دستورالعمل حضور دانشجویان برگزیده هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان(امید)
هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) در تاریخ  98/02/07لغایت  98/02/11در دانشگاه شیراز
برگزار می شود .در همین راستا دستور العمل این جشنواره به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد .خواهشمند است متناسب با
موارد مندرج در آن اقدامات الزم به عمل آید.
1ـ مكاتبه جهت اعالن حضور:
باتوجه به محدودیت زمان جهت آمادگی حضور خواهشمند است:
 -1-1حداکثر تا تاریخ  98/01/31حضور قطعی خود را از طریق ارسال ایمیل به

festival.omid@gmail.com

اعالم نمایید.

 -2-1تمامی هزینههای اضافی و ایاب و ذهاب دانشجویان برگزیده بر عهده خود شخص یا دانشگاه مربوطه میباشد.
2ـ جدول جشنواره:
 -1-2هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) طبق جدول زمان بندی ذیل برگزار میگردد .لذا با
توجه به جدول زمان بندی ذیل درخصوص موارد مربوط اقدام فرمایید:
ردیف

روز

تاریخ

توضیحات

1

شنبه

98/02/07

پذیرش ساعت  14الی  -18گردشگری

2

یکشنبه

98/02/08

افتتاحیه -پخش فیلم -کارگاه آموزشی -گردشگری

3

دوشنبه

98/02/09

پخش فیلم -کارگاه آموزشی -گردشگری

4

سه شنبه

98/02/10

پخش فیلم -کارگاه آموزشی

5

چهارشنبه

98/02/11

پخش فیلم -کارگاه آموزشی -اختتامیه(ساعت )14-17

 -2-2متناسب با کنداکتور اعالم شده برنامههای جشنواره انجام میگیرند ،لذا چنانچه تغییری در کنداکتور ارائه شده پیش آید
مراتب در زمان جشنواره اعالم میگردد.
 -3خدمات قابل ارائه به مدعوین:
1-3ـ اسکان :
اسکان جهت دانشجویان دختر در محل اردوگاه شهید آیت اهلل ربانی واقع در بلوار قرآن جنب لوناپارک میباشد.
1

اسکان جهت دانشجویان پسر در محل مهمانسرای دانشگاه آزاد اسالمی واقع در شهرک صدرا میباشد.
 -2-3گردشگری:
در روزهای برگزاری جشنواره برنامه بازدید از اماکن دیدنی ،فرهنگی ،مذهبی و تاریخی شیراز برگزار خواهد شد که ثبت نام در
همان زمان انجام میشود.
 -4کارگاه های آموزشی:
 -1-4در روزهای جشنواره کارگاههای آموزشی تخصصی با توجه به بخشهای جشنواره برگزار خواهد شد که ثبت نام در همان
زمان انجام میشود.
 -2-4شرکت در کارگاههای آموزشی برای دانشجویان برگزیده حاضر در جشنواره ،الزامی میباشد.
 – 3-4برای شرکتکنندگان در کارگاههای آموزشی گواهی معتبر با امضاء دبیر اجرایی جشنواره و مدیر کل فرهنگی ،اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد.
 -5زمانبندی برنامهها:
 -1-5برنامه زمانبندی جشنواره به شرح ذیل میباشد.

 -2-5محل برگزاری تمامی برنامههای جشنواره ،تاالر حکمت (جنب دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز) میباشد.
 -6شماره تماسهای ضروری جهت کسب اطالعات بیشتر۰۹۳۳۳۲۰8۶۹5 -۰۷۱۳۶۲۶۹۳۲۱ :

آدرس محل پذیرش :شیراز -میدان ارم -مجتمع دانشگاهی ارم -ساختمان معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه
شیراز(روبروی استخر سرپوشیده) -طبقه اول -راهرو سمت چپ -اتاق 104
2

