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 مقدمه -1

اجتماعی مبتالبه با هدف  و ضرورت پرداخت به مباحث فرهنگی و -خاصه در فضای دانشگاهی -گسترش روحیه انفعال در جامعه

های فرهنگی و اجتماعی را بیش از های تازه، توجه ویژه به ایجاد بسترهای تازه در حوزههای پیشین و طرح دیدگاهبازخوانی اندیشه

 ساخت.پیش ضروری می

به نیازهای دانشگاه و جامعه در همین راستا و با توجه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی دانشگاه عالمه طباطبائی، واحد کانون

را با هدف  «گپ عالمه»، های پیشینشناسی تالشضمن آسیب ،داخلی هایتجربهو با الهام از رویدادهای مشابه سطح جهان و 

  کند.، برگزار میهاخواندن بین سطر

. در (Gap)رودخالی نیز به کار می، به معنی جای نیز ، در زبان انگلیسیدر زبان فارسی عالوه بر معنای ضمنی گفتگو« گپ»عنوان 

، به پرکردن یک جای خالی برگزاری این واقعۀ فرهنگی و اجتماعیاین عنوان نشانگر آن است که رویداد در تالش است از دل  واقع

 های فرهنگی و اجتماعی.در جامعۀ امروز نزدیک شود؛ عدم گفتگو و نبود کاربست جستجوهای فکری در زمینه

 شده امروز باز کند.را بیش از پیش در سطح جامعه چندقطبی« گفتگو»بستر  به قدر توان، که کوشدمی گپ عالمه

 

 اهداف رویداد -2

شناسی تر شدن مباحث تخصصی این حوزه با هدف آسیبتوسعه مباحث فرهنگی و اجتماعی مبتالبه جامعه و عمومی -2-0    

 ای بیشتر با موضوعاتهها و درگیرساختن طیفمسائل جامعه و انسان

های و تالش برای بازتعریف مسئولیت در ساحت فرهنگ در معنای کاربردی آن «رویج علمت»ضرورت پرداختن به جایگاه  -2-2    

 اجتماعی نهاد دانشگاه در نسبت با نبض جامعه -فرهنگی

 اجتماعی از جنبه تئوریک به سمت تاثیرات کاربردی -های فرهنگیتالش برای تغییر رویکرد پژوهش -2-3   

 و دانشگاه های تازه در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعهحرکت به سمت ایجاد بسترهای تازه جهت شناسایی صداها و اندیشه -2-0   

 مانخواندن بین سطرهای جامعۀ اکنون -2-5   

  



3 
 

 برگزاری رویداد وهشی -3

ی تگانآموخدانشهستند.  در تمامی مقاطع تحصیلی جاری دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجویان این رویداد،  مخاطبین بخش رقابتی

  ها گذشته باشد، نیز امکان شرکت را خواهند داشت.سال از فراغت تحصیل آن 0که حداکثر 

شیوه پذیرش و داوری آثار در دو مرحله خواهد بود. این بدین معناست که در مرحله اول مخاطبین ابتدا بایستی عنوان و چکیده 

به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. بعد از غربال ، (MP3ای)با فرمت دقیقه 3فایل صوتی حداکثر یک در قالب سخنرانی خود را 

از موضوعات برای مرحله دوم عنوان  31حداکثر ، نامهاز جهت انطباق با شیوه توسط هیئت انتخابهای دریافتی عناوین و چکیده

در قالب فایل  راکلمه(  2111متن کامل سخنرانی خود)حداکثر ارزیابی انتخاب خواهند شد. در این مرحله، مخاطبین بایستی 

از عنوان  21 حداکثربه دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. دبیرخانه رویداد با بررسی آثار این مرحله، بین  (02نازنینورد)فونت بی

شده بسته به کیفیت آثار دریافتی خواهد بود که موضوعات را جهت حضور در مرحله نهایی انتخاب خواهد کرد.)تعداد آثار پذیرفته

 توسط دبیرخانه مشخص خواهد شد.(

، با پردازند. در آیین اختتامیهود میهای خن دیدگاهیبه تبی زنده ایدقیقه 02قالب یک ارائه ایی رویداد، سخنرانان در در مرحله نه

وزه ای را در حتازه هترین دستاورد فکری که توانسته دریچۀ نگاهو یک جایزه به ب های برترارائهسه جایزه به  ،انتخاب هیئت داوران

. دبیرخانه منتخب تماشاگران تعلق خواهد گرفتکند، اهدا خواهد شد. همچنین یک جایزه به سخنرانی فرهنگی و اجتماعی مطرح 

 دهد تا بتوانند در فضا، بستر ومورد حمایت فرهنگی و اجتماعی قرار می نیز )بسته به دارا بودن شرایط(را ارائه 3تا  0رویداد بین 

  باشد.نیز می رنده اول رویداد، مهمان ویژه رویداد بعدیبتر، به طرح اندیشه خود بپردازند. گسترده ایزمینه

ها در بسترهای فرهنگی و اجتماعی کنندگان در مرحله پایانی، گواهی حضور اعطا خواهد شد و تمامی متن سخنرانیبه تمامی شرکت

 کانال آپارات منتشر خواهد شد.( های هر سخنرانی درمنتشر خواهند شد.)فیلمرویداد 

 مایه مشخص هر رویداد،با دعوت دبیرخانه متناسب با تِم و درونشدۀ حوزه فرهنگ ، افراد شناختهرویداد در بخش جنبی/غیررقابتی

 حضور خواهند داشت.
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 بندی برگزاری رویدادزمان -4

 شود.دانشجو( برگزار می روزمقام گرامیداشت همزمان با )0011آذر  اولین رویداد در

 آذر 8دوشنبه نامه نهایی رویداد: انتشار پوستر و شیوه -0-0

 آذر 01شنبه تا سه  8دوشنبه بازۀ دریافت آثار:  -0-2

 آذر 23تا  21و  آذر 01تا  03های جنبی رویداد: برگزاری نشست -0-3

 آذر 08تا  01فعالیت هیئت انتخاب جهت پایش اولیه:  -0-0

 آذر 01: )در صورت نیاز(پایش ثانویه و ارتباط با مخاطبین -0-5

 آذر 21کنندگان نهایی رویداد: اعالم شرکت -0-1

 دهۀ آخر آذربرگزاری آیین اختتامیه:  -0-7
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 هاتبصره -5

)یا  با آن باشدهای مرتبط ها و زیرشاخههای فرهنگی و اجتماعی و شاخهکنندگان بایستی در زمینهعناوین پیشنهادی شرکت -5-0

از یک نگرش و یا مفهوم علمی که به توسعه فرهنگی و اجتماعی منجر شده است(. تشخیص ارتباط و انطباق  برداشت و خوانشی

 باشد.موضوعات پیشنهادی، با اهداف کلی رویداد، بر عهده دبیرخانه می

تکمیل فرایند حضور در رویداد به  باشد.کنندگان میها بر عهده خود شرکتها و ارائهرایت پژوهشمسئولیت حقوقی و کپی -5-2

 منزلۀ پذیرش این موضوع است.

داکثر آموختگانی که حباشند. حضور دانشدانشگاه عالمه طباطبائی می، دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی اول مخاطبین رویداد -5-3

 سال از فراغت تحصیل آنان گذشته باشد، نیز بالمانع است. 0

های فرهنگی، اجتماعی، دبیرخانه، هیئت انتخاب و هیئت داوری از جنبه گذاری،شورای سیاست گیری و تعلقات شخصیجهت -5-0

ها با سیاسی و مذهبی هیچ تاثیری در ارزشیابی آثار رسیده نخواهد داشت. تنها مالحظه، انطباق کلی عناوین پیشنهادی سخنرانی

 قوانین جاری کشور خواهد بود.

 ،از این آثار برای رویداد شد. در صورت وجود انتفاع مالیبامی «رویداد»بر عهده  نهایی برگزیدهحقوق و مالکیت معنوی آثار  -5-5

 هد بود.خوادهندگان و دبیرخانه رویداد با توافق ارائه نامه تقسیم حقوق مادیشیوه
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 های ارتباطی با دبیرخانه:راه -6

   های دانشگاه عالمه طباطبائیتلگرام کانونکانال :T.me/kanoon_atu 

 های دانشگاه عالمه طباطبائی: اینستاگرام کانون@kanoonatu 

 های فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی: اینستاگرام رویدادهای کانون@kanoonatu.events 

  :08313507 -11150720113 -11130101805شماره تماس 

 دریافت آثار(:  اکانت تلگرام)جهتkanoonha_atu@ 

 

 


