
  
  )فن(دومين جشنواره فيلم نصير  دستورالعمل اجرايي

١٣٩٥  
  

و استقبال دانشجويان، روابط عمومي  ١٣٩٤در سال) فن(فيلم كوتاه نصير به دنبال برگزاري موفقيت آميز نخستين جشنواره 
  :را با اهداف ذيل برگزار مي نمايد »دومين جشنواره فن«دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  :اهداف) الف
 انعكاس نام دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در عرصه هنر )١
 ايجاد شور و نشاط و انگيزه در انجام فعاليت هاي گروهي، فرهنگي و هنري )٢
 دانشگاهآموزشي  و پژوهشي، مشكالت صنفي، اجتماعي _بازگو كردن توانمندي هاي علمي  )٣
 

  :قوانين جشنواره) ب
دانشجويان، اساتيد، كارمندان و (از خانواده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي باشند شركت كنندگان بايد عضوي ) ١

  )دانش آموختگان
  .آثار با محوريت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ساخته شوند) ٢
  .دقيقه باشد ١٠و حداكثر  ٥زمان آثار توليدي حداقل ) ٣
  .ارائه گردند...) ز، انتقادي و طن(آثار ارائه شده در قالب فيلم، مستند ) ٤

 .آثاري كه منعكس كننده توانمندي هاي علمي و پژوهشي دانشگاه باشد از ارزش باالتري برخوردار است) تبصره
  
  :ثبت نام در جشنواره) ج
  . خواهد بود pr.kntu.ac.irثبت نام از طريق وب سايت دانشگاه به آدرس  ) ١
از  MP4  (يا  MPG با فرمت   DVDيا  CDدر رت حضوري به روابط عمومي دانشگاه به صوتحويل فيلم ساخته شده ) ٢

  )عدد بصورت جداگانه تحويل گردد٣هراثر 
  .هر تيم مي تواند يك يا چند اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد) ٣
 
  :زمان بندي جشنواره) د
  دي ماه ٣٠/١٠/٩٥آبان ماه لغايت  ٢٠/٨/٩٥از تاريخ :  زمان ثبت نام و ارائه آثار توليدي) ١
  بهمن ماه ١٥/١١/٩٥بهمن ماه لغايت  ١/١١/٩٥از:  داوري) ٢



  همزمان با ايام دهه مبارك فجر انقالب اسالمي: برگزاري جشنواره) ٣
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي: مكان برگزاري جشنواره) ٤
  
  :هدايا) ه
  جشنواره  بلورينح لو+ سكه تمام بهار آزادي  ٥تيم اول ) ١
  جشنواره  لوح بلورين+ كه تمام بهار آزادي س ٣تيم دوم ) ٢
  جشنواره  لوح بلورين+ سكه تمام بهار آزادي  ٢تيم سوم ) ٣
  لوح جشنواره+ ريالي  ٠٠٠/٥٠٠/٢تيم هاي چهارم تا ششم هريك هديه كارت ) ٤

  .خواهد شد به تمامي آثار ارائه شده هدايايي از طرف دانشگاه اهداء: تبصره
 
 

 
 دبيرخانه دومين جشنواره فيلم نصير

١٣٩٥ 


