
 « ادبیات سالمت»نخستین جشنواره  دانشجوییبخش  فراخوان

 در حوزه داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه

 

کل فرهنگی و رهااد با همکاریموسسه آوای هنر سالمت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

خلق آثار ادبی در حوزه سالمت نخستین  با هدف ترغیب نویسندگان بهوزرات علوم، تحقیقات و فناوری،  اجتماعی 

 کند.جشنواره ادبیات سالمت را برگزار می

کوتاه آماده دریافت آثار نویسندگان این  کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامهجشنواره در سه بخش داستان بخش از این 

 ها است. حوزه

ن و آموزش پزشکی قصد دارد تا با های وزرات بهداشت، درمانخستین جشنواره ادبیات سالمت براساس سیاست

ها را فراهم سازی و جلب توجه نویسندگان به حوزه سالمت زمینه اثربخشی در این حوزهشناسایی و همچنین آگاه

 مند ادبیات در ترویج سالمت موثر واقع شود.ها به جامعه عالقهکند و با تولید آثار با کیفیت و معرفی آن

 

 اهداف جشنواره

 محوربرای پرداختن به موضوعات سالمت نویسندگانغه در بین ـ ایجاد دغد

 ـ طرح و انتقال مفاهیم مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحقق رویکرد اجتماعی سالمت

 های داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاهـ تولید آثار با کیفیت در زمینه

 

 های جشنوارهبخش

 ـ داستان کوتاه

 ـ نمایشنامه

 ـ فیلمنامه کوتاه

 

 

 



 موضوعات جشنواره

کند تا مساله سالمت شدن نظام سالمت کوشش میاجتماعی دوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکر

توانند در کنند میرا به امری اجتماعی و دغدغه همگانی تبدیل کند. بنابراین آثاری که این اهداف را دنبال می

 توانند در این جشنواره شرکت کنند.میموضوعات زیر ت کنند. بر این اساس تمامی آثار مرتبط با جشنواره شرک

واگیر و  هایگیری و درمان انواع بیماریتامین، حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی نظیر پیش

 ک ودوری از مواد مخدر و محر ،اتدوری از دخانی، تحرک فیزیکی، ترویج تغذیه سالم، غیرواگیر و بیماری خاص

های زندگی و مهارت، سالمت روان، وادث ترافیکیها به ویژه حزندگی عاری از خشونت و آسیب، دوری از الکل

تی در تامین، حفظ و دهندگان خدمات بهداشنقش مردم و ارایه، ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو، خودمراقبتی

، اهدای خون، پیوند اعضا، سالمت و ایمنی محیط زیست، مت و ایمنی غذاسال، طرح تحول سالمت، ارتقای سالمت

 ایدز 

 اطالعات تکمیلی درباره موضوعات جشنواره را در سایت دنبال کنید.

  

 شمار جشنوارهگاه

 1397ماه  آبان 30: دانشجویی نام و ارسال آثارـ آخرین مهلت ثبت

 1397اختتامیه جشنواره: دی ماه ـ 

 

 هجوایز جشنوار

 میلیون ریال 20ـ نفر اول هر بخش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ 

 میلیون ریال 10ـ نفر دوم هر بخش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ 

 میلیون ریال 5م افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ـ نفر سوم هر بخش، تندیس جشنواره، دیپل

 

 

 

 



 بخش دانشجویی حضور در جشنواره شرایط

 

نام کرده و اثر خود را ارسال بخش دانشجویی جشنواره رجوع کنند و در سایت ثبت بهکنندگان باید ـ شرکت1

 کنند. 

 است. تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای دانشگاه دانشجویانـ شرکت در این بخش تنها مختص 2

 کارت دانشجویی نیز بارگذاری شود. همراه بارگذاری اثر در سایت ـ به3

 د تنها با یک اثر در هر بخش از جشنواره شرکت کنند. تواننکنندگان میـ شرکت4

باید به همراه اصل اثر خالصه نمایشنامه و فیلمنامه خود را  های نمایشنامه و فیلمنامه کوتاهکنندگان بخشـ شرکت5

 ارسال کنند. براساس موضوع 

در  PDFو با فرمت  5/1 خطوط فاصله ،14سایز ، B Nazanin فونت با نگاریحروف اصول رعایت با بایدـ آثار 6

 شود.سایت صادر می گیری برای صاحب اثر دروند. پس از اتمام مراحل ارسال اثر کد پیسایت بارگذاری ش

را وارد مرحله داوری تر های با تعداد کلمات بیشکلمه باشد و جشنواره داستان 4000تر از ـ داستان کوتاه باید کم7

 نخواهد کرد.

 محدودیت کلمه ندارد. ـ بخش نمایشنامه8

 فاقد که هایینامهفیلم. نوشته و ارسال شود( دقیقه 25 زمان حدود با فیلمی) صفحه 25 در حداکثرها ـ فیلمنامه9

 .شد خواهند خارج جشنواره از و حذف باشند شده ذکر مشخصات

 .باشد شده ساخته فیلمی شده، نبایدارایه فیلمنامه براساسـ 10

و  اقتباس منبع داستان از ایصفحه یک خالصه باید ایصفحه یک خالصه بر عالوه اقتباسی هایفیلمنامهـ 11

  .ارسال کنند یزنمشخصات اثر مذکور را 

 گرفت خواهد تعلق جایزه یک فقط باشند داشته نویسنده یک از بیش که برگزیده آثار بهـ 12

 مسئولیت .شودمی شناخته اثر صاحب عنوانبه کندمی ارسال و تکمیل را جشنواره نامثبت فرم که فردیـ 13

 و است اثر کننده ارسال عهده بر شده هارای اثر مالکیت زمینه در حقوقی یا حقیقی افراد ادعای هرگونه به پاسخگویی

 ندارد. خصوص این در مسئولیتی گونههیچ جشنواره



 شوند.یافته به مرحله داوری اعالم میـ آثار رسیده به دبیرخانه ابتدا توسط هیات انتخاب بررسی شده و نفرات راه14

 شوند.می گذاشته کنار جشنواره موضوع از خارج بدیهی است آثار ارسالی

ها را در کتاب داند و حق استفاده آنیافته به مرحله داوری را برای خود محفوظ میـ جشنواره حقوق آثار راه15

 جشنواره دارد. 

 نهایی تصمیم و است جشنواره مقررات یتمام قبول معنای به جشنواره در شرکت تقاضای فرم ارسال و  کمیلـ ت16

 .بود خواهد جشنواره برگزاری ستاد عهده بر باشد نشده ینیبپیش مقررات در که نکاتی مورد در

 

 نحوه ارسال اثر

 جشنواره به آدرس بخش دانشگاهی نام و ارسال اثرتمامی متقاضیان شرکت در جشنواره باید به بخش ثبت

Adabiatsalamat.ir  کنند و نسبت به ارسال اثر خود اقدام کنند.رجوع 

 1، واحد 28، ایوانک، فالمک شمالی، خیابان چهارم، پالک شهرک قدستهران، آدرس دبیرخانه: 

 02196015272تلفن: 

 عصر 16صبح تا  9 ساعات کار دبیرخانه:

 dabirkhaneh@adabiatsalamat.ir ایمیل:
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