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شتی هدااگشن البرز ردمانی و علىم زپشكی و خدمات بهدا  
  دانشجىیی و  فرهنگیمعاونت 

 



 



 

قذهه :ه  

یک رسهبیص گستزدُ بزای هَاسبت، ّوذلی ٍ کوک هؤهٌبًِ  توبم طَل سبلخَة است کِ در  »

ّب  توبى بِ اهبم سهبى)ػح( صحٌِبِ ًیبسهٌذاى ٍ فمزا در خبهؼِ ضکل بگیزد ٍ بزای اثببت اراد

ػشت، ػلن، بزادری ٍ ّویبری ای ّوزاُ بب لسط، ػذل،  ی را کِ خبهؼِّبیی اس خبهؼِ هْذٍ خلٍَُ

 « . خَد آٍرینبَاست، 

ّبی هذّبی کِ بگذرین، هطبرکت هزدم  ّبی خْبدی ٍ بسیدیبى ٍ ّیئت ادػبی گزٍُ اس حضَر بی

هٌبًِ خلَُ دیگزی اس ّوذلی ٍ ّوزاّی ایزاًیبى را بِ رُخ خْبًیبى کطیذ، آًدب کِ ؤر رسهبیص هد

ٍرسی بِ  رسبًی ٍ ػطك ّبی ضْز ػزصِ خذهت ضؼَر ایزاًی در کَچِ ٍ پس کَچِ ٍ ضَر

 ای اهبم خبهٌِ .ضَد ٍطي هی ّن
 ِ الؼبلیلهذظ

ٍسارت  فزٌّگی ٍداًطدَییهؼبًٍت بباستؼبًت اس خذاًٍذ هتؼبل ٍ بزاسبس سیبست ّبی کلی 

، بِ ایي بِ تصَیز کطیذى ایي هَج ػظین ّوذلی  بب ّذف ٍ بْذاضت ، درهبى ٍ آهَسش پشضکی

در هحَر ّبی سیز بب  هؤهنانه هوذلی هوضوع با ثانیه ای 011جشنواسه هلی فیلن کوتاه بْبًِ ، 

داًطگبُ ّبی ػلَم پشضکی  اػضبی هحتزم ّیئت ػلوی ، کبرکٌبى ٍ داًطدَیبىکلیِ هطبرکت 

  سزاسز کطَر بزگشار هی ضَد .

 

 



 هحوسها

 

 مبعیتاج مسئولیت و کرونب« 

  جهبدی هبی فعبلیت و کرونب« 

 سالمت نظبم خبنواده و کرونب« 

 آوری تبة و کرونب« 

  گرتوست یبری دست زندگی # کرونب بب مقببله دانشجویی پویش« 

 

 جشنواسه دس ششکت آثاس اسسال نحوه

 

 از آدرس ایمیل زیر اقدام نمبیند . اثر ثبت جهت کنندگبن شرکت

Culture@Abzums.ac.ir 

 یب

 3577-8235764شمبره واتس آپ 
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 شاخص های داوسی 

 

 هعیاسهای نظش اص اسسالی ،آثاس ریل هواسد سعایت عذم صوست دس( ضشوسی های هعیاس الف :

 .)گشفت نخواهذ قشاس بشسسی هوسد هطلوب

 

 .بْذاضت ٍسارت اّذاف ٍ اصَل بب هطببمت  1.

 .کطَر خبری همزرات ٍ لَاًیي بب هطببمت  2.

 .ًبم ثبت فزم تکویل 3.

 فیلن بزداری هی ضَد . بحمَق ٍ رضبیت توبهی افزادی کِ اس آًْ رػبیت  4.

 . کزًٍب بب همببلِ هلی ستبد هصَببت توبم رػبیت  5.

 

 )گزاسی تاثیش هیضاى( هطلوب های هعیاس ب : 

 

 %(20)التصبدی  ٍ اختوبػی ، فزٌّگی ابؼبد تٌَع ٍ خبهؼیت -1

 %(30) ایذُ بَدى بذیغ ٍ ًَآٍراًِ -2

 %(30) اًتمبل پیبم ، خْت هَضَع ٌّزی سٍایبی بٍِ پزداخت  تَخِ -3

(20 )% -4 کیفیت )صذابزداری ٍ ًَرپزداسی( ٍ رػبیت اصل تذٍیي ٍ هَسیمی   

 

 

 



 جشنواسه دس ششکت عووهی ششایط

 کلیِ اػضبی هحتزم ّیئت ػلوی، کبرکٌبى ٍ داًطدَیبى داًطگبُ ّبی ػلَم پشضکی  بزای ضزکت

 .است بالهبًغ خطٌَارُ سزاسز کطَر

 ببضذ هی اثز 1 کٌٌذگبى تاس ضزکًفز ّز بزای ارسبلی حذاکثزآثبر. 

 است خطٌَارُ لَاًیي ٍ ضزایط کلیِ پذیزش هٌشلِ بِ خطٌَارُ در ضزکت فزم ی ارائِ ٍ تکویل. 

  ٍ بط فیلن ببیذ بِ صَرت ضتصَیز بزداریHD .اًدبم ضَد 

 فزهت بب ٍ ثبًیِ 100 حذاکثز ببیست هی ارسبلی ّبی کلیپ MP4 هگبببیت 50 حذاکثز حدن بب 

 .ضًَذ ارسبل

  ٍ پس اس اتوبم داٍری ٍ اػالم اسبهی آثبر بب کیفیت اصلیHD  بزگشیذگبى دریبفت خَاّذ ضذ.اس 

 ًًِذارد هحذٍدیتی ّیچ ارسبلی آثبر ًطز در خطٌَارُ دبیزخب. 

 َداًطگبُ در فیلن اخببری هی ببضذ . یدرج لَگ 

 

 جشنواسه صهانبنذی

 ببضذ . هی هبُ تیز 10تب  ارسبل هْلت 

 گزدد هی اػالم هبُ تیز پبیبى  در ًتبیح داٍری، اس پس. 

 ضذ خَاّذ اّذا تمذیز لَح بب ّوزاُ خطٌَارُ اختتبهیِ هزاسن در بزگشیذگبى خَایش ، ًتبیح اػالم اس پس. 

 

 



 جشنواسه جوایض

  ِریبل 000/000/10ّیئت ػلوی، بِ ّز ًفز اثز بزتز اس اػضبی هحتزم  5ب 

  ِریبل 000/000/10اثز بزتز اس کبرکٌبى هحتزم ، بِ ّز ًفز  5ب 

  ِریبل 000/000/10بى هحتزم ، بِ ّز ًفز اثز بزتز اس داًطدَی 5ب 

 ها :  با استباط

زج ، چْل ٍ پٌح هتزی گلطْز ، خیبببى پًَِ ضزلی ، ک -البزس : ًطبًی بِ خطٌَارُ دبیزخبًِ آدرس

 . )دارا ( طبمِ ًْن ٍ دّن 44سبختوبى ضوبرُ 

 توبس اخزائی خطٌَارُ کویتِ بب هدبسی فضبی طزیك اس احتوبلی سَاالت بِ پبسخگَیی خْت

 : فزهبئیذ حبصل

  0912-3681764:  خطٌَارُ اخزایی کبرضٌبسسیذ ّبدی پژٍم 

 0939-9068348اخزایی خطٌَارُ :  کبرضٌبسسیبٍش پَر طْوبسبی 

 0916-8908443اخزایی خطٌَارُ :  کبرضٌبسسزکبر خبًن یَسفی 

 0933-1679328 :هؼبًٍت داًطدَیی ٍ فزٌّگی whatsappضوبرُ 

 

 .باشیذ هویذ و هوفق                                                                                     


