيidesabz@msrt.ir :
شماره تلفن12092233045 :

 در طي برگزاری جشنواره ،نمایشگاهي از آثار منتخب برگزار و از برندگان طي مراسمي تقدیر به عمل خواهد آمد.
 به تمام شرکت کنندگان گواهي شرکت اعطا خواهد شد.
 شرکت در جشنواره تابع پذیرفتن قوانین و شرایط جشنواره است که در شیوه نامه جشنواره آورده شده است.
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