
 اگزاری جشنواره هسوابق بر 

 

 

 :سایه کوتاه فیلم جشنواره

 در تاکنون 1385 سال از دانشگاه این دانشجویان و سوره دانشگاه فرهنگی  و دانشجویی معاونت مساعدت با سایه کوتاه فیلم جشنواره

. هستند سوره دانشجویان، آن اجرایی عوامل و باشد می سوره دانشجویان مختص جشنواره این. شود می برگزار هرسال ماه اردیبهشت

 شاخص افراد از نیز جشنواره این نهایی داوران و گیرند می قرار داوری و بازبینی مورد مرحله دو در جشنواره دفتر به ارسالی هـای فیلم

 .باشند می کشور سینمایی جامعه

 :جشنواره اصلی رویکرد

 .اجتماعی سالمت و فرهنگ ارتقای. 3؛ کوتاه های فیلم به ویژه نگاه. 2؛ ملی و دینی های ارزش به توجه. 1

 توان عرضه منظور به موقعیتی ایجاد، سوره دانشگاه دانشجویان مختص گفتگو و بحث، نظر تبادل فضای ایجاد: جشنواره اهداف 

 های فیلم بررسی امکان، تجارب گذاری اشتراک به برای مناسب فرصتی آمدن وجود به، جشنواره برگزاری امر در دانشگاه دانشجویی

 این نظران صاحب توسط دانشجویان

 زمان مدت در تخصصی های  دوره و آموزشی های کارگاه برگزاری، دانشجویان بین فکری هم و همکاری فضای برقراری، عرصه 

 و ارزشمند های فیلم ساخت برای دانشجویان هدایت و تشویق، کشور مطرح کوتاه فیلم فیلمسازان با ارتباط امکان، جشنواره

 .فیلمساز دانشجویان از تقدیر، ساخت خوش

 

 :جشنواره های بخش

 رقابت به پویانمایی و تجربی، مستند زمینه سه در ها فیلم و شود می برگزار آموختگان دانش و دانشجویان بخش دو در جشنواره

 .نماید می اهدا جوایزی، خود برگزیدگان به شاخه 15 در جشنواره. پردازند می

 
 :سوره تئاتر دانشجویی جشنواره

 فعالیت فرهنگی دانشجویی معاونت و نمایش گروه حمایت با و سوره دانشگاه نمایش رشته دانشجویان بوسیله 1388 سال از جشنواره این

 .است گذاشته سر پشت موفقیت با را خود دوره پنج، 1392 سال تا و کرد آغاز را خود

 از، ایرانی اسالمی فرهنگ اعتالی و اخالقی های ارزش بر مبتنی اجتماعی فرهنگی موضوعات به توجه: جشنواره اصلی رویکرد

 .است بوده دوره هر ثابت های الویت

 معرفی، گروهی و فردی های تجربه و دانش گذاشتن اشتراک به، یکدیگر با دانشجویان بیشتر هرچه همکاری: جشنواره اهداف

 .برتر کارهای گذاشتن نمایش به برای مناسب فضای ایجاد و ای حرفه نمایش عرصه به فعال دانشجویان

 هیأت اعضای از نفر یک همواره و شود می معرفی نمایش گروه توسط، دانشجو متعهد و فعال کاندیداهای میان از جشنواره دبیر انتخاب

 .کند می همکاری جشنواره دبیر کنار در مشاور استاد عنوان به، نمایش گروه علمی

، محیطی خیابانی نمایش، خوانی نمایشنامه، نویسی نمایشنامه، عروسکی، صحنه های بخش در جشنواره این: جشنواره های بخش

 .شود می داوری دانشگاهی برجسته داوران توسط و برگزار، مقدس دفاع و پژوهش و نقد و پوستر، سنتی آیینی

 .شود می اهداء نفیسی جوایز بخش هر برگزیدگان به اختتامیه مراسم در و برگزار هرسال بهار جشنواره این



 

 

 :صبح انتظار در المللی بین جشنواره

 به بعد های سال در و آغاز کشوری سطح در 1386 سال از( عج) موعود امام محوریت با سوره عالی آموزش مؤسسه در جشنواره ینا

 از هدف. گردد می ارسال جشنواره دفتر به مختلف کشورهای هنرمندان از آثاری خارجی بخش در. یافت ادامه المللی بین صورت

 :شد تعیین ذیل شرح به جشنواره برگزاری

 ؛انتظار و مهدویت فرهنگ توسعه و تبیین -1

 ؛هنری و فرهنگی ابزارهای از استفاده با بشریت عالم منجی ظهور سازی زمینه -2

 ؛جهان و کشور سطح در ها آن معرفی و مهدویت فرهنگ زمینه در هنری و فرهنگی آثار تولید و خلق -3

 ؛انتظار و مهدویت موضوع با دانشجو هنرمندان ارزشمند آثار و خالق استعدادهای تشویق و معرفی -4

 .اسالمی ایران فرهنگی و دینی های ارزش بر تکیه با هنری های رشته کمی رشد و اعتال -5

 .شود برگزارمی کوتاه نویسی نامه نمایش، معرق، لوگوتایپ، نقاشی، پوستر طراحی های رشته در جشنواره این: جشنواره های بخش

 خارجی و داخلی برگزیدگان به و گیرد می انجام، خارج کشورهای و ایران کشور مختلف نقاط از رسیده آثار میان از: آثار داوری

 .شود می اهدا هدایایی

 

 

 :طهورا ادبی جشنواره

 نیز شعر حوزه. شد ایجاد داستان و شعر بخش دو در دینی ادبیات نشر و تولید در مناسب جایگاه داشتن راستای در طهورا ادبی جشنواره

 : شد برگزار 1391 ماه مهر در زیر محورهای با جشنواره این دوره نخستین اهداف. شد تقسیم ترانه و نو شعر، شعرکالسیک بخش سه به

 (؛ع) اطهار ائمه شخصیتی وابعاد فضایل شناخت -1

 (؛ع) اطهار ائمه زندگی زمینه در ادبی آثار تولید و خلق -2

 ؛کشور درسطح آنان معرفی و ادبی استعدادهای شناسایی -3

 .اسالمی های برارزش تکیه با ادبی های رشته کیفی و کمّی رشد و اعتالء -4

 روز؛ برگزیدگان از تقدیر همراه به اختتامیه مراسم و 1391 مردادماه 14 درتاریخ( ع)مجتبی حسن امام والدت با زمان هم افتتاحیه مراسم

 و سوره دانشگاه مسئوالن، اسالمی تبلیغات سازمان مسئوالن از یکی حضور با هشتم امام والدت جشن با مقارن 1391 مهرماه 5 چهارشنبه

 .شد برگزار سوره دانشگاه اجتماعات سالن در دانشجویان و هنرمندان از جمعی


