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کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مقدمـه
طب ایرانی ،سامانه و مکتبی است کامل شامل روش های تشخیصی ،سبب شناسی و درمان با تکیه بر تفاوت های بین فردی
(مزاج) در زمینه حفظ سالمت و درمان بیماری ها که متکی بر پشتوانه علمی و تجربی چند هزار ساله ایرانیان و ملل دیگر،

اهـداف
شناســایی ،معرفی و ارج نهادن به مقام واالی دانشمندان ،پژوهشگران ،مخترعان ،نوآوران و فناوران برتر در عرصه طب
ایرانی ،داروسازی سنتی ،و تاریخ پزشکی در حیطههای آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات

برخوردار از توجه به جنبه های اخالقی و تربیتی و آموزه های اسالمی که به کوشش حکیمان بزرگ دوره تمدن اسالمی،

حمایت های مادی ومعنوی از افراد برگزیده ،نوآور ،خالق و کار آفرین و گسترش روحیه و فرهنگ خودباوری در جامعه

بازنگری و تدوین یافته و به نقطه کمال نسبی خود رسیده است.

فراهم نمودن بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری بین مراکز علمی و پژوهشی

»جشنواره طب ایرانی« که دبیرخانه دائم آن در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مستقر است،

بسترسازی مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج پزوهش و ابتکارات در راستای کمک به توسعه متوازن کشور

در جلسه ششم مورخ  1396/05/04شورای سیاستگذاری طب سنتی ایران به ریاست جناب آقای دکتر هاشمی؛ وزیر محترم

افزایش انگیزه ،تقویت ظرفیت ها و هم افزایی توانمندیهای کلیه دانشمندان ،اندیشمندان ،پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان

وقت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب شد و دستورالعمل آن به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد.

و دست اندرکاران رشته های طب ایرانی ،داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی ،همچنین تقویت زمینه گفتمان ،تعامل و تبادل

این جشنواره به منظور شناسایی ،معرفی ،قدردانی و حمایت از دانشمندان ،پژوهشگران و نوآوران برتر و همچنین بسترسازی

نظر دو مکتب طب رایج و طب ایرانی

برای بهرهوری هرچه بیشتر از دستاوردهای پژوهشی اندیشمندان و گسترش بازارهایی دانایی محور و دانش بنیان و آشنایی و

توسعه و گسترش فرهنگ طب ایرانی با استفاده از ابزار هنر در بین آحاد جامعه

تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی طب ایرانی در سطح ملی و در  3بخش علمی ،فرهنگ و هنر و ویژه
(کووید )19-با محورهای اصلی آموزش ،پژوهش و درمان در حوزه طب ایرانی ،داروســازی ســنتی و تاریخ پزشکی برگزار
میشود.
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کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

شرایط و ضوابط کلی جشنواره

زمان بندي و مراحل جشنواره

شرکت در جشنواره ،صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر است.

1

اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری جشنواره نمی توانند در محورهای جشنواره شرکت نمایند.

1400 /06 / 31

افراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره ،نمی توانند در همان محور داوطلب شوند .داوطلب شدن
در سایر محورها در جشنواره های متوالی بالمانع است.

ثبت نام در وب سایت دبیرخانه دائم جشنواره ذیل نشاني  http://pmfestival.irاز تاريخ  1400 / 04 /20تا

2

داوري انتخاب برگزيدگان :از تاریخ  1400/07/17تا 1400/07/30

3

برگزاري اختتامیه جشنواره 19 :آبان ۱۴۰۰

یک فرد در هر دروه صرفاً می تواند در یک محور داوطلب شود و داوطلب شدن در چند محور مجاز نیست.

توجه :شرکت کنندگان بخش فرهنگ و هنر ،باید بعد از بررسی اولیه آثار توسط هیأت داوران ،و در صورت ضرورت

داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف داوطلب می باشد.

اصل آثار را به دبیرخانه دائم جشنواره ارسال نمایند.

تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعالم نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است.
در بخش علمی جشنواره ،صرفا افراد یا مراکزی که در چارچوب قوانین و مقررات به ارائه فعالیت پرداخته اند،مجاز به
شرکت می باشند.
توجه :حق استفاده از آثار ارسالی در بخش فرهنگ و هنر ،در موارد تبلیغاتی و رسانهای و چاپ كتاب جشنواره با حفظ و
رعايت مالكيت حقوقي ارايه كننده اثر ،براي دبيرخانه دائم جشنواره محفوظ است.

اولیـــــن جشنواره طب ایـــــرانی در تاریـــخ
 3شهریـور  1397به میزبــــانی دانشــــــگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
همدان با محورهای تخصـــصی آمــــوزش،
پژوهش ،درمان و ثبت اختـــــــراع و تولید
محصول برگزار شد.
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بخش
علمی
(محورهای آموزش ،پژوهش،
درمان و پیشکسوت)
ویژه فعاالن
حوزه طب ایرانی،
داروسازی سنتی
و تاریخ پزشکی

کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

الف) محور آموزش
الف )1-آموزشگر برتر
شرايط پذيرش:
متقاضي دارای فعالیت های شاخص آموزشی در حیطه طب ایرانی ،داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد.
فعالیت های آموزشی از سال  1397تا سال  1399مد نظر است.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش آموزش در انتخاب برگزيدگان:
ارائه شواهدی دال بر کمیت و کیفیت مطلوب فعاليتهاي آموزشي
کمیت فعالیت های آموزشی
کيفيت فعاليت آموزشــی بر اساس ارزشــیابیهای به عمل آمده از نظرسنجی از فراگيران ردههای مختلف در خصوص
پرسشنامه »کیفیت تدریس استاد«

استفاده از روشهای فعال تدریس

مشارکت در طراحی و پیاده سازی روشهای ارزیابی دانشجو /ارزشیابی برنامه نوین
مشارکت در تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی رسمی ،آموزشهای بین رشتهای ،آموزشهای فوق برنامه دانشجویان
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره

الف )2-دانشجوی برتر آموزشی
شرايط پذيرش:
متقاضي در حال حاضر دانشــجوی گروه طب ســنتی ،داروسازی سنتی یا تاریخ پزشــکی باشد یا در سال  1400فارغ
التحصیل شده باشد.
دانشجویان پس از طی حداقل دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکترای
تخصصی ( )Ph.Dمی توانند در این رقابت شرکت نمایند.
حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ( 17 )Ph.Dمیباشد.
برای دانشــجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کسب شــرط حداقل معدل در مقاطع قبلی (حداقل معدل  ۱۶در مقطع
کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ،معدل  ۱۵در مقطع دکترای عمومی برای دانشجویان  )Ph.Dالزامی است.
شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر  40سال میباشد.
عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصیل
نداشتن پرونده در کمیتههای انضباطی
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش آموزش در انتخاب برگزيدگان:
سوابق تدریس
برگزیده شدن در المپیادهای دانشجویی
سوابق فرهنگی
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ب) محور پژوهش
ب )1-پژوهشگر برتر
شرايط پذيرش:
سن متقاضی  35سال به باال باشد (متولدین سال  1365و قبل از آن).
 H - Indexبر اساس اسکوپوس :باالی ( 10با حذف خود استنادی)
کارنامه پژوهشي از سال  2018تا پايان سال  1397 ( 2020تا  )1399مدنظر است.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
تعداد مقاالت معتبر
Citation
تعداد کتب
تعداد داوری
تعداد ارائه در سمینارها و کنگره ها
تعداد کارگاههای برگزار شده
تبصره :در این بخش صرفا به مقاالتی امتیاز تعلق می گیرد که در حوزه طب ایرانی یا ترکیبات طبیعی نگارش شده باشند.
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقديرنامه
تنديس يادبود جشنواره طب ايراني

ب )2-پژوهشگر جوان برتر
شرايط پذيرش:
سن متقاضی زیر  35سال باشد (متولدین سال  1366و بعد از آن)
 H - Indexبر اساس اسکوپوس :باالی ( 3با حذف خود استنادی)
کارنامه پژوهشي از سال  2018تا پايان سال  1397 ( 2020تا  )1399مدنظر است.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
تعداد مقاالت معتبر
Citation
تعداد کتب
تعداد داوری
تعداد ارائه در سمینارها و کنگره ها
تعداد کارگاههای برگزار شده
تبصره :در این بخش صرفا به مقاالتی امتیاز تعلق می گیرد که در حوزه طب ایرانی یا ترکیبات طبیعی نگارش شده باشند.
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقديرنامه
تنديس يادبود جشنواره طب ايراني
هدیه جشنواره

هدیه جشنواره
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کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ب )3-فناور برگزیده

ب )۴-مقاله برتر

شرايط پذيرش:

شرايط پذيرش:

افرادی که دارای فعالیت های فناورانه در حوزه طب و داروسازی سنتی باشند.
مالکهای ارزشیابی:
پتنت اعم از داخلی و خارجی
مشارکت در تحقیق و توسعه محصوالت طب سنتی موجود در بازار
عضویت در شرکت های دانش بنیان دارای مجوز از ستاد علمی فناوری ریاست جمهوری
فروش دانش فنی
تعداد محصوالت دارای مجوز
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقديرنامه
تنديس يادبود جشنواره طب ايراني
هدیه جشنواره

متقاضی نویسنده مسئول مقاله باشد .نویسنده اول نیز با اخذ رضایت کتبی از نویسنده مسئول می تواند متقاضی شود.
یک مقاله فقط توسط یک نفر امکان کاندید شدن دارد.
یک فرد فقط اجازه شرکت دادن یک مقاله را دارد.
فقط مقاالتی که مستقیما به طب ایرانی مرتبط باشند و از کلیدواژه های مرتبط با طب ایرانی استفاده کرده باشند امکان
شرکت کردن در این بخش را دارند.
مقاله ،سال  2018و بعد از آن به چاپ رسیده باشد.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
 IFباال و يا  Citationباال انتخاب شود.
معيار انتخاب  Database Scopusاست.
با توجه به اختالف در  IFمجالت علوم پايه و علوم باليني ،ممكن است برگزيده متفاوت در هر گروه داشته باشد.
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفی توسط معاونت پژوهشی
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
جوایز:
تقديرنامه
تنديس يادبود جشنواره طب ايراني
هدیه جشنواره
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کتابچه فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی

دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ج) محور درمان

ب )5-کتاب برتر
شرايط پذيرش:
سال چاپ کتاب در خصوص کتب فارسی  1397و بعد از آن ،و در خصوص کتب انگلیسی  2018و بعد از آن باشد.
ت داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزیدگان:
مالکهای مورد توجه توسط هیئ 
اعتبار ناشر (داخلي /بين المللي)
برجسته بودن نقش فرد متقاضي در تاليف کتاب
محتوای کتاب (ميزان مفيد بودن كتاب ،تازه بودن مطالب ،فهرست نويسي مناسب ،واژه نامه ،حجم كتاب ،عناوين فصول
و سطح علمي كتاب).
امتیازدهی مطابق با ردیف  5جدول امتیازات بخش پژوهشگر برتر
تبصره :در محور کتاب برتر ،کل کتاب توســط نویسنده یا ویراستار علمی می تواند داوطلب شود و فصل کتاب مورد پذیرش
نیست.
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقديرنامه
تنديس يادبود جشنواره طب ايراني
هدیه جشنواره

ج )1-مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر (شخص حقوقی)
شرايط پذيرش:
مرکز مستقل و یا واحد مستقر در یک مرکز که خدمات بالینی در حیطه طب سنتی ارائه می دهد.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش درمان در انتخاب برگزيدگان:
رعایت ضوابط بهداشتی مطابق آیین نامه تاسیس سالمتکده
رعایت ضوابط پرسنلی مطابق آیین نامه تاسیس سالمتکده
رعایت ضوابط ساختمانی مطابق آیین نامه تاسیس سالمتکده
رعایت ضوابط تجهیزاتی مطابق آیین نامه تاسیس سالمتکده
مدیریت اطالعات سالمت
وجود مرکز ارائه خدمات دارویی
تکریم ارباب رجوع
تبصره :اگر موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی دارای چند مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی می باشد در فرم اکسل،
اطالعات مربوط به هر مرکز را در  Sheetهای جداگانه وارد نماید.
روش شركت:
داوطلب شدن توسط مرکز مربوطه
معرفي توسط جشنواره
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

د) پیشکسوت برگزیده

ج )2-درمانگر برتر (شخص حقیقی)
شرايط پذيرش:
افرادی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ارائه خدمات درمانی در حیطه طب سنتی می پردازند.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران بخش درمان در انتخاب برگزيدگان:
تدوین استانداردهای بالینی ،گایدالین ،پروتکل یا راهنمای بالینی خدمات طب سنتی
پذیرش و ویزیت غیرحضوری
انجام خدمت بدیع و ویژه که موجب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شده باشد.
رضایت کارآموزان و کارورزان از نحوه آموزش بالینی
کسب جوایز در زمینه ارائه خدمات بالینی
تعداد بیمار ویزیت شده در ماه
تعداد سالهای فعالیت بالینی
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفی توسط جشنواره
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيدگان:
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
مدارج عالیه علمی ،خدمات آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی داخلی و خارجی
ابتکار و نوآوری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
راه اندازی و یا عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر(داخلی و خارجی)
راه اندازی و یا عضویت در قطب ها ،انجمن ها ،گروهها و مراکز آموزشی و پژوهشی
نقش موثر در گسترش ،فرهنگ سازی ،اشاعه و به کارگیری طب ایرانی
نقش موثر در تدوین دروس و یا راه اندازی رشته های جدید ،دوره ها یا مقاطع تحصیلی
نقد ،بررسی ،گردآوری ،ترجمه ،تالیف و تصنیف
شرکت یا همکاری فعال در برگزاری سمینارها ،کنفرانس ها و کارگاهها
روش شركت:
پیشکسوت برگزیده توسط شورای سیاستگذاری جشنواره انتخاب خواهد شد.
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه ویژه جشنواره

هدیه جشنواره
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دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 .1اپلیکشین برتر
شرايط پذيرش:

 .2فیلم کوتاه
شرايط پذيرش:

هر داوطلب حق دارد فقط یک اثر در سامانه ثبت نماید.

هر داوطلب حق دارد فقط یک اثر در سامانه ثبت نماید.

اپلیکیشن باید در یکی از مارکت های ایرانی یا خارجی عرضه شده باشد.

هرنوع تكنيكی آزاد مي باشد.

اپلیکیشن حتما در سه ماه اخیر ( تابستان  )1400به روز شده باشد.

نام فيلم و فيلمساز و مدت زمان فيلم به طور كامل بر روي هر فيلم درج شود.

اپلیکیشن ناقض قوانین کپی رایت نباشد.

الزم است؛ نسخه ی اصلی فیلم دریک نسخه ی لوح فشرده ( قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم های خانگی) تهیه

مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
رابط کاربردی
تجربه کاربردی
امکانات و ویژگی فنی
محتوا
اقتصادی بودن
فعالیت برون مرزی
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره

شود .
فرمتهای مورد پذیرش برای بارگذاری اثر  MP4 :و حداکثر حجم فایل ارسالی  Mb۱۰۰۰است.
فیلمسازانی که فیلمشان به بخش مسابقه راه مییابد ،میبایست حداکثر تا  10روز کاری بعد از اعالم اسامی راهیافتگان،
نسخه اصلی فیلم را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .درصورت تاخیر ،دبیرخانه میتواند نسبت به حذف فیلم اقدام کند.
زمان فیلم ها حداقل  10و حداکثر  20دقیقه می باشند .
استاندارد هاي فيلم كوتاه به لحاظ فني ،زمان و  ...در آن رعايت شود.
آثاري كه استانداردهاي فني و كيفيت نمايش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف مي گردند.
در صورت عدم انطباق با محورهای جشنواره ،اثر حذف مي شود.
جایزه به بهترین کارگردانی تعلق خواهد گرفت.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
فیلمنامه :تم و ایده منطبق با شعار جشنواره  ،داستان ،دیالوگ
کارگردانی :انتخاب فیلمنامه ،دکوپاژ ،انتخاب بازیگران
تصویر و صدا :ترکیب بندی و کیفیت تصاویر ،نورپردازی ،صدا
تدوین :تداوم ،ریتم ،رعایت اصول تدوین
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 .3عکاسی در راستای شعار جشنواره
شرايط پذيرش:

 .4پوستر و اینفوگرافیک
شرايط پذيرش:

شرکت کنندگان می توانند حداکثر تعداد  ۵تک عکس و یک مجموعه عکس شامل  ۴تا  ۶عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

اثر باید در ابعاد حداقل  A3و حداکثر  100 × 70سانتيمتر باشد.

عکس های ارسالی با ذکر مشخصات؛ نام و نام خانوادگی عکاس و فیلمساز  /کد ملی  /تحصیالت /نام شهر یا استان /مکان

در صورت درخواست هیئت داوران جشنواره ،شرکت کننده موظف است فایل  Psdاثر را برای احراز هویت آن ارائه دهد.

سوژه عکس و فیلم /به آدرس سایت جشنواره ارسال شود

در صورت عدم انطباق با محورهای جشنواره ،اثر حذف مي شود.

ابعاد :عکس چاپ شده در ابعاد  - 30×20عکس دیجیتال حداقل 300dpiفرمت  jpgبر روی  DVDیا CD

در بخش طراحی پوستر ،درج نام و نام خانوادگي صاحب اثر ،امضاء صاحب اثر و سال توليد اثر در اثر باید درج شود.

ارسال عکس های گرفته شده با گوشی موبایل بالمانع است( .حداقل رزولوشن عکس های موبایلی باید از  ۸مگاپیکسل کمتر نباشد)

هر داوطلب حق دارد حداکثر سه اثر در سامانه ثبت نماید.

ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشهای وارد نکند .دبیرخانه

ارسال فایل اثر با فرمت  jpegیا  TIFو با رزولوشن  DPI 300الزامی است.

از پذیرش عکسهای فتومونتاژ ،کوالژ ،پانوراما و  HDRمعذور است.
س های ارسالی ،نباید دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،حاشیه ،تاریخ ،واترمارک ،لوگو یا هرنشانهی تصویری باشند.
عک 
س ها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری در هنگام بارگذاری در سایت در قسمت
عک 
توضیحات درج شوند.
از نظر برگزار کننده ،ارســال کنندهی عکس مالک اثر شــناخته میشود .هرگونه مسئولیت ناشی از آن و پاسخگویی به
پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال کنندهی اثر خواهد بود.
س و فیلم های پذیرفته شده را برای چاپ و پخش در کتاب ،بروشور و انتشارات و نشر در
برگزارکننده حق استفاده از عک 
فضای مجازی و رسانه ها ،با ذکر نام عکاس و فیلمساز برای خود محفوظ میدارد.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:

مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
بیان مفهوم و موضوع در ساده ترین شکل ممکن و قابل فهم عموم
نگاه خالقانه و نو برای خلق اثر
وزانت و وجاهت علمی محتوای اینفوگرافیک
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره

ترکیب بندی و چیدمان عناصر
خالقیت و نگاه متفاوت در عکاس
بیان مفاهیم در گفتمان عکاسانه
محتوا :رعایت اصول و مبانی عکاسی
کیفیت :اهمیت و انتخاب موضوع و تناسب آن
با موضوعات مندرج در فراخوان جشنواره
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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 .5داستان کوتاه برای کودک
شرايط پذيرش:

 .6موشن گرافیک
شرايط پذيرش:

هر نويسنده تنها يك اثر ميتواند ارسال كند.

هر شرکت کننده تنها دو اثر ميتواند ارسال كند.

تعداد كلمات هر داستان كوتاه حداكثر  ۳۰۰۰كلمه است.

آثار می بایست با ایده های نو و به دور از هرگونه کپی برداری طراحی شوند.

در صورت كپیبرداری يا استفاده از آثار ديگران ،داستان مورد نظر حذف خواهد شد.

اثر ارسال شده به جشنواره نباید به موسسه و نهادی فروخته شده باشد و اثر باید اصیل و اورجینال متعلق به خود هنرمند

متقاضی باید هم نسخه  wordو هم نسخه  pdfداستان را در سایت بارگذاری نماید.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
استفاده خالقانه از عنصر خیال برای جذابیت داستان
شخصیت پردازی
استفاده از روش غیر مستقیم برای رساندن مفهوم یا موضوع انتخابی
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره

باشد.
مدت زمان برای آثار موشن گرافیک حداقل یک دقیقه و حداکثر سه دقیقه می باشد.
آثار ارســالی موشــن گرافیک باید با فرمت  H264در اندازه حداقل  ۱۰۲۴در  ۱۲۸۰پیکســل برای جشنواره ارسال و
بارگذاری شوند.
حجم ارسالی آثارموشن گرافیک نباید بیشتر از  ۲۰۰مگابایت باشد.
جشــنواره حق اســتفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضای مجازی و یا نمایشگاهی با ذکر مشخصات صاحب اثر
خواهد داشت.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
محتوا(ایده و خالقیت موضوعی و)...
هنری(خالقیت هنری و آرت)
فنی(اجرای تکنیک و نوآوری و)...
کارگردانی
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بخش ویژه کووید19-
شرايط پذيرش:
کلیه دانشجویان ،متخصصین و اعضای هیات علمی یا گروههای طب سنتی که فعالیت های شاخص آموزشی ،پژوهشی،
بالینی و فرهنگی در زمینه کووید 19-داشته اند.
مالکهای مورد توجه توسط هیئتداوران در انتخاب برگزيده:
انجام خدمات بالینی ویژه در زمینه کووید( 19-ایجاد مرکز خدمات اختصاصی برای بیماران کووید -حضور در بخشهای
بستری بیماران کووید -حضور در کلینیک های ویژه بیماران کووید که تحت نظر دانشگاه فعالیت میکنند -اخذ مجوز تولید
فرآورده ای که روی بیماران کووید کارآزمایی بالینی شده است و )...
تولید محتوای آموزشی در زمینه کووید19-
ارائه آموزش در سطوح مختلف در زمینه کووید19-
انجام طرحهای تحقیقاتی پایان یافته یا چاپ مقاله با محوریت کووید19-
انجام کارهای فرهنگی در زمینه کووید19-
روش شركت:
داوطلب شدن
معرفي توسط دانشكده ،گروه یا مركز تحقيقاتي
معرفی توسط جشنواره
تبصره :امتیازدهی این بخش بسته به سنجه براساس محورهای پیشین انجام خواهد شد.
جوایز:
تقدیرنامه
تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
هدیه جشنواره
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دومیــن جشنــواره طــب ایــرانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

نحوه ثبتنام جهت شرکت در جشنواره
کلیه متقاضیان شــرکت در جشنواره با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس http://pmfestival.irنسبت به ثبت نام از
طریق سامانه جشنواره اقدام نمایند.

راه های ارتباطی با دبیرخانه دائم جشنواره
نشانی :تهران ،شهرک غرب ،بلوار ایوانک ،ساختمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بلوک آ ،طبقه ششم،
دفتر طب ایرانی و مکمل ،دبیرخانه دائم جشنواره طب ایرانی
کدپستی15815 / 1313 :
تلفن021 - 81454332 :
نمابر021 - 81454457 :
ایمیلinfo@pmfestival.ir :
اینستاگرامdaftaretebeirani :
سایتhttp://pmfestival.ir :

34

Islamic Republic of Iran
Ministry of Health and Medical Education
Office of Iranian and Complementary Medicine

A sign of Hekmat

The 2 nd
Persian Medicine Festival
info@pmfestival.ir
http://pmfestival.ir

