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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99
سازمان دانشجویان

مجری طرح:

دفاتردانشکده کشاورزی ،منابع طبیعی و پرستاری

عنوان طرح:

جشنواره عکس دانشگاه در دوران کرونا

سرفصل فعالیت:

دین و قرآن
ادب و هنر

کتاب و کتابخوانی
محرومیت زدایی

علم و اندیشه 
گردشگری علمی فرهنگی 

سیاست و اجتماع 
فوق برنامه 

اهداف طرح :
 ایجاد خالقیت و پرورش ذوق هنری دانشجوها و جذب مخاطب و ایجاد فضای صمیمانه و مثبت در کنار دانشجو ها برگزاری طرح هنری جهت بهبود روحیه دانشجو ها و ترویج مهارت نگریستن و توجه به پیرامونخالصه طرح :
انسان هرچه بیشتر در سرشت طبیعت اندیشه کند از خالقیت خالق بیش تر متحیر و شگفت زده خواهد شد و به اهمیت و رابطه انسان
با طبیعت پی خواهد برد .فصل پاییز مملو از زیبایی های خاص و مخلوطی از رنگ ها در طبیعت است ،که عکس های مجذوب کننده ای
را به وجود می آورند این فصل در هنر عکاسی فصلی زیبا و دل نشین و مثل تمام سوژه های عکاسی جذابیت خاص خود را همراه دارد؛
و همچنین باید اذعان داشتکه ،عکس و عکاسی در حوزه رسانه جایگاه بسیار مهمی داراست به نحویکه میتواند برشکل دهی صحت
یک خبر در ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد.
در همین راستا سازمان دانشجویان ،اقدام به برگزاری جشنواره عکاسی با تم دانشگاه در دوران کرونا نموده ،تا موقعیت مناسبی را برای
عاشقان عکاسی فراهم کند تا از مواهبی که این فصل به همراه خود می آورد برای عکاسی استفاده کنند؛ فراخوان جشنواره از چهارم
آذرماه لغایت شانزده آذرماه در فضای پردیس دانشگاه فردوسی با محوریت:
 .1زیبایی های دانشگاه های شما  .2عکس یادگاری  .3دانشگاه و پاییز و ارسال کلیپ یک دقیقه ای نیز برگزار میگردد،
در ادامه نیز جشنواره با حضور سه تن از اساتید انجمن عکاسان کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به نفرات اول تا سوم جوائزه نقدی
و غیر نقدی اعطا خواهدشد (برای نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ  200 ،400 ،600هزار تومان جایزه در نظر گرفته شده است ).الزم
به ذکر است ا ین طرح با همکاری روابط عمومی دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و یکی از عکاسان نیز به انتخاب دانشجویان نیز به
عنوان عکاس منتخب دانشجویان جشنواره انتخاب خواهد شد؛ و تمامی آثار منتخب در نشریات سازمان دانشجویان منتشر خواهدشد.
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پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

