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تعالیبسمه



 راهنمای استفاده از سامانۀ هشتمین جشنوارۀ ملی رویش



درادامۀ«هشتمینجشنوارۀملیرویش»تربرایهمراهیدربرگزاریهرچهباشکوهضمنتشکر مرحلۀ9،

الزمارائهبرایبارگذاریآثارارزشمنددانشجویاندراینجشنوارهبههمراهتصاویروتوضیحاتشدهطراحی

گردد.می

الزماستبهآدرس(1 یدوباصفحۀزیرمراجعهفرمای/https://rouyesh8.irاینترنتیبرایآغازبهکار،

میروبه )شویرو د باگالبته متناسب رافیکسامانه تغییر پوستر طراحی است(فضای قسمتکرده این در .

واردنمودهوکدامنیتیاستاطالعاتکاربریخودراکهتوسطکارشناسجشنوارهدراختیارشماقرارگرفته

کلیدکنید.«ورود»بهعدددربخشمربوطهدرجنماییدورویکهحروفنوشتهشده،را





https://rouyesh8.ir/


2 

 

به2 منظورتسهیلدرفرایند(اولینصفحۀسامانهمربوطبهاطالعاتحساببانکیکارشناسدانشگاهاست.

تهمۀکارشناسانمحترماطالعاتمشکالتیکهدرسنواتقبلیپیشآمدهبود،الزماسجبرانتقدیمجوایزو

حساببانکیخودراکهدرنظردارندجوایزدانشجویانبهآنحسابواردشوددرجنماید.پسازکدملی،

کلیککنیدوبهمرحلۀبعدیبروید.«ذخیره»رقمی(روی24شمارۀحسابوشمارۀشبا)عدد



گذاری(الزماستهمۀکارشناسانمحترمپسازمرحلۀدومنسبتبهتغییررمزخودازطریققسمتعالمت3

در توجهبهلزومصیانتازاطالعاتدانشجویانضروریزیراقدامکنندصویرتشده با ایناقدامخصوصاً .

حسابکاربریرمزتغییرنکردهازدریافتاطالعاتورودبههفته2گذشتدرصورتیکهپسازاستو

بهکارشناسمجدداًصورتخودکارآنراتغییرخواهددادوبرایدریافتاطالعاتجدیدبایدباشد،سیستمبه

جشنوارهمراجعهنمایید.
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شود.الزمایشدادهمیاطالعاتدانشگاهشمابراساساطالعاتیکهدردرگاهثبتشدهنم،(پسازتغییررمز4

تأییدوذخیرۀ»استپسازبررسیایناطالعاتنسبتبهویرایشمواردناقصیاناصحیحاقدامنماییدوروی

دراینقسمتبخشیمربوطبهسطحدانشگاهیدرجشدهاستکهالزماستباعنایت«اطالعاتکلیککنید.

شرایطدرج دستبه در پیششده سطح ورالعملجشنواره، نماییبینی تأیید را شده در سطحد. با که صورتی

صورترسمیبهدبیرخانۀجشنوارهمنعکسنمایید.شدهموافقنیستید،مراتبرابهبینیپیش



درمرحلۀبعدی5 مرحلۀدانشگاهیجشنوارۀ»الزماستبهپرسشوپسازتثبیتاطالعاتدانشگاه،( آیا

بدهیدودرصورتیمثبتبودن،عکسپوسترپاسخ«دردانشگاهشمابرگزارشدهاست؟98رویشدرسال

بارگذارینمایید.همچنینگزینۀمطالعۀدستورالعملراعالمتمتناسببااستانداردمشخصشدهفراخوانرا

رویازتأییدموارد.پسریدرویلینکموردنظرکلیککنیددستورالعملدارورودرصورتیکهنیازبهمبزنید

کلیککنید.«مرحلۀبعد»
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6 کانون( اطالعات به مربوط بعد استخراجهامرحلۀ فرهنگی درگاه از اطالعات این شماست. دانشگاه ی

دقیقآنشده استپسازمشاهدۀ الزم ناصحیحهستندتکمیلاند. ناقصیا مواردیکه همۀ تصحیحها، یا

هارامشاهدهفرمایید.توانیدباانتقالصفحهبهپایینوسمتچپهمۀاطالعاتکانونشوند.می
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کلیدکنیدباایرادیمشابهتصویرزیر«مرحلۀبعد»رویدکمۀتهمۀاطالعا(درصورتیکهپیشازتکمیل7

دچارمشکلاست.بایدپسازبرطرفواطالعاتکدامکانونکنیدکدامردیفشودکهمشخصمیرومیروبه

کردنهمۀمشکالتبرایرفتنبهمرحلۀبعداقدامکنید.



8 دراینبخشبایدفعالافزودنفعالیتکانونمرحلۀبعدی( است. بهتفکیکثبتشود.هایکانونیتها ها

انددراینبخشبارگذاریشدهاستکهدرتردردرگاهثبتشدههاکهپیششدۀکانونبخشیازاطالعاتثبت

برایافزودنفعالیتبایدرویقسمتعالمت گذاریشدهاینصورتالزماستمواردناقصتکمیلگردد.

رویهرکانونکلیککنید.روبه
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باصفحۀزیرروبه«هافعالیت»پسازکلیکروی(9 الزماستباکلیکرویقسمترومی، افزودن»شوید.

هایکانوناقدامکنید.نسبتبهتعریففعالیت«فعالیتجدید



شوید.لطفاًاطالعاتفعالیترابادقتواردرومیباتصویرزیرروبه«افزودنفعالیتجدید»پساززدن(10

منظورهبذکراستکههایمشخصشدهبارگذاریکنید.الزمبهوتصاویرهرفعالیترامطابقباقسمتکنید

کنیدپوستررادرجیکعکسازبایدفعالیتربرایهوارزیابیبهترفعالیتتوسطداوران،افزایشنمرۀکانون

برگزاریودرنهایتتواندمیو کهدربارگذاریکنیدازآنفعالیتگزارشمستقلیتصاویریدرارتباطبا
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اینگزارشاستمشخصشدهفایلگزارشبارگذاریواستانداردهایحلمترقسمتاینصفحهآنپایین .

بایدشاملمواردزیرباشد:

ذکرنامدانشجویانفعالدرکانونبههمراهرشتۀتحصیلی،ترجیحاًبهتفکیکبرنامهوباذکرسمت-

ذکرناماساتیدفعالدرکانونبههمراهذکرمرتبۀعلمیترجیحاًبهتفکیکبرنامهوباذکرسمت-

بودنیانبودنبرنامهایدرجسلسله-

دراجرایبرنامهوحامیانمالیومعنویهمکاران-

میزانونحوۀمشارکتاستادمشاور-

ها،تصویرشناسنامۀنشریهو...(اطالعاتنشریه)صفحۀاول،تعدادشماره-

اطالعاتکتاب)تصویررویجلدوشناسنامۀکتاب(-

الکترونیکی،تصویرصفحۀاولهایهایاجتماعیکانوندرفضایمجازی)آدرساطالعاتوبسایتوشبکه-

کنندگان(ونمایشآخرینمطلب،اطالعاتدنبال

هایکانونازمخاطبانفعالیتاحتمالینتایجنظرسنجی-

ای)فیلم،تیزر،مستندو...(اطالعاتتولیداتچندرسانه-

هایانجامشدهتوسطکانوناطالعاتپژوهش-

نامهومقاالتانهایکتاب،پایاطالعاتوتعدادبانک-

هایترویجی،اوقاتفراغت،آموزشیومسابقاتاطالعاتوتصاویرفعالیت-

جشنواره- در کانون گواهیحضور همایشاطالعاتهمکاریو مسابقاتو استانیوهایمنطقهها، ایو

شدۀاحتمالیهایکسبعنوان
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شدهوجزئیاتمبالغدریافتیهایجذباطالعاتحمایت-

اطالعاتجلساتکانون)مجمععمومی،شورایمرکزیوانتخابات(وساختارهایتشکیالتیایجادشده-





فعالیت11 ثبتهمۀ پساز بخشآثارهایکانون( وارد بعدیکلیککنیدو مرحلۀ رویگزینۀ دانشگاه، ها

بعدیکهبخشدردهد.هاکاملنشدهسیستمبهشماارورمیصورتیکهاطالعاتکانوندرشوید.فردیمی

فردیدانشجویانرابارگذاریکنید.توانآثارمی«افزودناثرجدید»باکلیکرویمربوطبهآثارفردیاست،
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ایمطابقتصویرزیراطالعاتاثرراواردکنید.پسازمنظورواردکرداطالعاتآثارفردی،درصفحه(به12

ذخیره»کلیکروی فردیمیواردصفحه« آثار بایدایبارگذاریفایلتصاویر مطابقدستورالعمل، شویدکه

)الزمبهذکراستکهآثارموسیقیبایدمطابقتوضیحاتتصاویرومستنداتآثارفردی بارگذاریکنید. را

بایدمنحصربهشوند.(رسالاصورتالکترونیکیبه باشیدکهعنواناثر نظرداشته ازهمچنیندر باشدو فرد

نید،درغیراینصورتسیستمازو...اجتنابک«شعر»،«هنرتجسمی»،«عکس»نوشتناسامیکلیومبهممثل

کند.عنوانمشابهیداشتهباشندجلوگیریمیهادرجآثاریکهحتیباآثاردیگردانشگاه
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13 ) گزینۀ کلیکروی با و شده تکمیل فردی آثار فردیجدول آثار بارگذاریهمۀ بعد»پساز «مرحلۀ

کانونمی گروهی آثار کنید.توانید اضافه را ها فایلدر که شیوهصورتی با مطابق اثر هر به مربوط نامهها

بارگذارینشدهباشندسامانهارورخواهدداد.



افزودناثر»افزودنآثارگروهیدرسهبخشتئاتر،فیلموموسیقیالزماستباکلیکرویگزنیۀمنظور(به14

یکبیافزایید.بهآثارگروهیرایک«جدید
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به15 چنانچهدر( کنید. بهتفکیکوارد اثررا دربخشزیراطالعاتهر افزودنآثارگروهیجدید، منظور

منظوربارگذاریآثارگروهیالزماستازطریقتلگرامبهشمارۀ،امسالبهتوضیحاتاینبخشنیزدرجشده

دربخش درپیامخوددرجنمایید. ارسالکنیدوتوضیحاتدرخواستیرا درسامانهفایلآثاررا ثبتشده

اینبخشدرتوضیحاتشمارۀتماسیکهقصدداریدازطریقآناطالعاتراارسالکنیدرانیزدرجنمایید.

یا...اجتنابکنید؛درغیر«تئاتر»یا«موسیقی»فردباشندوازدرجعناوینکلیمثلمنحصربهنیزعنواناثرباید

گیرد.اینصورتسامانهازشمااشکالمی
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کلیککنید.«مرحلۀبعد»توانیدرویگزینۀومیشودمی،جدولزیرکامل(پسازتکمیلهمۀآثارگروهی16

باشند،سیستمبهتفکیکبهبارگذارینشدهنامهمطابقباشیوههایمربوطبهآثارگروهیصورتیکهفایلدر

هایآنرابارگذاریکنید.دهدوالزماستباورودبههراثر،فایلشمامشکالترانمایشمی



کلیککنید.«افزودنایده/طرحجدید»هاکانونی،مطابقتصویرزیررویهاوطرحمنظورثبتایده(به17
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زیراستکهبایدبادقتتکمیلشود.اطالعاتموردنیازبرایثبتایدهوطرحجدیدمطابقتصویر(18



کلیککنید.«مرحلۀبعد»هایروی(پسازتکمیلهمۀایده19
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کانون20 میان از لطفاً دانشگاه. برگزیده انتخابکانون عبارتاستاز سامانه هفتم مرحلۀ ثبت( شدههای

دانشگاه،کانونبرگزیدهراانتخابنمایید.



درمرحلۀنهایی21 انتخابمی( معرفی»کنیدکهبدینمنظورمطابقتصویرزیررویچهرۀموفقکانونیرا

کنید.کلیکمی«یموفقجدیدچهره
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دقتتکمیلنماییدوعکسو(برایمعرفیچهرۀموفقجدیدبایددرصفحۀزیراطالعاتموردنیازرابه22

کلیککنید.روزمۀفردموردنظررابارگذاریکنیدورویذخیره



دسترسی«تأییداطالعات»(مرحلۀنهاییتأییداطالعاتواردشدهواتمامبارگذاریآثاراست.بازدنروی23

شودودیگرامکانتغییراطالعاتراندارید.لذاخواهشمندپیشازتأییداطالعات،شمابهسامانهغیرفعالمی

شتهباشید.ازصحتاطالعاتوعدمنیازبهویرایشآناطمینانکاملدا

 


