
 

 

 

 

 

 

 

 یدستورالعمل اجراي
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 مقدمه

های خالق و ایجاد انگیزه و نشاط در افزایی، تکثیر ایدههای علمی دانشجویی و با تأکید بر همویژه انجمن حرکت بین المللیجشنواره 
کند تا مبنا و مبددا  حرکیدی ندوین بدرای سداهماندهی      شود. این جشنواره تالش می های علمی دانشجویی همه ساله برگزار میانجمن
  .های علمی دانشجویی باشد فعالیت

. است دانشجویانعلمی  برتر دسیاوردهای نمایش رقابت، عرضه و برای رویدادی حرکتبین المللی  جشنوارهدوره  دوازدهمین

 سسدات مؤ و هدا  دانشدگاه  همکداری  با ریزی اداره کل فرهنگی و اجیماعی وو برنامه با سیاسیگذاری و به صورت ساالنه، این جشنواره
 شود. دولیی و غیردولیی برگزار می و حمایت و مشارکت نهادهای مخیلف کشور عالی آموهش
برگدزاری  مقاومیی و تغییر رویکرد دانش بنیان و تاکید بر اقیصاد  ،در این دوره اداره کل فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم اصلیراهبرد 
 .شودو اجرا میتنظیم  ،تهیهجشنواره  دواهدهمدسیورالعمل دوره این اساس  بر است.با تکیه بر این مهم  جشنواره

 
 اختصاراتتعاريف و  -1ماده 

 حرکت بین المللی  جشنواره: جشنواره -1-1

 دانشگاه است.علمی دانشجویی  های انجمنمنظور هر کدام اه انجمن:  -1-2

اعم اه دولیی و غیردولیی وابسیه بده وهارت علدوم،    ی یا پژوهشی،عال آموهش مؤسسات ها، دانشگاههر یک اه  منظوردانشگاه:  -1-3
 .است تحقیقات و فناوری

 وهارت علوم، تحقیقات و فناوریاداره کل فرهنگی و اجیماعی : اداره کل -1-4

 دوره جشنواره دواهدهمیندر دانشگاه میزبان  مسیقر ،دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه اجرایی جشنواره -1-5

  وهارت علوماداره کل فرهنگی و اجیماعی مسیقر در  ،مرکزی جشنواره دبیرخانهدبیرخانه مرکزی:  -1-6

 
 اهداف -2ماده 

 ها آن حمایت و تشویقو  و خالقانه داوطلبانه های علمی در فعالیتش مشارکت دانشجویان افزای -2-1

 ها آنو تقدیر اه دانشجویان دارای دسیاوردهای علمی ممیاه و  هاشناسایی انجمن -2-2

 دانشجویانهای علمی موفق و الگو بین  تجربهو انیقال انعکاس  -2-3

 ها و نیاههای کشور با اولویتبه فعالیت میناسب  دانشجویان تشویق -2-4

 های علمی دانشجویی ی انجمنها ها و تقویت اتحادیهافزایی انجمنبه منظور هم ساهی همینه -2-5

ها و های دولیی و غیردولیی با ظرفیتایجاد بسیر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، ساهمان -2-6
 علمی دانشجویان های توانمندی

 خارجی و ایرانی دانشجویان بین المللی بین تعامالت افزایش -2-7
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 بخش اول:

 حرکت دانشگاهی جشنواره -3ماده 

چارچوب این را در حرکت دانشگاهی  جشنوارههای خود و اهداف مندرج در این دسیورالعمل،  براساس سیاست الهم است دانشگاه -3-1
 . کنددو بخش رقابیی و نمایشگاهی برگزار  در دسیورالعمل و

توسد   رسدانی  و اطالع پس اه اعالم فراخوان دانشجویان دانشگاه و ها علمی انجمنسیاوردهای و دآثار  : در این بخشبخش رقابییالف( 
شدده و آثدار   ارهیابی و داوری های داوری و فرماین دسیورالعمل  9 درج در مادهنهای رقابیی مبراساس حوهه دریافت ودبیرخانه دانشگاهی 

 شوند.جشنواره معرفی می بین المللی ت در مرحلهشرکبرتر برای 

و اسیادان  دانشگاهو صاحبنظران  اساتید ،، کمییه داوری میشکل اه اعضای هیات علمیبخشبرای داوری آثار رسیده در این فرآیند داوری: 
 ریدیس اداره علمدی   یا اجیماعی  / فرهنگی مدیرتشکیل می شود.  های علمی اعضای فعال و باتجربه در انجمن های علمی، مشاور انجمن

این کمییه موظف است براساس فرم هدای  . اه به عنوان دبیر کمییه می باشددانشگکارشناس انجمن های علمی  به عنوان رییس کمییه و
 و برگزیدگان را معرفی نماید.می شود تمام آثار را بررسی  ارائهدبیرخانه مرکزی جشنواره طرف داوری که اه 

فرم صورتجلسه برگزیدگان مرحله دانشگاهی یا فرم های داوری هر حوهه را با امضای کلیه اعضای کمییه در سامانه  الهم است نین همچ
 جشنواره بارگذاری نماید.

 معرفی و اه آنان تقدیر می شود. جشنواره دانشگاهی در مراسم اخییامیه بخشاین  برگزیدگان -تبصره

ارائه و نمایش آثار و دسیاوردهای علمی دانشجویی که در بخش برای   امکانات و شرای  میعارفبخش  در اینب( بخش نمایشگاهی: 
 .شود میفراهم شرکت کرده اند، به وسیله دانشگاه رقابیی 

 جشنواره دانشگاهی: کمیته برنامه ريزی -3-2

نظارت بر  ریزی، تدوین ساهوکار اجرایی و برنامه جشنواره دانشگاهی با هدف کمییه برنامه ریزی، دانشگاهی جشنوارهبه منظور برگزاری 
معداون  توسد   کمییده   شدود. اعضدای ایدن    دانشگاه تشکیل می /دانشجوییبه ریاست معاون فرهنگی و اجیماعی ،جشنوارهفرایندهای 

وفدق مقدررات ایدن دسدیورالعمل      رادانشگاهی  جشنوارهدسیورالعمل  توانندمی ودانشگاه انیخاب شده  / دانشجوییفرهنگی و اجیماعی
 . تدوین کنند

 شود. تعیین  بین المللیو قبل اه همان جشنواره دانشگاهی جشنواره  کمییه برنامه ریزیتوس  باید نشگاهی همان برگزاری مرحله دا -تبصره

 

 بخش دوم: نظام اجرايی

 حرکت بین المللی جشنوارهگذاری شورای سیاست -4ماده 

معاون فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم، تحقیقدات و فنداوری    اه  مرکبشورایی ریزی کالن جشنواره،  ذاری و برنامهمنظور سیاسیگبه  
رئیس جشنواره، معاون فرهنگی  نایببه عنوان  ، تحقیقات و فناوریوهارت علوم مدیرکل فرهنگی و اجیماعی، جشنوارهبه عنوان رئیس 

مدیرکل دفیر برنامه ریزی امور فناوری وهارت علوم تحقیقات و فناوری بده   جشنواره،اجرایی و اجیماعی دانشگاه میزبان به عنوان دبیر 
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وظایف شدورای  شود. تشکیل می انیخاب رئیس جشنواره( )به هامسئولین سایر بخشو  جشنوارهکمییه داوری دبیر ،  عضو شوراعنوان 
 گذاری عبارت است اه:سیاسی

 برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش اه دانشگاه میزبان -4-1

  جشنواره نظارت بر اجرای دسیورالعمل اجرایی -4-2

 برگزیدگانبررسی و تصویب میزان و نوع جوایز اهدایی به  -4-3

 الملل جشنواره نظارت بر روند اجرایی بخش بین -4-4

 اخذ گزارش اه فرایند داوری و نظارت بر آن -4-5

 وفق دسیورالعمل نامه یا ضواب  ناظر بر اجرای جشنوارههر گونه شیوهتدوین  -4-6

 

 دبیرخانه مرکزی -5ماده 

 وظایف دبیرخانه مرکزی -5-1

 جشنواره جلسات کارشناسی درخصوصالف( تشکیل 
 های رقابیی حوههیک اه  در هر ارهیابی های فرم ( تهیهب
 ( اجرای فرآیند داوریپ
 العمل اجرایی جشنوارهتدوین دسیور (ت
 میزبان جشنوارهدانشگاه ها و انیخاب و معرفی بررسی شرای   (ث

 های داوریدج( تهیه و تدوین دسیورالعمل اسیاندار
 چ( انیشار کلیه آثار ارسالی پس اه برگزاری جشنواره

 جشنوارهح( طراحی فرایند اعیراض و دریافت شکایات در مراحل مخیلف 
 جشنواره است. کمییه داوریمسئولیت دبیرخانه مرکزی بر عهده دبیر  -5-2

 

  دبیرخانه اجرايی -6ماده 

 وظایف دبیرخانه اجرایی -6-1

 و مصوبات شورای سیاسیگذاری میزبانی جشنواره نامه تفاهمپیگیری و اجرای  الف(
 مسیندساهی و ارائه گزارش به شورای سیاسیگذاریب( 
 ریزی و تدارك اقدامات الهم به منظور میزبانی جشنواره برنامهپ( 
بعد اه برگزاری به دبیرخانده  حداکثر تا یک ماه کلیه محیواها و مسیندات دیجییال مرتب  با جشنواره ارائه گزارش مکیوب و ت( 

 مرکزی
 است.مسئولیت دبیرخانه اجرایی بر عهده دبیر جشنواره   -6-2
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 جشنواره یها بخش -7ماده 

 .می باشد هیر های بخش شاملجشنواره 

مراسم . برگزیدگان در شوندمی ارهیابی و داوری ،پس اه دریافتبرگزیده دانشگاهی در این بخش آثار بخش رقابتی:  -7-1

 :گیرد بخش جشنواره در سه مرحله صورت میاین  ها تقدیر خواهد شد. جشنواره معرفی و اه آن اخییامیه

 الف( دریافت آثار برگزیده دانشگاهی اه طریق سامانه جشنواره 
 )در هر گروه اه هر حوهه رقابیی(برای مرحله نهایی برتر آثارو انیخاب  دریافیی آثار کلیه ب( داوری
 اه میان آثار راه یافیه به مرحله نهایی مراسم اخییامیهدر « حرکت بین المللیبرگزیدگان جشنواره »ج( معرفی 

در بصورت نگارخانه ای  ش رقابیی شرکت کرده انددسیاوردهای علمی که در بخدر این بخش  نمايشگاهی:بخش  -7-2

دسیورالعمل این بخش میعاقباً به دانشگاه ها ارسال مدی شدود و کلیده دانشدگاه هدا موظفندد        .می گیرندمعرض نمایش قرار 
 براساس دسیورالعمل ابالغی در این بخش حضور یابند.

: این بخش به منظور ایجاد فرصیی برای ارتباط و انیقال تجربیات موفق با هدف هدم افزایدی و   بخش انجمن پويا -7-3

 .دانشجویی ایجاد شده است. دسیورالعمل این بخش میعاقباً به دانشگاه ها ارسال می شود مکاری در انجمن های علمیه

 طرفین آشنایی و دانش انیقال تجربه، کسب برای  را همینه المللی بین ارتباطات و تعامالت توسعه: بخش بین الملل -7-4

افزایش تعامالت بین المللی بین دانشجویان ایرانی و با هدف به این منظور و  .ساهد می فراهم انسانی و علمی های ظرفیت با
خارجی، هم افزایی و انیقال تجربیات و ایجاد، گسیرش و تقویت تعامالت علمی و فرهنگی بخش بین الملل جشنواره حرکت 

 اجرا می شود.

 

 جشنواره بندی زمان - 8ماده 

 1391ماه  آباندر  و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره ابالغ دسیورالعمل اجرایی جشنوارهالف( 

 1391ماه  آذر دراه طریق سامانه جشنواره  ها دانشگاهآثار  دریافت( ب

 همان برگزاری جشنواره میعاقبا اعالم می شود.( پ

 

 بخش سوم: ضوابط جشنواره 

 های رقابت و شرايط آثار ارسالی حوزه -9ماده 

 جشنواره به قرار جدول هیر است:های رقابیی  حوهه -9-1

 

«1جدول شماره »  
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حوزه  

 رقابتی
 کنندگان شرکت

 دانشگاه هر از آثار پذيرش ظرفیت

 جشنواره رقابتی بخش در
 قطع گزارش توضیحات

 انجمن برتر

های علمی  انجمن
 دانشجویی

 2مطابق جدول شماره 

 A4 ها گزارش کلیه فعالیت

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  فعالیت خالقانه

 A4 کلیه شماره های نشریه نشريه 

 A1 مسابقه یکاینفوگرافیک  5 مسابقه 

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  5 محتوای ديجیتال

 1A کارآفرینی یکاینفوگرافیک  3 کارآفرينی

 A1 برنامه یکاینفوگرافیک  3 بخش ويژه

و یا ها  انجمن کتاب
دانشجویان به صورت 

 فردی

 A4 کیاب یکگزارش و مین کامل  3

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  3 اختراع

 A4 گزارش 1 ها دانشگاه دانشگاه

  را داشیه باشد. 3-9و شرای  اخیصاصی بند  2-9تذکر: آثار باید شرای  عمومی بند 

 
می باشند( در هر حوهه رقابیی مجاه بده  دانشگاه های جامع )منظور دانشگاه هایی است که کلیه گروه های تحصیلی را دارا  -1تبصره 
 انجمن اه یک گروه تحصیلی می باشند. 3معرفی 
 سهمیه ارسال آثار در سه حوهه انجمن برتر، فعالیت خالقانه و نشریه مطابق جدول هیر است.  -2تبصره 

 
 «2جدول شماره »

 سهمیه اثر دانشگاه گروه

 1 دانشجو هزار 11 باالتر و مادر های دانشگاه الف

 6 دانشجو هزار 3 اه باالتر های دانشگاه ب

 4 هزار دانشجو، دانشجویان موسسات آموهش عالی غیر انیفاعی 3دانشگاه های هیر  پ

 

دانشگاه های سیادی اعم اه پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان نیز مشمول این دسدیورالعمل مدی     -3تبصره
باشند ضروری است این دانشگاه ها آثار برگزیده را اه کلیه مراکز و واحدهای دانشگاهی خدود طدی فراینددی انیخداب و بده دبیرخانده       

انشگاه های پیام نور و علمی کاربردی هر کدام تا سه برابدر ظرفیدت دانشدگاه هدای گدروه الدف در       جشنواره بین المللی ارسال کنند. د
( 2( و دانشگاه های فنی و حرفه ای و فرهنگیان هر کدام تا دو برابر ظرفیت دانشگاه های گروه ب در )جدول شدماره  2)جدول شماره 

 امکان ارسال اثر دارند.

 شرای  عمومی آثار ارسالی -9-2 
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هدا،   تدوین گدزارش  برایمالحظات الهم  .باشددر حوهه رقابیی مربوطه یا دسیاوردهای علمی ها الف( هر اثر باید گزارشی اه فعالیت
 شود.در سایت جشنواره اطالع رسانی می توس  دبیرخانه مرکزی

 باشد.رسیده انجام  به 91 ماه خرداداول تا  97 ماه خرداد اول شده باید در فاصله همانی گزارش های فعالیتب( 

مشدارکت اسدیادان   و یا با دانشجویان  کار حاصلو دانشگاه و پژوهشی مسیقل اه برنامه آموهشی های گزارش شده باید پ( فعالیت
 صورت گرفیه باشد.دانشگاه 

آثدار  تواندد   می یک حوههتنها در دانشجو و هر دیگر  حوهه دوحداکثر در نیز  و برترانجمن مربوط به  رقابیی در حوهه ت( هر انجمن
 .خود را ارسال نماید

 حذف می شوند.توس  دبیرخانه مرکزی  هر مرحله اه جشنوارهشرای  فوق را نداشیه باشند، در هر یک اه آثار ارسالی که  -1 تبصره
-دانشگاه می بر عهدهو شرای  اخیصاصی ذکر شده در بند بعد مسئولیت بررسی صحت و سقم شرای  مندرج در این بند  -2تبصره 

 اسدت دانشدگاه بایدد در ایدن     خالف واقع صورت گرفیده که بعد اه بررسی و پایش معلوم شود که در ارائه گزارش  صورتی در .باشد
 و دانشگاه مربوطه اه حضور در جشنواره محروم خواهد شد. بودهخصوص پاسخگو 

 
 های رقابیی شرای  اخیصاصی حوهه -9-3

مدی   مدی باشدد   ریزی شورای مرکزی انجمن حاصل کارگروهی اعضا و برنامه کهانجمن  علمی های فعالیت تمام: برتر  انجمن الف(

 باشد:مطابق جدول هیر  ارائه باید و ترتیب ها فعالیت اه حیث تعداد انجمنگزارش  .شرکت کند تواند در این حوهه
 

 مصاديق فعالیت نوع فعالیت
 فعالیت آموهشی

 فعالیت( 11)حداکثر 
 ها و دوره های آموهش علمی و تخصصی ها، کالس کارگاه

 رویداد علمی
 فعالیت( 5)حداکثر 

مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی 
 علمی و تخصصی

 گفیگوی علمی و تخصصی
 فعالیت( 5)حداکثر 

، سخنرانی، میزگرداندیشی، مناظره، ، کرسی آهادگوگفیهم اندیشی، مباحثه، 
 ، حلقه فکریجلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر

 های علمی ارتباطات و همکاری
 فعالیت( 5)حداکثر 

های علمی، خدماتی، همکاری مشیرك با مراکز و مجموعه جلسه، باهدید و
 المللیملی یا بین ای یا تخصصیصنعیی، حرفه

 

مسئله گشدایی و ... باشدد در شدمول     نوآوری، ابیکار و خالقیت، عناصری همچونفعالیت علمی که واجد  هر نوع: خالقانهفعالیت  (ب

  .ارسال نمایدخود را در این حوهه رقابیی  های ترین فعالیت بهیرین و خالقانه اه يكی تواند انجمن می این حوهه قرار می گیرد.

شرای  اخیصاصی این حوهه  جهت شرکت در این حوهه ارسال شوند.دارای مجوه می توانند  یالکیرونیک یانشریات چاپی نشريه:  (پ

 :به شرح هیر است

 صاحب امییاه نشریه باید یک انجمن باشد.  .1

 باشد.داشیه علمی رویکرد  نشریه باید صرفاً محیوای مطالب .2
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قدرار  و ... در قیاس با هم مدورد ارهیدابی   هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمی بوده و در طی آن دست کم دو اثر، تیم  مسابقه: (ت

ذکدر   بدا . الهم به ذکر است در مراحل مخیلف اخذ مجوه و اطالع رسانی باید تبلید  ایدن رویدداد    شمول این حوهه قرار می گیرددر گیرند، 

 کند.خود را جهت شرکت در این حوهه ارسال مسابقه علمی خالقانه  يکگزارش برگزاری تواند انجمن می محره باشد. «مسابقه»عنوان 

مانه هدای هوشدمند و   بردی، سار، نرم افزارهای کاسایت، شبکه های اجیماعی های علمی در قالب وب کلیه فعالیت: محتوای ديجیتال( ث

 فیلم و.. )بجز کیاب و نشریات الکیرونیکی( در شمول این حوهه قرار می گیرند.ای، اینفوگراف،  های رایانه اینیرنت اشیا ، باهی

 :استبه شرح هیرشرای  اخیصاصی این حوهه  گیرند.در شمول این حوهه قرار می الکیرونیکی و یچاپ های کیابکلیه ( کتاب: ج

 .داشیه باشد اه مراجع ذیصالح کشور کیاب باید مجوه انیشار .1

 اسامی افراد روی جلد کیاب باشد.  وترجمه یا تالیف کیاب باید حاصل کار دانشجویی  .2

 در مواردی که کیاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کیاب درج شده باشد.  .3

 رویکرد علمی داشیه باشد. محیوای کیاب باید صرفاً .4

هدای علمدی دانشدجویی را     انفرادی در این بخش می توانند شرکت کنند که سابقه همکاری با انجمدن دانشجویانی بصورت  -1تبصره
  داشیه باشند و باید نامه تایید اه معاونت فرهنگی و اجیماعی دانشگاه را ارائه نمایند.

با ارائه نامه اه اداره کل  سیده باشدشابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نر اه قبیل فیپا وکه کیابی مجوههای الهم  درصورتی -2تبصره
 مبنی بر آماده چاپ بودن کیاب، می تواند در این بخش شرکت نماید.  اسیان مربوطه فرهنگ و ارشاد اسالمی

 و کندد  مدی  ارائده  را خداص  ای فدرآورده  یدا  فرایند بار اولین برای و است افراد یا فرد فکر نییجه هر نوع فعالیت علمی که :اختراع( چ

شرای  اخیصاصی این حوهه  .گیرددر شمول این حوهه قرار می نماید می حل را آنها مانند و صنعت فناوری، فن، حرفه، یک در را مشکلی
 هیر است:به شرح 

تداری  گدواهی ثبدت     بدوده و ارائه گواهی در گزارش الزامی  باشد. داشیههای الهم را  اخیراع باید به ثبت رسیده و گواهی .1
 باشد.ذکر شده،  2-9فاصله همانی جشنواره که در بند اخیراع باید در 

 باشد. درج شده اسامی افراد در گواهی ثبت اخیراع  واخیراع باید حاصل کار دانشجویی  .2

 در مواردی که اخیراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اخیراع درج شده باشد.  .3

و یدا   های علمی دانشجویی انجمن عضویت درصورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابقه ه بمی توانند دانشجویانی  -تبصره
  یید اه معاونت فرهنگی و اجیماعی دانشگاه را ارائه نمایند.أرا داشیه باشند و باید نامه ت همکاری با آن

که در آن امکان کسب درآمد مسیمر و مینداوب بدرای   باشد هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده  کلیه فعالیتح( کارآفرينی: 

گیرد. کارآفرینی باید حاصل کار در شمول این حوهه رقابیی قرار می باشد،ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده  گردیده وچند نفر فراهم 
و  علدم    کارآفرینی مورد تایید و حمایت مرکز رشدد یدا پدارك   کهدرصورتیین خصوص نیز ارائه شود. دانشجویی باشد و مسیندات الهم در ا

 .بودباشد اه امییاه ویژه برخوردار خواهد   شده  فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت 
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 حوهه های رقابیی تعریف)های مشخص این آیین نامه در چارچوب است که علمی یفعالییاین حوهه شامل موضوع ( بخش ويژه: خ

  انجام شده باشد. های هیربا موضوع  (9شده در ماده 

 . محی  هیست و حفظ منابع طبیعی1
 رونق تولید ملیمقاومیی و دانش بنیان و  . اقیصاد2
. علوم شناخیی )مغز و شناخت(: این موضوع به پیشنهاد سیاد علوم شناخیی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفیده  3

 سیاد انجام می گیرد. آنشده است و داوری و جوایز آثار آن توس  

و ایجاد  و گروهی دانشجویانعلمی ای ه فعالیتعملکرد دانشگاه در حمایت اه  ی مخیص بررسیرقابی ی این حوهه: دانشگاه برتر( د

بدرای ارهیدابی   . همچنین استهای رقابیی  همینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارهیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوهه
اهد گرفت. عالوه بدر  مدنظر قرار خوجشنواره  به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره میوالی شاخص رشد، دانشگاهعملکرد 

 خواهد بود. مورد توجهدر ارهیابی اداره کل های  همکاری با برنامهاین، 

 داوری جشنواره -11ماده 

 دانشجویی یها  فعالیت -11-1

 :گیرد میمورد نظر قرار داوری  هایفرمو در شده  تقسیم بندیهیر   دسیه چهار در ،دانشجویی علمی آثار و دسیاوردهای داوریمعیارهای 

 ها آنگروهی دانشجویان با تاکید بر نقش الف( ارهیابی نقش 

 ها ها در فعالیت و نوآوری ها خالقیت ب( ارهیابی علمی، محیوایی و

 ها فعالیتو تنوع  کمیارهیابی ( پ

 ها فعالیتارهیابی گزارش و مسیندساهی ت( 

 مرکزی در سایت جشنواره قرار خواهد گرفت. های رقابیی توس  دبیرخانه یک اه حوهه های داوری هر فرم -تبصره

 دانشگاه عملکرد  -11-2

اند، در ایدن بخدش اه رقابدت     به جشنواره ارسال کردههای رقابیی آثاری را  در بیش اه نیمی اه حوهههایی که حداقل  دسیه اه دانشگاه آن
 :گیرد مورد نظر قرار می داوری ر فرمو دده لحاظ شهیر دسیه  چهاردر  ی ارهیابییارهامورد ارهیابی قرار خواهند گرفت. مع

هدای  انجمن ، حمایت اهبرگزاری جلسات کمییه حمایت و نظارت، نامهینهای علمی )اجرای آی شگاه اه انجمنحمایت دانالف( 
ارائه مسیندات در گزارش نهایی  باکلیه موارد باید ، و... جشنوارهدانشگاهی مرحله مین امکانات مورد نیاه، برگزاری علمی و تأ

 (شود لحاظمی شود  بارگذاریدانشگاه که در سامانه جشنواره 
هدا،   ها، حمایت اه فعالیت اتحادیده  سامانه رسانی  روه بههای علمی ) در حوهه انجمن اداره کلمیزان مشارکت و همکاری با ب( 

 ای( های ملی و منطقه میزبانی برنامه

 های رقابیی  ههمیانگین امییاهات حوپ( 
 جشنواره( قبلدانشگاه نسبت به دوره امییاه شاخص رشد )رشد ت( 
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 جشنواره داوران  -11-3

دارا  ضدمن  کده  شدوند  افرادی انیخاب میداوران جشنواره اه میان  ،خبره داوران گیری اه بهرهو لزوم جشنواره  داوری اهمیت به توجه با
 باشند:داشیه هیر  شرای  ، یکی اهصالحیت علمی و تجربه مناسب بودن

 
 و کسب مقام در جشنواره حرکت های علمی دانشجویی جشنواره و انجمن آشنایی باالف( 
  ایرانهای علمی  در انجمن فعالیتسابقه ب( 

 سابقه فعالیت در حوهه فرهنگی دانشگاهپ( 

 فرآیند داوری -11-4

 :شود که شامل مراحل هیر است میریزی و اجرا  مرکزی برنامهدبیرخانه توس   فرایند داوری

  تخصصیهای  بندی داوران براساس گروه الف( انیخاب و گروه
 به داوران همان گروه های تخصصی گروهآثار بندی و ارسال  دسیهب( 

 بندی نهایی نمرات داوران پ( جمع
 گیرد. داور مورد ارهیابی قرار می 3هر اثر توس   -تبصره

  برگزیدگان  -11-5

، لوح تندیس جشنواره ،به هرکدامتقدیر و  رقابیی های حوههیک اه برگزیده در هر یا دانشجویان  ها انجمناه جشنواره اخییامیه  مراسمدر 
 شود. اهدا می هدیهو تقدیر 

جشدنواره درج  ها در سدامانه   و اسامی آن ها داشیه باشندجمن که بیشیرین نقش را در برنامهلوح تقدیر برای اعضای فعال ان -1تبصره 
 شده باشد صادر خواهد شد.

، است و به نماینده دانشگاه حاضدر در مراسدم اخییامیده    جشنواره اهدا  جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی -2تبصره 
 .شود تقدیم می

 ابالغبه تصویب رسید و اه همان  21/11/1391  تاری در تبصره  14 و ماده11 بخش 3ر د دسیورالعمل این -11ماده 

 .جراستاال الهم


