الف) رئیس جشنواره :
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس جشنواره ،عالی ترین مقام جشنواره بوده و دارای اختیارات ذیل می باشد.
اختیارات :
-

انتخاب نایب رئیس جشنواره و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

-

تعیین اهداف و سیاست های کالن فرهنگی حاکم بر جشنواره

ب) شورای سیاستگذاری
عالی ترین مرجع سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارتی جشنواره است.
وظايف شوراي سیاستگذاري:

.1

تدوين سیاست هاي كالن و اخذ تصمیمات محوري

.2

تصويب آيین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی جشنواره

.3

تصویب و تامین بودجه(رییس شورا)

دبیرخانه دایم پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

.4

نظارت بر روند اجراي صحیح جشنواره

.5

پشتیباني عوامل اجرايي از طريق نهادهاي مربوطه

.6

تصويب و تأمین بودجه حمایتی سایر نهاد ها و سازمان های عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

.7

ايجاد هماهنگي میان نهادها و سازمانهاي ذيربط با دبیرخانه دائم جشنواره

.8

بررسی و تصویب کلیات طرح تفصیلی میزبان جشنواره و انتخاب دانشگاه میزبان

.9

تهیه بیانیه پایانی دانشجویان
تبصره : 1دبیرخانه شورای سیاستگذاری ،در محل دبیرخانه دایم جشنواره بوده و تمامی امور اجرایی توسط دبیرخانه دایم
جشنواره پیگیری می شود.

اعضاي شوراي سیاستگذاري:

.1

معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،نائب رئیس جشنواره و رئیس شوراي سیاستگذاري

.2

مشاور فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،عضو شوراي سیاستگذاري

.3

معاون اجرایی معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،عضو شوراي سیاستگذاري

.4

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،دبیر جشنواره و عضو شورای سیاستگذاری

.5

رئیس اداره قرآن و عترت معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،عضو شوراي سیاستگذاري

.6

مسئول حراست معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت ،عضو شوراي سیاستگذاري

.7

مسئول دبیرخانه ی دائم جشنواره ،دبیر شورای طرح و برنامه و عضو شورای سیاستگذاری

.8

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میزبان ،مسئول دبیرخانه ی اجرایی مرحله کشوری و عضو شورای سیاستگذاری

.9

نماینده معاونین دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به انتخاب رئیس شورا ،عضو شوراي سیاستگذاري

.11

معاون فرهنگي سیاسی و یا نماینده تام االختیار نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،عضو شوراي سیاستگذاري

.11

نماینده تام االختیار سازمان صدا و سیما ،عضو شوراي سیاستگذاري

.12

نماینده تام االختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،عضو شورای سیاستگذاری

.13

نماینده دانشجویان فعاالن فرهنگی به انتخاب رییس شورا ،عضو شورای سیاستگذاری

.14

نماینده تام االختیار نهاد ها ،سازمان ها و موسسات فرهنگی به انتخاب رئیس شورا ،عضو شوراي سیاستگذاري
تبصره ) 2در صورت مشارکت سایر دستگاه ها و تصویب شورای سیاستگذاری ،نماینده دستگاه مزبورعضو شورای
سیاستگذاری خواهد شد.
تبصره )3هر یک از اعضای شورا بر روند اجرای جشنواره در دستگاه یا سازمان مرتبط با خود ،نظارت مستمر خواهد داشت.
تبصره ) 4ریاست دانشگاه میزبان به عنوان رییس ستاد اجرایی مرحله کشوری جشنواره بر حسب ضرورت دعوت خواهد
شد.
تبصره )5مولفه های انتخاب نماینده دانشجویی:
-

 1سال از تحصیل دانشجو باقی مانده باشد(ترجیحا در مقطع تحصیالت تکمیلی باشد)

-

عضو فعال کانون ،تشکل و یا نشریات دانشجویی باشد( ترجیحا دبیر کانون یا تشکل و یا عضو کمیته ناظر بر نشریات
دانشگاه باشد)

-

موفق به کسب رتبه در یکی از جشنواره های سال قبل شده باشد.

-

در هیچ یک از کمیته های انضباطی و یا حراست تخلفی ثبت نشده باشد.

ج) دبیرخانه دائم جشنواره:
دبیرخانه دائم جشنواره به عنوان رکن اصلی جشنواره وظیفه ایده پردازی ،برنامه ریزی و ساماندهی فرآیند برگزاری جشنواره در
دبیرخانه های اجرایی مرحله دانشگاهی و کشوری را بر عهده دارد.

وظايف دبیرخانه دائم:
.1

برنامه ريزي و تدوين آيین نامه ها و دستورالعمل اجرايي جشنواره

.2

بررسي ،تنظیم و تأيید نهايي طرح تفصیلي جشنواره

.3

تهیه و تدوین مفاد بروشور و پوستر جشنواه

.4

تشكیل جلسات شوراي سیاستگذاري و شورای طرح و برنامه

.5

پیگیري اجراي مصوبات شوراي سیاستگذاري و شوراي طرح و برنامه توسط دبیرخانه اجرایی دانشگاهي و کشوری

.6

ايجاد ارتباط و هماهنگي هاي الزم بین دستگاه هاي ذيربط در روند برگزاري جشنواره

.7

پاسخگویی به مسائل و مشکالت احتمالی دبیرخانه اجرایی دانشگاهي و کشوری

.8

پیگیري و اخذ گزارش مراحل برگزاري جشنواره از دبیرخانه اجرایی دانشگاهي و کشوری و تنظیم گزارش نهایی و ارائه به
شورای سیاستگذاری

اعضای دبیرخانه دائم جشنواره:
.1

دبیر جشنواره و رئیس شورای طرح و برنامه (مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی)

.2

دبیر شورای طرح و برنامه(مسئول دبیرخانه دائم)

.3

دبیر کمیته مسابقات
 .1/3مسئول بخش نشریات دانشجویی
 .2/3مسئول بخش فناوری اطالعات
 .3/3مسئول بخش هنری
 .4/3مسئول بخش ادبی
 .5/3مسئول بخش معارف اسالمی
 .6/3مسئول بخش پژوهشی

.4

مسئول بخش روابط عمومی واطالع رسانی

.5

مسئول بخش فناوری اطالعات(سامانه)

.6

مسئول بخش داوران
تبصره: 1مسئول بخش نظارت و ارزیابی میتواند حسب ضرورت و با نظر دبیر جشنواره در جلسات شورای طرح و برنامه
شرکت نماید.
تبصره : 2حسب ضرورت و با نظر دبیر جشنواره جهت هماهنگی امور رفاهی(اسکان ،تغذیه و حمل و نقل) ،رییس اداره
رفاهی یکی از کارشناسان اداه رفاهی را معرفی می نماید.

دبیر جشنواره:
دبیر جشنواره توسط نایب رییس جشنواره تعیین و با حکم ایشان منصوب میشود.

وظایف دبیر جشنواره:
.1

نظارت براجرایی نمودن سیاست ها و دستورالعمل های شورای سیاستگذاری

.2

نظارت بر روند کلی و اجرایی نمودن آیین نامه جشنواره

.3

پیشنهاد دبیر شورای طرح و برنامه و نظارت بر کار آن

.4

تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری

.5

ايجاد هماهنگي هاي الزم با دبیرخانه اجرايي مرحله دانشگاهی و کشوری
تبصره :دبیر جشنواره می تواند مواردی از وظایف خود را به مسئول دبیرخانه دایم جشنواره تنفیذ نماید.
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دبیر شورای طرح و برنامه
دبیر شورای طرح و برنامه توسط دبیر جشنواره پیشنهاد شده و توسط نایب رییس جشنواره منصوب میشود.
وظایف دبیر شورای طرح و برنامه:
.1

تشکیل بخش های شورا

.2

تعیین مسئوالن بخش های شورا و معرفی به دبیر جشنواره و نظارت بر نحوه عملکرد اعضاء

.3

ايجاد هماهنگي و ارتباط میان اعضاء شورا

.4

نظارت بر پیشبرد فرآیند برگزاری جشنواره

.5

تنظیم جلسات شورای طرح و برنامه و شورای سیاستگذاری

.6

اجرایی نموده مصوبات شوراي طرح و برنامه و شورای سیاستگذاری

.7

تهیه و تدوین کلیات طرح تفصیلی دانشگاه میزبان

.8

تهیه و تدوین محتوای سامانه و وب سایت و ارائه به مسئول بخش روابط عمومی

.9

تهیه و تدوین پیشن نویس آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه به شورای سیاستگذاری

 .11پیشنهاد برنامه هاي محتوايي افتتاحیه و اختتامیه جشنواره
 .11هماهنگي و اخذ تأيید نهايي كنداكتور برنامه هاي افتتاحیه و اختتامیه از دبیر جشنواره
 .12برگزاری جلسات آسیب شناسی جشنواره و تنظیم صورتجلسات و ارائه به دبیر جشنواره
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کمیته مسابقات
.1

تهیه و تدوین محتوای بروشور جشنواره

.2

تهیه وتأيید فرمهاي داوري جشنواره

.3

تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل داوری مرحله دانشگاهی و کشوری جشنواره

.4

پیشنهاد داوران مرحله کشوری جشنواره و تهیه رزومه فعالیت داوران و معرفی به دبیر شورای طرح و برنامه

.5

هماهنگی امور مربوط به داوری مرحله کشوری

.6

انتخاب آثار برگزیده و ارائه لیست نهایی به دبیر شورای طرح و برنامه

.7

پیشنهاد اساتید مدعو در نشست ها و كارگاه ها و محافل مرحله کشوری جشنواره

.8

تعیین زمانبندي برگزاري آزمون های حضوری مرحله نهايي و نظارت بر روند برگزاری آزمون

.9

تهیه و تدوین بیانیه پایانی هیئت داوران

 .11تهیه و تدوین گزارش مکتوب از روند فعالیت کمیته و ارائه به دبیر شورای طرح و برنامه
 .11انجام کلیه امور ابالغ شده از طرف دبیر شورای طرح و برنامه

بخش روابط عمومی و اطالع رسانی
.1

برنامه ر یزی جهت استفاده از شیوه ها و برنامه های مناسب جهت انعکاس اهداف ،سیاست ها و  ...به مخاطبان

.2

بررسی بازخورد اقدامات و فعالیت های جشنواره و انتقال آن به دبیرخانه دائم جشنواره

.3

ارتباط و هماهنگي با رسانه و مطبوعات سراسري ،جهت تبلیغات ،اطالع رساني و پوشش خبري جشنواره

.4

تهیه و تدوين فیلم مستند،كلیپ ،تیزر و زيرنويس جشنواره با همکاری کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی دبیرخانه اجرایی

.5

تهیه دعوت نامه و دعوت از شخصیت ها و مسئولین كشوري با همکاری کمیته متناظر در دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری

.6

انجام امور چاپ و تبلیغات با همکاری کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی دبیرخانه اجرایی

.7

پشتیبانی و درج محتوای وب سایت جشنواره

.8

انعكاس اخبار از طريق وب سايت جشنواره

.9

پوشش خبری – تصویری فعالیت دبیرخانه از بدو تشکیل جلسات تا زمان شروع جشنواره

 .11برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات
 .11همکاری در تولید خبرنامه جشنواره به صورت روزانه و توزیع آن در مرحله کشوری جشنواره
 .12تهیه و تدوین پیام وزیر و مسئولین جشنواره جهت درج در کتاب جشنواره
 .13همکاری با دبیرخانه اجرایی در تولید کتاب آثار برگزیده و مالتی مدیای جشنواره
 .14پیگیری جهت دریافت فیلم کامل و مستندات خبری جشنواره از دبیرخانه اجرایی
 .15تهیه و تدوین گزارش مکتوب از روند فعالیت کمیته و ارائه به دبیر شورای طرح و برنامه
 .16انجام کلیه امور ابالغ شده از طرف دبیر شورای طرح و برنامه
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بخش فناوری اطالعات(سامانه)
.1

پشتیبانی و به روز رسانی سامانه الكترونیكي جشنواره

.2

انجام امور مربوط به پشتیبانی وب سایت جشنواره

.3

اخذ گزارشات آماري و مقايسه اي ،نتايج نظر سنجي و نظر سنجي هاي مكتوب از سامانه جشنواره و ارائه آن به دبیرخانه
دائم

.4

تهیه و تدوین فرم های نظرسنجی از سامانه و وب سایت جشنواره و ارائه نتایج نظرسنجی به دبیرشورای طرح و برنامه

.5

ارايه اطالعات كافي به كاربران دانشگاهها در خصوص نحوه ثبت نام الكترونیك

.6

تهیه و تدوین گزارش مکتوب از روند فعالیت بخش مربوطه و ارائه به دبیر شورای طرح و برنامه

.7

انجام کلیه امور ابالغ شده از طرف دبیر شورای طرح و برنامه

بخش هیئت داوران
عالی ترین مرجع تصمیم گیری علمی و تخصصی داوری جشنواره است.
 .1پیشنهاد مفاد بروشور جشنواره
 .2همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل داوری جشنواره
تایید داوران مرحله کشوری جشنواره
.3
 .4تهیه و تدوین کارنامه رشته های مسابقه ای جشنواره با همکاری مسئوالن بخش های مسابقه ای
 .5انتخاب برگزیدگان مرحله کشوری جشنواره
 .6شرکت در جلسات كارگروه داوری جشنواره
 .7پیشنهاد اساتید مدعو در نشست ها و كارگاه ها و محافل مرحله کشوری جشنواره به دبیر شورای طرح و برنامه
 .8تهیه و تدوین بیانیه هیئت داوران جشنواره
 .9همکاری با دبیر شورای طرح و برنامه در تهیه و تدوین كتب جشنواره
 .11شرکت در جلسات آسیب شناسی جشنواره
 .11تهیه و تدوین گزارش مکتوب از روند فعالیت بخش مربوطه و ارائه به دبیر شورای طرح و برنامه

آیین نامه جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره
دبیرخانه اجرای مرحله کشوری باالترین رکن اجرایی جشنواره بوده که تمامی فرآیند های اجرایی بر عهده آن می باشد.
وظايف دبیرخانه اجرايي مرحله کشوری(دانشگاه میزبان):

.1

پیگیري و اجراي مصوبات شوراي سیاستگذاري و شوراي طرح و برنامه

.2

تهیه و تنظیم طرح تفضیلی جشنواره و ارائه به دبیرخانه دائم

.3

برنامه ريزي ،تهیه امكانات و اخذ تمهیدات الزم جهت برگزاري مناسب و مطلوب مرحله نهايي جشنواره

.4

دريافت آثار شركت كنندگان راه يافته به مرحله نهايي ،برپايي نمايشگاه آثار ،تهیه كتب آثار و عودت صحیح آثار به دبیرخانه
هاي دانشگاهي.

.5

تهیه و ارائه گزارش مرحله نهايي جشنواره به دبیرخانه دائم

.6

انجام کلیه تعهدات مندرج در تفاهم نامه جشنواره
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اعضاي دبیرخانه اجرايي مرحله کشوری جشنواره:

.1

رئیس دانشگاه ،رییس ستاد اجرایی مرحله کشوری

.2

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ،عضو شوراي سیاستگذاري و مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره

.3

مدير امور فرهنگي دانشگاه ،دبیر اجرایی مرحله کشوری جشنواره

.4

مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،دبیر کمیته مالی و پشتیبانی مرحله کشوری جشنواره

.5

 ،...............................................دبیر کمیته مسابقات مرحله کشوری جشنواره

.6

مدير حراست دانشگاه ،دبیر کمیته حراست دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره

.7

مدير روابط عمومي و امور بین الملل دانشگاه ،دبیر کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری
جشنواره

.8

 ،...............................................دبیر کمیته فوق برنامه دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره

.9

.............................................؛ دبیر کمیته اجرایی دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره

تبصره : 1سایر معاونین ،مدیران و مسئوالن دانشگاه می توانند حسب ضرورت و با نظر رییس دانگاه در ستاد اجرایی جشنواره
حضور داشته باشند.
تبصره : 2معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان مسیئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری می تواند یکی از مدیران و یا
کارشناسان آن معاونت را به عنوان کارشناس مسئول دبییرخانه انتخاب نموده و برخی از وظایف را به ایشان محول نماید.

رییس ستاد اجرایی
رییس دانشگاه ،باالترین مقام دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری می باشد که دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد.

وظایف و اختیارات:

.1

انتخاب مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره

.2

حمایت از دبیرخانه اجرایی در جهت فرآیند های اجرایی ابالغ شده از سوی شورای سیاستگذاری

.3

هماهنگی با نهاد ها و موسسات و سازمان های استانی در جهت حمایت و پشتیبانی از دبیرخانه اجرایی

.4

نظارت بر فرآیند های اجرایی دبیرخانه اجرایی

مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره بوده که توسط رییس ستاد اجرایی
جشنواره تعیین و با حکم ایشان منصوب می شود.
وظایف:

.1

تشکیل کمیته های اجرایی

.2

تعیین مسئوالن کمیته ها و معرفی به رییس ستاد اجرایی

.3

تهیه و تدوین شرح وظایف کمیته های اجرایی و نظارت بر انجام آن

.4

شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری

.5

اجرایی نمودن مصوبات شورای طرح و برنامه و سیاستگذاری دبیرخانه دایم
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.6

تشکیل جلسات ستاد اجرایی

.7

ايجاد هماهنگي هاي الزم با دبیرخانه اجرایی دانشگاه ها و دبیرخانه دایم



کمیته مالی و پشتیبانی

.1

پیگیري تأمین اعتبار جشنواره بر اساس تفاهمنامه

.2

عقد قرارداد انجام بخش هاي مختلف جشنواره و انجام امور مربوط به قراردادهاي منعقده

.3

انجام امور مربوط به اسكان ،تغذيه و نقلیه در مرحله نهايي جشنواره با هماهنگی دبیرخانه دائم

.4

تهیه و تأمین تداركات و تجهیزات الزم جهت برگزاري بخش هاي مختلف جشنواره ( :نمايشگاه ،كارگاهها ،نشست ها و )...

.5

انجام امور مربوط به حسابداري و امور مالي جشنواره

کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی

.1

انجام امور مربوط به چاپ و توزيع پوستر ،بروشور و بنر جشنواره در دانشگاهها

.2

تهیه و توزيع دعوتنامه و دعوت از مسئولین و مدعوين جهت شركت در افتتاحیه و اختتامیه جشنواره با هماهنگی بخش
متناظر دبیرخانه دائم

.3

انجام مكاتبه ،هماهنگي و ارتباط با صدا و سیما و مطبوعات استاني جهت تبلیغات و اطالع رساني و پوشش خبري
جشنواره

.4

تهیه و تدوين فیلم مستند و كلیپ جشنواره جهت پخش در مراسم اختتامیه

.5

تهیه و توزيع نشريه خبري با هماهنگی کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی دبیرخانه دائم

.6

تهیه راهنماي شهر ،جدول برنامه ها و پالن محل برگزاري جشنواره

.7

تهیه بروشور معرفي اساتید مدعو

.8

پیگیري امور مربوط به چاپ كتب و مالتی مدیای جشنواره

.9

همکاری با بخش روابط عمومی و اطالع رسانی دبیرخانه دایم جهت درج اخبار در وبسایت جشنواره توسط مسئول وب
سایت

.11
.11
.12
.13
.14

هماهنگی جهت برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استانی حداقل یک ماه قبل از برگزاری جشنواره
پوشش خبری –تصویری فعالیت دبیرخانه اجرایی از بدو تشکیل جلسات تا زمان شروع جشنواره
انجام تبلیغات محیطی در سطح شهر
تهیه و تدوين گزارش مكتوب و مصور جشنواره و ارسال آن در زمان مقرر به دبیرخانه دائم
ارائه گزارش عملکرد جهت درج در گزارش پایانی جشنواره

کمیته انضباطی و حراست

.1

رسیدگي به امور مربوط به تخلفات و مسائل اخالقي و انضباطي دانشجويان شركت كننده

.2

انجام امور مربوط به حفاظت فیزيكي مسئولین و شخصیت ها

.3

ارائه گزارش عملکرد جهت درج در گزارش پایانی جشنواره
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کمیته مسابقات

.1
 .2ساماندهی ،ترتیب و دسته بندی آثار واصله به ستاد اجرایی
 .3هماهنگی امورداوری آثار و اعالم نتایج با هماهنگی کمیته مسابقات دبیرخانه دائم
 .4تهیه و ارائه محتوای کتب و مالتی مدیای جشنواره به دبیرخانه دائم
 .5هماهنگی امور داوری حضوری بخش معارف اسالمی
 .6تهیه تندیس و تقدیرنامه و جوایز برگزیدگان رشته های مسابقه ای
 .7برگزاری کارگاه ها و نشست ها
 .8هماهنگی امور نمایشگاهی(نمایشگاه آثار برتر)
 .9تهیه گواهی شرکت در کارگاه برای دانشجویان با هماهنگی دبیرخانه دایم
ارائه گزارش عملکرد جهت درج در گزارش پایانی جشنواره
.11
پیشنهاد لوح تقدیر و تندیس جشنواره با هماهنگی دبیرخانه دائم

کمیته فوق برنامه

.1

پیشنهاد برنامه هاي محتوايي افتتاحیه و اختتامیه  ،جنگ هاي شبانه ،گردشگري و زمانبندي جشنواره

.2

هماهنگي و اخذ تأيید نهايي كنداكتور برنامه هاي افتتاحیه و اختتامیه از دبیرخانه دایم

.3

انجام اقدامات الزم جهت برگزاري افتتاحیه و اختتامیه ،نشست ها ،كارگاه ها ،جنگ هاي شبانه ،و محافل قرآني و ادبي با
هماهنگي دبیرخانه دائم

.4

اطالع رسانی مناسب برنامه های فوق برنامه با هماهنگی کمیته روابط عمومی

.5

تهیه و توزيع بسته فرهنگي

.6

ارائه گزارش کامل از کلیه اقدامات کمیته فوق برنامه به دبیر اجرایی جهت انغکاس به ستاد پس از اتمام جشنواره

 کمیته اجرایی

.1

انجام اقدامات الزم جهت برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه بر اساس کنداکتور تأیید شده دبیر ستاد اجرایی جشنواره با
هماهنگی کمیته فوق برنامه دبیرخانه دائم.

.2

انجام اقدامات الزم جهت برگزاری کارگاه ها با هماهنگی کمیته های مربوطه دبیرخانه دائم.

.3

انحام اقدامات الزم در خصوص دکور و تزئینات با هماهنگی کمیته های مربوطه دبیرخانه دائم.

.4

پیش بینی و اخذ تمهیدات الزم جهت برپایی نمایشگاه ها.

.5

انجام امور مربوط به صدور گواهینامه شرکت کنندگان در کارگاه های جنبی جشنواره با هماهنگی دبیرخانه دائم

.6

تهیه لوح تقدير و تنديس جشنواره با هماهنگي كمیته علمي و ارزيابي دبیرخانه دائم

.7
.8
.9

پیش بیني و اخذ تمهیدات الزم جهت برپايي نمايشگاه آثار برتر و غرفه های دانشگاهی
 غرفه بندی نمایشگاه و هماهنگی با کمیته های جشنواره و دانشگاه های میهمان و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز جهتبرپایی نمایشگاه ها
انج ام امور مربوط به صدور گواهی نامه شرکت کنندگان در جشنواره ،کارگاه های جنبی و برگزیدگان آثار برتر و ...با
هماهنگی کمیته مسابقات دبیرخانه دائم

