
ویــژهنــامــه
ــی  ــری و ادب نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هن
ــران ــوم پزشــکی ته دانشــجویان دانشــگاه عل
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ــگاهی ورودی  ــوم آزمایش ــجوی عل ــی، دانش ــاناز طالب ــب س اینجان
ســال ۹۴ هســتم و در ایــن جشــنواره بــه عنــوان دبیرکمیتــه هنرهــای 

ــم. ــت می کن ــمی فعالی تجس
خالصهایازفعالیتایشانرادراینجابرایتانآوردهایم:

»جشــنواره ســیمرغ، جشــنواره غــذا و برگــزاری کارگاه هــای نقاشــی 
بــه عنــوان ســابقه کاری مــن هســتش.«

»در ایــن جشــنواره در قســمت تجســمی، آثــار و جمــع آوری کــردم 
ــه  ــراره غرف ــردم  و ق ــار و دســته بندی ک ــو انجــام دادم و آث و تبلیغات
ــمی و  ــای تجس ــری در حیطه ه ــن عضوگی ــیم. همچنی ــته باش داش
ــته  ــون را داش ــت آزاد از تابلوهاش ــجوها و برداش ــار دانش ــی آث معرف

باشــیم.«

اینجانــب کســری حاتم  پــور گراویانــی، ورودی  رشــته پزشــکی 
ســال 13۹1 و در حــال حاضــر دانشــجو در مقطــع کارورزی هســتم. 
ــم و  ــه عنــوان عضــو کمیتــه فیل همچنیــن در ایــن جشــنواره هــم ب

ــم. ــت می کن ــن فعالی انیمیش
را ایشــان فعالیتهــای از هــمخالصــهای بــا اینجــا در

: نیــم ا میخو
»ســابقه ســاخت و تهیــه فیلــم کوتــاه: اوســینا، کوریکولــوم 8 ســاله 
بــرای حمــل پرونــده، ســاکت، ســابقه ســاخت و تهیــه فیلــم مســتند: 
ــرن،  ــه میب ــو هم ــن فوتبال ــاد ، ای ــت رضی آب ــه بهداش ــی، خان همدل
ــزار  ــازی، نرم اف ــذر مج ــرای دوره گ ــی ب ــای آموزش ــاخت فیلم ه س
آمــوزش ارتوپــدی بــه بیمــار، برگــزاری کارگاه ســاخت فیلــم مســتند 
کوتــاه در مرکــز رشــد اســتعدادهای درخشــان در ســال 13۹6 

هســتم.«
»برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم در نهمیــن کنگــره بین المللــی 
اســتروک، برنــده جایــزه دومیــن فیلــم برتــر دانشــجویی از نخســتین 
ــجویی  ــنواره دانش ــزه از جش ــده جای ــامت، برن ــم س ــنواره فیل جش

ــتم.« ــال 13۹6 هس ــری در س ــش هن ــینا در بخ ابن س
ــار توســط همــکاران  »در ایــن جشــنواره مســئولیت جمــع آوری آث
محتــرم مدیریــت هنــری و فوق برنامــه، بررســی اولیــه آثــار و 
ــا،  ــش فیلم ه ــدی پخ ــدول زمان بن ــه ج ــا، تهی ــدی حیطه ه طبقه بن
هماهنگــی ســالن پخــش فیلم هــا توســط همــکاران محتــرم معاونــت 

ــده دارم.« ــر عه ــا همــکاری دانشــکده پزشــکی را ب دانشــجویی ب
»ان شــااهلل در طــی جشــنواره بــا پخــش آثــار گام مهمــی در جهــت 
آشــنایی عمــوم دانشــجویان بــا فعــاالن ایــن عرصــه برداشــته خواهــد 
ــن  ــه ای ــدان ب ــتعداد ها و عاقه من ــن اس ــا یافت ــی م ــدف اصل ــد. ه ش
حیطــه در بیــن دانشــجویان اســت کــه ســعی می کنیــم بــا برقــراری 
ارتبــاط بــا ایــن دانشــجویان فضــا بــرای رشــد ایــن دســته از دوســتان 
و تولیــد آثــار بیشــتر و بهتــر توســط دانشــجویان در آینــده نزدیــک 
ــن  ــغ بی ــی و تبلی ــجویان معرف ــن از دانش ــای م ــد. تقاض ــم آی فراه
دوســتان خــود بــرای حضــور هــر چــه پــر رنــگ تــر در ایــن جشــنواره 

اســت.«
تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:

اینجانــب علــی دولتــی، دانشــجوی رشــته مدیریــت خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی ورودی ســال ۹3 هســتم کــه در ایــن جشــنواره 

ــور دارم. ــز( حض ــی )لن ــون عکاس ــر کان ــوان دبی ــه عن ب
دراینجانگاهیبهخالصهفعالیتهایایشانمیاندازیم:

برگــزار کردیــم  فوتوشــاپ  و  »یکســری کارگاه هــای عکاســی 
و می خواســتیم گالــری هــم بذاریــم بــرای چندتــا مراســم بــا 

موضوعــات مختلــف کــه امکانــش بــه وجــود نیومــد.«
»تبلیغــات و جمــع آوری آثــار و اطاع رســانی بــه دانشــجویانی 
کــه عاقه منــد بــه ایــن حــوزه هســتند و در روزهــای برگــزاری هــم 
قــراره کــه حضــور داشــته باشــیم و در خدمــت دانشــجویان باشــیم.«

ــوزه  ــه ح ــه ب ــجویانی ک ــناکردن دانش ــار و آش ــش دادن آث »نمای
هنرهــای تجســمی عاقه منــد هســتند.«

تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:
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دکتر فرزین حلب چی
ــوم پزشــکی تهــران و رییــس نخســتین  معــاون دانشــجویی دانشــگاه عل

ــوم پزشــکی تهــران  جشــنواره فرهنگــی هنــری دانشــگاه عل

برگــزاری نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هنــری و ادبی دانشــجویان 
دانشــگاه بــرای رســیدن بــه ســه هــدف اصلــی طراحــی شــده اســت:

اولیــن هــدف پیدایــش جــّو مناســب فرهنگــی، ایجــاد شــور و شــوق 
در دانشــجویانی اســت کــه بالفطــره مشــتاق فعالیــت در حوزه هــای 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــتند ول ــی هس ــری و ادب ــی، هن ــف فرهنگ مختل
ــی  ــی تلق ــی و پژوهش ــا آموزش ــکان صرف ــک م ــران را ی ــکی ته پزش
ــا ایــن عاقمندی هــا را از دســت  ــه همیــن جهــت ی می کننــد کــه ب
می دهنــد یــا خــارج از دانشــگاه بــه دنبــال ایــن عائــق می رونــد کــه 
ــدم نمــود فعالیت هــای فرهنگــی متناســب  ــورد، ع ــر دو م نتیجــه ه

بــا نــام و شــأن دانشــگاه اســت.

ــرای جشــنواره های  ــم ب ــه بتوانی ــن اســت ک ــا ای ــدف م ــن ه دومی

ملّــی یــک امکان ســنجی و زمینه یابــی کنیــم و نقــاط قــوت و 
ــم  ــا ه ــرای آنه ــی و ب ــا بررس ــن حوزه ه ــجویان را در ای ــف دانش ضع

ــم. ــی کنی ــازی طراح ــی و توانمندس ــای آموزش برنامه ه

ــال  ــجویان فع ــویق از دانش ــر و تش ــم تقدی ــا ه ــدف م ــومین ه س
ایــن حوزه هــا، معرفــی و الگوســازی از آنهــا بــرای ســایر دانشــجویان 

اســت.

طــرح و ایــده برگــزاری چنیــن جشــنواره ای بارهــا از ســوی 
دانشــجویان فعــال و همــکاران پرتــاش حــوزه دانشــجویی ارائــه شــد 
و بتدریــج بــا نظــر خــود ایــن دوســتان شــکل گرفــت. در ایــن مــورد 
ــت  ــر وق ــوز دبی ــان داود جهانس ــه آقای ــزی از جمل ــجویان عزی دانش
ــی کانون هــای فرهنگــی  ــر فعل شــورای صنفــی، محمــد عنبــری دبی
ــته اند. ــذاری داش ــش تأثیرگ ــاری نق ــن افش ــد معی ــجویی و محم دانش

البتــه بــه  جــز طــرح و ایــده کــه قطعــاً اهمیــت وافــری دارد، شــیوه 
اجــرا و همــکاری در طراحــی، برگــزاری و اجــرای برنامــه نیــز بســیار 
ــی  ــب قدردان ــم مرات مهــم اســت کــه در اینجــا وظیفــه خــود می دان
ــکار و  ــز هم ــجویان عزی ــی دانش ــه تمام ــود را ب ــژه خ ــپاس وی و س
ــی  ــط عموم ــه و رواب ــری، فوق برنام ــور هن ــد اداره ام ــان ارجمن کارکن
ــا عاقمنــدی و تــاش شــبانه روزی ایــن  معاونــت دانشــجویی کــه ب
ــاً  ــا قاعدت ــا و کانون ه ــدد نام ه ــل تع ــه دلی ــد و ب ــش می برن کار را پی
ــم. ــزان نیســتم، اعــام کن ــن عزی ــک ای ــردن از تک ت ــام ب ــه ن ــادر ب ق

ــجویان  ــی دانش ــبختانه تمام ــه خوش ــت ک ــن اس ــن ای ــت م برداش
ــا  ــد، م ــت می کنن ــگاه فعالی ــی دانش ــه فرهنگ ــه در عرص ــزی ک عزی
ــد.  ــش می رون ــراوان پی ــاش ف ــوق و ت ــا ش ــته اند و ب ــا نگذاش را تنه

در مجمــوع محوریــت جشــنواره چــه در حــوزه برنامه ریــزی و 
چــه در حــوزه اجــرا، دانشــجویان دانشــگاه هســتند و حتــی تدابیــری 

اندیشــیده شــده کــه بــرای داوری آثــار و انتخــاب برگزیده هــا، بــه  جــز 
گــروه مجــرب و کارشــناس، از نظــرات قاطبــه دانشــجویان اســتفاده 
کنیــم وعمــًا یــک فعالیــت دانشــجویی را شــکل بدهیــم. کانون هــای 
ــد و  ــده گرفته ان ــر عه ــزی را ب ــدو کار برنامه ری ــا از ب ــجویی م دانش
اجــرای برنامــه نیــز تــا حــدود بســیار زیــادی در گــروی تــاش آنهــا 

خواهــد بــود. 

ــد  ــدت و ظــرف چن ــم در کوتاه م ــار نداری ــی انتظ ــوزه فرهنگ در ح
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــرا ب ــد، زی ــی رخ ده ــول عظیم ــاره تح ــاه یکب م
ــد پیوســته، آهســته و در درازمــدت  رســیدن کارهــای فرهنگــی، بای

انجــام شــود. 

از اهــداف مهــم مــا اســت کــه بتوانیــم ایــن جشــنواره را هرســاله در 
ــا توجــه  ــم برنامه هــای دانشــجویی دانشــگاه بگنجانیــم. البتــه ب تقوی
بــه اینکــه از پیــش چنیــن برنامــه ای را در تقویــم ســالیانه دانشــجویان 
نداشــتیم، قطعــاً و طبعــاً برنامــه اول خالــی از اشــکال نخواهــد بــود و 

انتظــارات مــا بایــد از آن واقــع گرایانــه باشــد. 

ــت و  ــا هم ــم ب ــر داری ــده در نظ ــام ش ــزی انج ــا برنامه ری ــه ب البت
ــوت  ــاط ق ــس از بررســی نق ــر دانشــجویی پ ــای فک همفکــری اتاق ه
ــیوه نامه های  ــن ش ــی و تدوی ــه ارزیاب ــبت ب ــنواره نس ــف جش و ضع
مــدون جشــنواره اقــدام کنیــم. در مجمــوع هــدف ایــن اســت کــه در 
ــد. ــدا کن ــه پی ــن جشــنواره دانشــجومحور ادام ــم ای ــد ه ــال های بع س

ــه  ــاد ب ــکا و اعتم ــه ات ــت ک ــن اس ــن ای ــاس م ــوع احس در مجم
دانشــجویان خوش فکــر و توانمنــد ایــن دانشــگاه قطعــاً پاســخ خواهــد 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــز در دس ــنواره نی ــتین جش ــدوارم نخس داد و امی
موفــق باشــد و بــا دســتاوردهای حاصــل از آن عــزم تمامــی مــا بــرای 

ــود. ــزم ش ــش ج ــش از پی ــازی آن بی ــت و بهینه س تقوی

سجاد رفیعی
دبیر کمیته تخصصی ادبی

ــاه  ــن م ــتاری ورودی بهم ــجوی پرس ــی، دانش ــجاد رفیع ــب س اینجان
ســال 13۹۴ هســتم و در ایــن جشــنواره بــه عنــوان دبیــر کمیتــه ادبــی 

ــم. ــت می کن فعالی
دراینجانگاهیبهفعالیتهایایشانمیاندازیم:

»قبــل از جشــنواره در یــک نشــریه فعالیــت داشــتم و اخیــرا در یــک 
کانــون ادبــی هــم فعالیــت می کنــم. چنــد مــورد فعالیت هــای جزئی تــر 
ــرای ایــن جشــنواره  هــم در برخــی از برنامــه هــای دانشــگاه داشــتم. ب
ــی صــورت گرفــت کــه در ابتــدا یــک  ــن فعالیــت در کمیتــه ادب چندی

گــروه تشــکیل شــد و لینــک اون گــروه پخــش شــد.«
»افــراد عاقه منــد می توانســتند در اون گــروه وارد بشــوند و اگــه 
ــادر  ــاره جشــنواره داشــتند، بپرســند. همچنیــن ق ســوال و ابهامــی درب
بــودن کــه بــه صــورت شــخصی سواالتشــون را مطــرح و پاســخ دریافــت 

کننــد.«
ــخص  ــف مش ــکده های مختل ــی در دانش ــفیران مختلف ــه س »در ادام
شــدند کــه بــه تبلیــغ و معرفــی جشــنواره، رفــع ابهامــات و دریافــت آثــار 
پرداختنــد. شــرکت کنندگان قــادر بودنــد بــدون مراجعــه بــه دبیرخانــه 

آثارشــون رو بــه ســفیران هــم تحویــل بدهنــد.«
ــه ای  ــی هــم مثــل ســایر بخش هــا پوســتر جداگان ــرای بخــش ادب »ب
طراحــی شــد و حیطه هــای مختلــف بخــش ادبــی در ایــن پوســتر هــم 
ذکــر شــد. در پایــان تمامــی اثــار جمــع آوری و بــه همــراه مشــخصات 
ــا  ــه داده شــد. خوشــبختانه ب ــل دبیرخان ــل شــرکت کنندگان تحوی کام
مشــارکت عالــی عاقه منــدان تعــداد 150 اثــر تحویــل دبیرخانــه دادیم.«

»خوشــبختانه پــس از مطــرح شــدن ایــن موضــوع بــا دبیــر جشــنواره 
ــار  ــنبه در کن ــی در روز دوش ــش ادب ــار بخ ــه آث ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ق
آثــار بخــش تجســمی نمایــش داده شــوند. همچنیــن توســط رادیــوی 

ــده خواهــد شــد.« ــار برگزیــده خوان جشــنواره آث
تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:
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علیرضا سمیعی
دبیر کمیته تخصصی تئاتر

ــات  ــت خدم ــته مدیری ــمیعی ورودی ۹3 در رش ــا س ــب علیرض اینجان
ــر  ــوان دبی ــه عن ــن جشــنواره ب ــه در ای ــی  هســتم ک ــتی و درمان بهداش

کمیتــه تئاتــر فعالیت هایــی را انجــام داده ام. 
دراینجاگوشهایازاینفعالیتهاراباهممیخوانیم:

»نزدیــک بــه دو ســال هســت کــه دبیر کانــون هنرهــای نمایشــی ققنوس 
هســتم و در ایــن مــدت کارگاه هــا و مراســم های اســتعدادیابی متعــددی 
را بــرای دانشــجویان تــدارک دیدیــم کــه خوشــبختانه بــا گذشــت زمــان 
اســتقبال دانشــجویان از ایــن حیطه بیشــتر و بیشــتر شــد؛ بطــوری که هم 

اکنــون گروه هــای دانشــجویی متعــدد تئاتــر در دانشــگاه وجــود دارنــد.«
»عاوه بــر آن قســمتی از آمــوزش بــه ایــن افــراد بــا دیــدن نمایش هــای 
حرفــه ای میســر بــود کــه پــس از هماهنگی هــا بــا کارگردان هــای 
ــه  ــرده و ب ــه نمایش هــا ب ــه تماشــای اینگون حرفــه ای، افــراد مســتعد را ب

ــم.« ــا می پرداختی ــل آنه ــه و تحلی تجزی
»حاصــل ایــن کارهــا تولیــد چندیــن اثــر شــد کــه در مراســم های مختلف 
ــرای  ــد و ب ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــگاهی ب ــرون دانش ــگاهی و ب درون دانش

جشــنواره ســیمرغ نیــز ارســال شــد.«
ــای  ــا اجراه ــمت های کار م ــن قس ــی از جذاب تری ــن یک ــر م ــه نظ »ب
ــا  ــار ب خیریــه هســت کــه در ایــن مــدت نزدیــک بــه دو ســال، چندین ب
دوســتان متقاضــی بــرای تغییــر فضــای محیــط بــه عیــادت کــودکان در 
بیمارســتان ها یــا مــدارس کــودکان کار مختلــف رفتــه، بــا اجــرای برنامــه 
و بــازی بــا آنهــا هدیــه ای نیــز از طــرف خیریــن بــه آنهــا اهــدا می شــد.« 
ــه  ــزاری و برنام ــال برگ ــن س ــه اولی ــه ب ــا توج ــنواره ب ــن جش ــرای ای »ب
زمانبنــدی کوتــاه مــا بــه جمــع آوری هرچــه بهتــر آثــار در قســمت های 
ــرای هــر  ــی ب ــا تشــکیل کمیته های ــم کــه ب ــدام کردی ــر اق ــف تئات مختل
یــک از قســمت های داخلــی حیطــه تئاتــر از جملــه نمایــش صحنــه ای، 
نمایشــنامه خوانی، مجری گــری و اســتندآپ، افــراد متقاضــی بــرای 
شــرکت در هــر رشــته بــه مســئول کمیتــه خــود معرفــی شــدند و ســایر 

کارهــا از طریــق کمیتــه مربوطــه انجــام شــد.«
»از دیگــر فعالیت هــا بــرای ایــن جشــنواره یکپارچه ســازی افــراد شــرکت 
ــرآن  ــاوه ب ــاوت بود.ع ــار متف ــق آث ــرای خل ــا ب ــدی آنه ــده و گروه بن کنن
هماهنگی هــا جهــت امــکان تمرینــات گروه هــای متفــاوت قبــل از 
جشــنواره انجــام شــد و گروه هــا بــه تمریــن کارهــای خــود پرداختنــد.«

تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:
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 نمایش نامه خوانی 4

سعیدرضا بابایی
دبیر کمیته تخصصی نشریات

رشــته  دانشــجوی  اشــکذری،  بابایــی  ســعیدرضا  اینجانــب 
۹5هســتم. ســال  ورودی  توانبخشــی  دانشــکده  شنوایی شناســی 

خالصهایازفعالیتهایایشانراباهممیخوانیم:
ــنواره  ــن جش ــجویی در اولی ــریات دانش ــه نش ــر حیط ــده دبی »بن
ــر نشــریات دانشــگاه  ــه ناظــر ب ــی کمیت فرهنگــی هنــری، عضــو اصل

ــتم.« هس
»بــا همــت معاونــت محتــرم فرهنگــی دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر 
ــام  ــا و ن ــداف، حیطه ه ــن اه ــرای تعیی ــه ب ــروه اولی ــی کارگ حلب چ
ــار را در آن  ــل آث ــان تحوی ــن زم ــم. همچنی ــکیل دادی ــنواره تش جش
ــام  ــدا انج ــه بع ــی ک ــات منظم ــا جلس ــم. ب ــاب کردی ــروه انتخ کارگ
ــل  ــی کام ــه هماهنگ ــده و ب ــی ش ــا معرف ــران حیطه ه ــم، دبی دادی
ــم و  ــجویان پرداختی ــار دانش ــع آوری آث ــه جم ــپس ب ــیدیم و س رس
ــه  ــار نشــریات فعــاالن دانشــجویی تحویــل دبیرخان نهایتــا تمامــی آث

ــد.« جشــنواره ش
»همچنیــن یکــی از اهــداف دبیــران حیطه هــای مختلــف از جملــه 
خــودم آگاهــی و ترغیــب دانشــجویان بــرای شــرکت در جشــنواره بــود 

کــه تــا روز جشــنواره هــم ادامــه خواهــد یافــت.«
ــه  ــا روز افتتاحی ــا ت ــردم م ــرض ک ــون ع ــه خدمتت ــور ک »همانط
ــرای  ــریاتی را ب ــال نش ــجویان فع ــم دانش ــعی می کنی ــنواره س جش
شــرکت در جشــنواره ترغیــب کنیــم. ایــن جشــنواره بهتریــن فرصــت 
ــوری  ــنواره های کش ــرکت در جش ــت ش ــریاتی جه ــاالن نش ــرای فع ب
ــه  ــا در کمیت ــز م ــترین تمرک ــن بیش ــت، بنابرای ــر11 هس ــر تیت نظی
نشــریات، ترغیــب تمامــی نشــریات دانشــجویی دانشــگاه بــه خصــوص 

نشــریات کــم فعالیــت اســت.«
»بــه امیــد خــدا در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه نمایشــگاه 
ــد دانشــجویان  ــار در معــرض دی نشــریات را خواهیــم داشــت کــه آث
قــرار گرفتــه و در مراســم اختتامیــه از آثــار برتــر معرفــی و قدردانــی 

ــد شــد.« خواه

تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:
نشریات 21

ویــژهنــامــه
نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هنــری و ادبــی 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران

آواز 6 | تک نوازی 3 | گروه نوازی 3

الهام کفایتی
دبیر کمیته تخصصی موسیقی

اینجانــب الهــام کفایتــی، دانشــجوی رشــته علــوم آزمایشــگاهی 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــنواره ب ــن جش ــه در ای ــتم ک ــال ۹۴ هس ورودی س

ــور دارم. ــیقی حض ــه موس کمیت
خالصهایازفعالیتهایدبیرکمیتهموسیقیرابراتونآوردیم:

ــف موســیقی در جشــنواره، اطاع رســانی  ــای مختل ــم حیطه ه »تنظی
هســته اصلــی موســیقی، زمانبنــدی و شــرایط بــرای افــراد داوطلــب، 
ــای  ــراد و اولویت ه ــکان اف ــم م ــق تای ــم دقی ــار، تنظی ــع آوری آث جم
ــزار و پوشــاک مــورد نیــاز از جملــه فعالیت هــای  اجــرا، هماهنگــی اب

مــن اســت.«
»کمیتــه مــا قــراره اجــرا داشــته باشــه در حیطه هــای آواز،  تکنــوازی 
ــده انجــام  ــه صــورت زن ــت ب ــوازی کــه در هــر کــدوم رقاب و گــروه ن
ــه روز  ــت ک ــم داش ــم خواهی ــر ه ــروه ک ــن گ ــد. در ضم ــد ش خواه
سه شــنبه در مراســم اختتامیــه اجــرا می کننــد و جــزو حیطــه 

ــتند.« ــیقی هس موس
ــوا هســتم کــه اولیــن اجرامــون در  »سرپرســت گــروه موســیقی مه ن
جشــنواره ابن ســینا پارســال بــوده بعــد از اون هــم اجراهــای متعــدد 

در ســطح دانشــگاه و بیمارســتان های وابســته داشــتیم.«
»کارهایــی کــه قــراره انجــام بــدم بــه عنــوان دبیــر کمیتــه، هماهنگــی 

اجــرای شــرکت کنندگان، شــرایط و مــوارد مــورد نیازشــون هســت.«

تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:

معاونت دانشجویی فرهنگی
شتی ردمانی تهران دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

رسانه فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنفی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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محمد مجتبی نورعلیئی
دبیر کمیته تخصصی گرافیک نشریات

اینجانــب محمــد مجتبــی نورعلیئــی، دانشــجو پرســتاری ورودی 
ــو  ــوان عض ــه عن ــنواره ب ــن جش ــه در ای ــتم ک ــال ۹۴ هس ــن  س بهم

ــور دارم. ــریات حض ــک نش ــه گرافی کمیت

دراینجاخالصهایازفعالیتهایایشانراباهممرورمیکنیم:

ــه مــدت 5 ســال، طراحــی و صفحه بنــدی  ــده طــراح گرافیــک ب »بن
ــز،  ــراح نشــریه پرانت ــال، مدیرمســئول و ط ــدت 3 س ــه م ــریات ب نش
نماینــده قطــب تهــران در خانــه نشــریات دانشــجویی وزارت بهداشــت 
ــی  ــتاری و مامای ــکده پرس ــجویان دانش ــی دانش ــورای صنف ــو ش وعض

هســتم.«

»در ایــن جشــنواره ابتــدا بــا اســتفاده از پوســتر فراخــوان از نشــریات 
ــده  ــرای بن ــه طــور مســتقیم ب ــد و3 نشــریه ب ــه عمــل اوم ــوت ب دع
آثارشــون ارســال شــد کــه پــس از بررســی امتیــاز توســط کارشــناس 

نشــریات، تحویــل داورهــای جشــنواره داده شــدند.«

خب گفتن هست 

نشــریات ارســال شــده توســط شــرکت کننــدگان در قالــب نمایشــگاه 
ــا ســاعت  ــان مــاه ســاعت 1۲ ت ــار تجســمی از روز دوشــنبه ۲8 آب آث
15 روز ســه شــنبه ۲۹ آبــان مــاه در ســالن شــهدا دانشــکده پزشــکی 

بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.

تعدادآثارشرکتکنندهدراینبخش:

فرآیند داوری آثار

ــئول  ــی مس ــران تخصص ــه، دبی ــر کمیت ــرکت های ه ــه ش ــل توج قاب
ــه  ــه را ب ــار مربوط ــع آوری، آث ــد از جم ــتند و بع ــع آوری آثارهس جم

ــد. ــل می دهن ــنواره تحوی ــه جش دبیرخان

آثاری ارسالی با تعداد باال در چند مرحله داوری می شوند.

ــنواره  ــزاری جش ــل برگ ــر داوری در مح ــیقی و تئات ــوزه موس در ح
می گیــرد. صــورت 

ــخ  ــده و در تاری ــام ش ــنواره انج ــش از جش ــم داوری پی ــوزه فیل در ح
ــود. ــش می ش ــالی پخ ــار ارس ــی آث ــان تمام ــنبه ۲6 آب ش

ــروه  ــیقی )گ ــه ای( و موس ــش صحن ــم، تئاتر)نمای ــه فیل ــه حیط در س
ــدا می شــود. ــدگان اه ــق آرای بازدیدکنن ــزه طب ــداد ســه جای ــوازی( تع ن

داوران:
خوشنویسی: بهزاد قبادی«

ــود(: « ــممیش ــهه ــمنام ــنامهوفیل ــاملنمایش ادبی)ش
مهــدی داداشــی آرانــی

صنایــعدســتی،پوســتر،اینفوگرافــیوگرافیــک«
عاتکــه برجســته نشــریات:

نشریاتدانشجویی: فرزاد سلطانپور خامنه«

عکس: قاسم پوریائی«

فیلم: دکتر محمدکیاساالر«

نقاشی،طراحیوکاریکاتور: محمدبلیغ«

نمایشنامهخوانیواجراینمایش: آقای داستان پور«

موسیقی: علی رجبی، علی کمالی«

مجریواستنداپ: علی عنبری«

سردبیر:زهراولی زاده

اعضایهیئتتحریریه:

نوشین روزگرد، فاطمه هدایتی،

الهام جلدی، سپهر حاتم پور

ویراستار:شهرزاد دانشمند

صفحهآرا:پدرام سلیمی

عکاس:نوید محمدی، محمد زروانی


