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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 مقدمه

های خالق و ایجاد افزایی، تکثیر ایدههای علمی دانشجویی و با تأکید بر همانجمن ۀویژ حرکت المللی بین ۀجشنوار     

کند تا مبنا و مبداء شود. این جشنواره تالش می های علمی دانشجویی همه ساله برگزار میانگیزه و نشاط در انجمن

  دانشجویی باشد.های علمی  حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیت

علمی نمایش دستاوردهای برتر  رقابت، عرضه و رویدادی برای حرکتالمللی  بین ۀجشنوار ۀدور سیزدهمین

با  کل فرهنگی و اجتماعی و ریزی ادارهو برنامه گذاری با سیاست و صورت ساالنه به، . این جشنوارهاست دانشجویان

دولتی و غیردولتی برگزار  و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف سسات آموزش عالی کشورمؤها و  همکاری دانشگاه

به  شیوع و همه گیریکشور ما در معرض سالی است که جهان و همچنین کنونی، ال تفاوت که س ایناما با شود. می

با گذشت زمانی کوتاه بسیاری از  ،علت شیوع و سرعت باالی انتقال این بیماری به قرار گرفته است.کرونا ویروس 

ابتدای از در ایران نیز به فضای مجازی منتقل کردند. موزشی را سسات آؤو م تمام مقاطع تحصیلیآموزش در  ،کشورها

در  ستاد ملی مبارزه با کرونا آموزش حضوری خود را ۀها و مراکز اموزش عالی با مصوب تمامی دانشگاه 89اسفند ماه 

گیری از تجارب  ا بهرهبدین ترتیب نظام آموزش عالی با بررسی شرایط موجود و ب نمودند. فضای مجازی دنبال

های مختلف  در سامانه های دولت جمهوری اسالمی مبنی بر اجتناب از وقفه گام با سیاست المللی تصمیم گرفت هم بین

نسبت به فعال نگه  ،دانشجویان و دانشگاهیانخدمات کشوری و با اولویت قرار دادن اطمینان از حفظ سالمتی و ایمنی 

سیاست با توجه به  موزش عالی اقدام نماید.آسسات ؤها و م ژوهشی دانشگاههای آموزشی و پ داشتن حداکثری فعالیت

در  رهنگ نیزپژوهش و ف ،در امر آموزش ها دانشگاه های اصلی کارویژه ، اجرایکلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شود. دنبال میمجازی  و در فضایشده  یجدید ۀعرصوارد  این دوران

و  تداومکید بر أت ،در این دوره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اداره اصلیراهبرد  با توجه به موارد مذکور،

این اساس  بر است. توجه به شرایط موجودبا  جشنوارهبرگزاری رویکرد  و انعطاف در تغییر ۀدر نتیج ها اجرای برنامه

 .شودمیابالغ اجرا  برای وتنظیم  ،تهیهجشنواره  سیزدهم ۀدستورالعمل دور
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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 اختصاراتتعاريف و  -1 ۀماد

 المللی حرکت جشنواره: جشنوارۀ بین -1-1

ها و  نامۀ تأسیس و فعالیت انجمن آئین»است که مطابق دانشجویی  علمی های انجمنمنظور هر کدام از انجمن:  -1-2

 .کند در دانشگاه فعالیت می« دانشجویی های علمی انجمنهای  اتحادیه

عالی یا پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به  ها، مؤسسات آموزش دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه -1-3

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -1-4

 وزارت علومکل فرهنگی و اجتماعی  اداره: کل اداره -1-5

 جشنواره ۀدور سیزدهمیندر دانشگاه میزبان  مستقر ،اجرایی جشنواره ۀاجرایی: دبیرخان ۀدبیرخان -1-6

 وزارت علومکل فرهنگی و اجتماعی  ادارهمستقر در  ،مرکزی جشنواره ۀدبیرخانمرکزی:  ۀدبیرخان -1-7

 ه منعقده، مسئولیت برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره نام اساس تفاهمبر  نشگاهی کهدادانشگاه میزبان:  -1-9

 .بین المللی حرکت را بر عهده دارد

  

 اهداف -2 ۀماد

 ها آن حمایت و تشویقو  و خالقانه داوطلبانه های علمی در فعالیتمشارکت دانشجویان  جلب -2-1

 ها آنو تقدیر از دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز و  هاشناسایی انجمن -2-2

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

 ها و نیازهای کشور به فعالیت متناسب با اولویت دانشجویان تشویق -2-4

 های علمی دانشجویی ی انجمنها ها و تقویت اتحادیهافزایی انجمنمنظور هم به سازی زمینه -2-5

های دولتی و غیردولتی حرف و مشاغل، سازمانمنظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن،  ایجاد بستر مناسب به -2-6

 علمی دانشجویان های ها و توانمندیبا ظرفیت

 المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی افزایش تعامالت بین -2-7
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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 : جشنوارۀ دانشگاهی حرکتبخش اول

 3 ۀماد

اهداف مندرج در چارچوب ، مرحله دانشگاهی جشنواره را در های خود دانشگاه براساس سیاستضروری است  -3-1

 . کنددو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار  در این دستورالعمل و

و  پس از اعالم فراخوان دانشجویان دانشگاه و ها علمی انجمنستاوردهای و دآثار  در این بخش :بخش رقابتیالف( 

های و فرماین دستورالعمل  8 ۀدر ماددرج نهای رقابتی مبراساس حوزه دریافت ودانشگاهی  ۀتوسط دبیرخانرسانی  اطالع

 شوند.جشنواره معرفی می المللی ۀ بینت در مرحلو آثار برتر برای شرکارزیابی داوری 

نظران  و صاحب ت علمیۀ داوری متشکل از اعضای هیئ، کمیتبخشبرای داوری آثار رسیده در این فرآیند داوری: 

 مدیرشود.  تشکیل می های علمی اعضای فعال و باتجربه در انجمن و های علمی مشاور انجمناستادان  ،دانشگاه

عنوان دبیر کمیته  اه بهدانشگهای علمی  کارشناس انجمن یس کمیته وعنوان رئ به علمی ۀیس اداررئیا و اجتماعی /فرهنگی

تهیه و تدوین  مرکزی جشنواره ۀدبیرخانطرف های داوری که از  این کمیته موظف است براساس فرم. شوند می برگزیده

 را معرفی نماید.مرحله دانشگاهی جشنواره و برگزیدگان تمام آثار را بررسی  گردیده است،

اعضای  ۀهای داوری هر حوزه با امضای کلی ۀ دانشگاهی یا فرمجلسه برگزیدگان مرحل فرم صورت الزم استهمچنین 

 .شودکمیته در سامانه جشنواره بارگذاری 

 .آید عمل می معرفی و از آنان تقدیر به جشنواره دانشگاهی ۀدر مراسم اختتامی بخشاین  برگزیدگان - تبصره

ارائه و نمایش آثار و دستاوردهای علمی برای  امکانات و شرایط متعارفبخش  در این: ب( بخش نمايشگاهی

که با توجه به شرایط خاص کشور  .شود میفراهم دانشگاه  ۀوسیل اند، به شرکت کردهدانشجویی که در بخش رقابتی 

 الزم است از فضای مجازی برای این امر استفاده شود.

 خش نمایشگاهی جشنواره دانشگاهی حرکت تا قبل از جشنواره برگزار شود.ضروری است ب –تبصره 

 دانشگاهی: ۀجشنوار ريزی ۀ برنامهکمیت -3-2

ریزی، تدوین سازوکار  برنامه دانشگاهی با هدف ۀجشنوار ریزی برنامهۀ کمیت، جشنواره دانشگاهی مرحلهنظور برگزاری م به

دانشگاه تشکیل  /دانشجوییبه ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی ،ۀ دانشگاهیجشنوارنظارت بر فرایندهای  اجرایی و

دستورالعمل  توانندمی ودانشگاه انتخاب شده  دانشجویی/معاون فرهنگی و اجتماعیتوسط کمیته  شود. اعضای این می

 . تدوین کنندوفق مقررات این دستورالعمل  رادانشگاهی  ۀجشنوار
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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 ۀو قبل از زمان جشنواردانشگاهی  ۀجشنوار ریزی ۀ برنامهکمیتتوسط باید نشگاهی دا ۀزمان برگزاری مرحل - 1ۀ تبصر

 شود. تعیین  المللی بین

صورت حضوری فراهم نباشد، کمیتۀ  به ۀ دانشگاهیدر شرایط خاص و در صورتی که امکان برگزاری جشنوار – 2تبصرۀ 

و وفق مجازی  صورت را به ۀ دانشگاهیجشنوارگیری از امکانات موجود در دانشگاه  برگزاری جشنوارۀ دانشگاهی با بهره

 برگزار خواهد کرد.مفاد این دستورالعمل 

 

 المللی حرکت جشنوارۀ بینبخش دوم: 

 گذاری  شورای سیاست -4 ۀماد

ون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معااز  مرکبشورایی ریزی کالن جشنواره،  ذاری و برنامهگ منظور سیاست به 

نگی و رئیس جشنواره، معاون فره نایبعنوان  به وزارت علوم مدیرکل فرهنگی و اجتماعی، جشنوارهعنوان رئیس  به

عنوان  وزارت علوم به ریزی امور فناوری دفتر برنامهمدیرکل  جشنواره،اجرایی عنوان دبیر  اجتماعی دانشگاه میزبان به

شود. وظایف تشکیل می )به انتخاب رئیس جشنواره( هامسئولین سایر بخشو  جشنواره علمی ۀکمیتدبیر ، عضو شورا

 گذاری عبارت است از: شورای سیاست

 دانشگاه میزبانریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش از  برنامه -4-1

  جشنواره نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرایی -4-2

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

 جشنواره های  نظارت بر روند اجرایی بخش -4-4

 انتخاب دبیر کمیتۀ علمی -4-5

  و نظارت بر آناز دبیر کمیتۀ علمی اخذ گزارش از فرایند داوری  -4-6

 وفق دستورالعمل یا ضوابط ناظر بر اجرای جشنواره ها نامهشیوهتدوین  -4-7

 نامه با دانشگاه میزبان انعقاد تفاهم -4-9

 توسط معاون فرهنگی و اجتماعی و رییس جشنواره صادر می شود. گذاری اعضای شورای سیاستتبصره: حکم 
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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 مرکزی ۀدبیرخان - 5 ۀماد

 .اجتماعی و نایب رییس جشنواره استمدیرکل فرهنگی و مسئولیت دبیرخانۀ مرکزی بر عهدۀ  -5-1

 مرکزی ۀوظایف دبیرخان -5-2

 جشنواره خصوص جلسات کارشناسی درالف( تشکیل 

 های رقابتی یک از حوزه در هر ارزیابی های فرم ( تهیهب

 ( اجرای فرآیند داوریپ

 العمل اجرایی جشنوارهتدوین دستور (ت

 گذاری به شورای سیاستمیزبان دانشگاه  پیشنهادو  ی متقاضیها دانشگاهبررسی شرایط  (ث

 ج( تهیه و تدوین دستورالعمل داوری

 آثار ارسالی پس از برگزاری جشنواره ۀچ( انتشار کلی

 جشنوارهح( طراحی فرایند دریافت شکایات در مراحل مختلف 

 

  اجرايی ۀدبیرخان - 6 ۀماد

 است.مسئولیت دبیرخانۀ اجرایی بر عهده دبیر اجرایی جشنواره  -6-1

 اجرایی ۀوظایف دبیرخان -6-2

 گذاری مصوبات شورای سیاستپیگیری اجرایی شدن و  میزبانی جشنواره ۀنام تفاهمپیگیری و اجرای  الف(

 منظور میزبانی جشنواره  ریزی و تدارك اقدامات الزم به برنامهب( 

 گذاری گزارش به شورای سیاست ۀمستندسازی و ارائپ( 

حداکثر تا محتواها و مستندات دیجیتال مرتبط با جشنواره  ۀکلیتهیه و تدوین گزارش کامل جشنواره مشتمل بر ( ت

 جشنواره مرکزی ۀبه دبیرخانو ارائه بعد از برگزاری یک ماه 
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 کل فرهنگی و اجتماعیاداره

 جشنواره یها بخش - 7 ۀماد

 زیر است: های بخش شاملجشنواره 

. شوندمی ارزیابی و داوری ،پس از دریافتدانشگاهی مرحله  ۀبرگزیددر این بخش آثار بخش رقابتی:  -7-1

بخش جشنواره در سه مرحله این  می شود. ها تقدیر جشنواره معرفی و از آن اختتامیهمراسم برگزیدگان در 

 :گیرد صورت می

 جشنواره  ۀدانشگاهی از طریق سامانمرحله  ۀالف( دریافت آثار برگزید

مطابق با  رقابتی ۀ)در هر گروه از هر حوز نهایی ۀبرای مرحل برتر آثارو انتخاب  دریافتی آثار ۀکلی ب( داوری

 (1جدول شمارۀ 

 نهایی ۀیافته به مرحل از میان آثار راه مراسم اختتامیهدر  هبرگزیدگان جشنوارپ( معرفی 

صورت  هب اند ش رقابتی شرکت کردهدستاوردهای علمی که در بخدر این بخش  نمايشگاهی:بخش  -7-2

شود و  متعاقباً به دانشگاه ها ارسال میدستورالعمل این بخش  .می گیرنددر معرض نمایش قرار ای  نگارخانه

 مل ابالغی در این بخش حضور یابند.ها موظفند براساس دستورالع ۀ دانشگاهکلی

گیری  ا بهرهبتواند  گذاری جشنواره، در شرایط خاص بخش نمایشگاهی می شورای سیاست با موافقت - تبصره

صورت مجازی برگزار شود. در چنین شرایطی مسئولیت برگزاری بخش نمایشگاهی  های روز به فناوریاز 

 . خواهد بود مرکزیجشنواره با دبیرخانۀ 

برای ارتباط و انتقال تجربیات موفق با هدف منظور ایجاد فرصتی  : این بخش بهبخش انجمن پويا -7-3

های علمی دانشجویی ایجاد شده است. دستورالعمل این بخش متعاقباً به  مکاری در انجمنهافزایی و  هم

 شود. ها ارسال می دانشگاه

افزایی و  ین دانشجویان ایرانی و خارجی، همالمللی ب افزایش تعامالت بینهدف با : الملل بخش بین -7-4

، شود الملل جشنواره اجرا می ت تعامالت علمی و فرهنگی، بخش بینانتقال تجربیات و ایجاد، گسترش و تقوی

بخش بین الملل زمینه آشنایی دانشجویان ایرانی را با دانشجویان سایر کشورها فراهم می آورد و تجربه ای 

و فرهنگی طرفین را فرا روی ارزشمند برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی با ظرفیت های علمی 

 دانشجویان شرکت کننده در جشنواره قرار می دهد.
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 و ملی ۀبرگزید های ه اید سازی تجاریو  سازیتوانمند شناسایی، راستای این بخش در شو: بخش ايده -7-5

. شده استدر نظر گرفته سراسر کشور  های دانشجویان دانشگاه ۀکارآفرینان های فعالیت و دستاوردها از تقدیر

 شود. ها ارسال می دستورالعمل این بخش متعاقباً به دانشگاه

 جشنواره بندی زمان - 8 ۀماد

 8813ماه  مهردر  و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره ابالغ دستورالعمل اجرایی جشنوارهالف( 

 8138ماه در آبان جشنواره  ۀاز طریق سامان ها دانشگاهآثار  دریافت( ب

 شود. اعالم می برگزاری جشنواره متعاقباًزمان ( پ

 

 بخش سوم: ضوابط جشنواره

 های رقابت و شرايط آثار ارسالی حوزه -9 ۀماد

 های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است: حوزه -8-1

 «1 جدول شمارۀ»

 کنندگان شرکت رقابتی ۀحوز
ظرفیت پذيرش آثار از هر دانشگاه 

 در بخش رقابتی جشنواره
 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

 A1 کارآفرینی یکاینفوگرافیک  3 کارآفرينی

 A1 برنامه یکاینفوگرافیک  3 بخش ويژه

یا دانشجویان  ها انجمن کتاب

 به صورت فردی

 A4 کتاب یکگزارش و متن کامل  3

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  3 اختراع

 A4 گزارش 1 ها دانشگاه دانشگاه

 را داشته باشد. 3-8شرایط اختصاصی بند و  2-8تذکر: آثار باید شرایط عمومی بند 
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رقابتی  ۀ( در هر حوزهستندهای تحصیلی را دارا  گروههایی است که کلیۀ  های جامع )منظور دانشگاه دانشگاه -1ۀ تبصر

 .هستندانجمن از یک گروه تحصیلی  3مجاز به معرفی 

 انجمن برتر، فعالیت خالقانه و نشریه مطابق جدول زیر است.  ۀارسال آثار در سه حوز ۀسهمی -2 ۀتبصر
 

 «2 ۀجدول شمار»

 اثر ۀسهمی دانشگاه گروه

 9 دانشجو هزار 11 از باالتر و مادر های دانشگاه الف

 6 دانشجو هزار 3 از باالتر های دانشگاه ب

 4 غیرانتفاعیسسات آموزش عالی ؤهزار دانشجو، دانشجویان م 3های زیر  دانشگاه پ
 

ای و فرهنگیان نیز مشمول این  کاربردی، فنی و حرفه ، جامع علمیهای ستادی اعم از پیام نور دانشگاه -3ۀ تبصر

مراکز و واحدهای دانشگاهی خود طی  ۀها آثار برگزیده را از کلی ضروری است این دانشگاه هستند.دستورالعمل 

کاربردی هر کدام تا سه  های پیام نور و علمی المللی ارسال کنند. دانشگاه بینۀ جشنوار ۀفرایندی انتخاب و به دبیرخان

کدام تا دو  ای و فرهنگیان هر ( و دانشگاه های فنی و حرفه2اره های گروه الف در )جدول شم برابر ظرفیت دانشگاه

 ( امکان ارسال اثر دارند.2های گروه ب در )جدول شماره  برابر ظرفیت دانشگاه
 

 شرايط عمومی آثار ارسالی -9-2 

 برایمالحظات الزم  .باشدرقابتی مربوطه  ۀدر حوزیا دستاوردهای علمی ها الف( هر اثر باید گزارشی از فعالیت

 شود.رسانی می در سایت جشنواره اطالع مرکزی ۀها، توسط دبیرخان تدوین گزارش

 باشد.به انجام رسیده  88 ماه خرداداول تا  89 ماه خرداد اول زمانی ۀشده باید در فاصل گزارش های فعالیتب( 

عضو  دانشجویان کار حاصلو دانشگاه و پژوهشی آموزشی  ۀمستقل از برنامشده باید  های گزارشپ( فعالیت

 صورت گرفته باشد.مشارکت استادان دانشگاه و با  انجمن

یک تنها در دانشجو و هر دیگر  ۀحوز دوحداکثر در نیز  و برترانجمن مربوط به  رقابتی ۀدر حوز ت( هر انجمن

 .آثار خود را ارسال نمایدتواند  می حوزه

مرکزی  ۀتوسط دبیرخان هر مرحله از جشنوارهشرایط فوق را نداشته باشند، در هر یک از آثار ارسالی که  -1 ۀتبصر

 شوند. حذف می
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که بعد از  صورتی در .استدانشگاه  ۀبر عهدمسئولیت بررسی صحت و سقم شرایط مندرج در این بند  -2 ۀتبصر

خصوص  است دانشگاه باید در این خالف واقع صورت گرفتهگزارش  ۀبررسی و پایش معلوم شود که در ارائ

 و دانشگاه مربوطه از حضور در جشنواره محروم خواهد شد. بودهپاسخگو 

 های رقابتی شرايط اختصاصی حوزه -9-3

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

 باشد:مطابق جدول زیر  ارائه باید و ترتیب ها فعالیت از حیث تعداد انجمنگزارش  .شرکت کند تواند در این حوزه می
 

 مصاديق فعالیت نوع فعالیت

 فعالیت آموزشی

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

 رویداد علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، همایشمسابقه، جشنواره، 

 گردهمایی علمی و تخصصی

 گوی علمی و تخصصیو گفت

 فعالیت( 5)حداکثر 

اندیشی، مناظره، سخنرانی، ، کرسی آزادگواندیشی، مباحثه، گفت هم

 فکری ۀ، حلقبحث، نقد و یا تبادل نظر، جلسات میزگرد

 های علمی ارتباطات و همکاری

 فعالیت( 5)حداکثر 

های علمی، همکاری مشترك با مراکز و مجموعه جلسه، بازدید و

 المللیملی یا بین ای یا تخصصیخدماتی، صنعتی، حرفه

 

. باشد گشایی و .. مسئله ، نوآوری، ابتکار خالقیت، عناصری همچونفعالیت علمی که واجد  هر نوع: خالقانهفعالیت  (ب

رقابتی  ۀخود را در این حوز های ترین فعالیت بهترین و خالقانه از یکی تواند انجمن می گیرد. در شمول این حوزه قرار می

  .ارسال نماید

شرایط  جهت شرکت در این حوزه ارسال شوند.توانند  دارای مجوز می یالکترونیک یانشریات چاپی نشريه:  (پ

 :به شرح زیر استاختصاصی این حوزه 

 صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.  .1

 باشد.داشته علمی رویکرد  نشریه باید صرفاً محتوای مطالب .2
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و ... در قیاس با هم مورد و در طی آن دست کم دو اثر، تیم  اشدرویدادی که واجد موضوع علمی ب هر گونه مسابقه: (ت

)از  برگزاری رویداد مراحل مختلفتمام در که . الزم به ذکر است شمول این حوزه قرار می گیرددر قرار گیرند، ارزیابی 

خود مسابقه علمی  يکگزارش برگزاری تواند انجمن می هر محرز باشد.باید  «مسابقه»عنوان  (رسانی اطالع تااخذ مجوز 

 کند.را جهت شرکت در این حوزه ارسال 

افزارهای  ، نرمهای اجتماعی سایت، شبکه در قالب وب ای که توسط انجمن های علمی فعالیت ۀکلی: ديجیتالمحتوای ( ث

ونیکی( جز کتاب و نشریات الکتر ه.. )ب. ای، اینفوگراف، فیلم و های رایانه های هوشمند و اینترنت اشیاء، بازی مانهبردی، سارکا

خود را جهت شرکت در این  محتوای دیجیتال يکتولید تواند گزارش انجمن می هر گیرند. در شمول این حوزه قرار می

 حوزه ارسال کند.

به شرایط اختصاصی این حوزه  گیرند.در شمول این حوزه قرار می الکترونیکی و یچاپ های کتاب ۀکلی( کتاب: ج

 :استشرح زیر

 .داشته باشد صالح کشور از مراجع ذی کتاب باید مجوز انتشار .1

 . شده باشد درجکتاب  دراسامی افراد  ولیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی أترجمه یا ت .2

 کتاب درج شده باشد.  ۀدر مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنام .3

 رویکرد علمی داشته باشد. محتوای کتاب باید صرفاً .4

های علمی  همکاری با انجمن ۀتوانند شرکت کنند که سابق انفرادی در این بخش میصورت  هدانشجویانی ب - 1ۀ تبصر

  یید از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.أت ۀدانشجویی را داشته باشند و نام

با  شابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نرسیده باشد از قبیل فیپا وکه کتابی مجوزهای الزم ی درصورت – 2ۀ تبصر

تواند در این بخش  مبنی بر آماده چاپ بودن کتاب، می استان مربوطه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نامه از اداره ۀارائ

 شرکت نماید. 

ای خاص را ارائه  برای اولین بار فرایند یا فرآورده وفکر فرد یا افراد است  ۀنتیج هر نوع فعالیت علمی کهاختراع: ( چ

 .گیرددر شمول این حوزه قرار می نماید کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها را حل می می

 زیر است:به شرح شرایط اختصاصی این حوزه 

تاریخ گواهی  بوده وگواهی در گزارش الزامی  ۀارائ باشد. داشتههای الزم را  اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی .1

 باشد.ذکر شده،  2-8زمانی جشنواره که در بند  ۀفاصلثبت اختراع باید در 
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 باشد. درج شده اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع  واختراع باید حاصل کار دانشجویی  .2

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

های علمی  انجمن عضویت در ۀصورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابق هبتوانند  میدانشجویانی  -تبصره

  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.یید از معاونت أت ۀرا داشته باشند و نام و یا همکاری با آن دانشجویی

که در آن امکان کسب درآمد مستمر و باشد هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده  فعالیت ۀکلیح( کارآفرينی: 

-رقابتی قرار می ۀدر شمول این حوز باشد،ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده  گردیده ومتناوب برای چند نفر فراهم 

کارآفرینی  کهدرصورتیباشد و مستندات الزم در این خصوص نیز ارائه شود.  انجمنگیرد. کارآفرینی باید حاصل کار 

باشد از امتیاز ویژه   شده  عنوان شرکت ثبت فناوری دانشگاه باشد و یا به و  علم   یید و حمایت مرکز رشد یا پاركأمورد ت

خود را جهت شرکت در این حوزه  فعالیت کارآفرینی يکتواند گزارش برگزاری انجمن می هر .بودبرخوردار خواهد 

 ارسال کند.

 دستورالعملهای مشخص این  در چارچوب است که علمی یفعالیتاین حوزه شامل موضوع ( بخش ويژه: خ

 انجام شده باشد.  های زیر با موضوع (8شده در ماده  های رقابتی تعریف حوزه)

 منابع طبیعی زیست و حفظ . محیط1

 رونق تولید ملیمقاومتی و بنیان و  دانش . اقتصاد2

. علوم شناختی )مغز و شناخت(: این موضوع به پیشنهاد ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 3

 گیرد. ستاد انجام می آنجمهوری در نظر گرفته شده است و داوری و جوایز آثار آن توسط 

ها در دوران شیوع  هایی است که انجمن این موضوع مربوط به مجموعۀ فعالیتدر دوران کرونا: ها  انجمن. 4

موجب پویایی و نشاط فضای دانشجویی و مواجهۀ علمی دانشجویان و دانشگاهیان با  وبیماری کرونا انجام داده 

  است.جهانی شده این پدیدۀ فراگیر 

و  و گروهی دانشجویانعلمی های  فعالیتعملکرد دانشگاه در حمایت از  بررسیی مختص رقابت ۀاین حوز: دانشگاه برتر( د

. استهای رقابتی  مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه ۀایجاد زمین

جشنواره  متوالی ۀد در دو دورعملکر ۀعنوان معیاری برای مقایس به شاخص رشد، دانشگاهبرای ارزیابی عملکرد همچنین 

 مورد توجهدر ارزیابی اداره کل های  با برنامه دانشگاه همکاری نحوه تعامل و مدنظر قرار خواهد گرفت. عالوه بر این،

 خواهد بود.
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 مسئولیت بررسی صحت و سقم شرایط اختصاصی حوزه رقابتی بر عهده دانشگاه است.  -تبصره 
 

 داوری جشنواره - 11 ۀماد

 دانشجويی یها  فعالیت -11-1

مورد نظر های داوری و در فرمشده  بندی تقسیمزیر   دسته چهار در ،دانشجویی علمی آثار و دستاوردهای داوریمعیارهای 

 :گیرد قرار می

 ها آنگروهی کید بر نقش أدانشجویان با تالف( ارزیابی نقش 

 ها فعالیتها در  و نوآوری ها خالقیت ب( ارزیابی علمی، محتوایی و

 ها فعالیتو تنوع  کمیارزیابی ( پ

 ها فعالیتارزیابی گزارش و مستندسازی ت( 

 .می گیردمرکزی در سایت جشنواره قرار  ۀدبیرخانهای رقابتی توسط  یک از حوزه های داوری هر فرم - تبصره

 

 دانشگاه عملکرد  -11-2

اند، در این  به جشنواره ارسال کردههای رقابتی آثاری را  در بیش از نیمی از حوزههایی که حداقل  دسته از دانشگاه آن

داوری  و در فرمشده  لحاظزیر  ۀدست چهاردر  ی ارزیابییارهابخش از رقابت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مع

 :گیرد مورد نظر قرار می

، گروه پشتیبانی و نظارت دانشگاهاربرگزاری جلسات ک، نامهین)اجرای آی ها شگاه از انجمنحمایت دانالف( 

       ( و... جشنوارهدانشگاهی  ۀمرحلمین امکانات مورد نیاز، برگزاری های علمی و تأانجمن حمایت از

 .شود لحاظشود  می بارگذاریجشنواره  ۀارائه مستندات در گزارش نهایی دانشگاه که در سامان باموارد باید  ۀکلی

ها، حمایت از فعالیت  سامانه رسانی  روز بههای علمی ) در حوزه انجمن کل ادارهمیزان مشارکت و همکاری با ب( 

 ای( های ملی و منطقه ها، میزبانی برنامه اتحادیه

 های رقابتی  میانگین امتیازات حوزهکسب پ( 

 جشنواره( قبل ۀدانشگاه نسبت به دورامتیاز شاخص رشد )رشد  بهره مندی از ت(
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 جشنواره داوران -11-3

 شوند افرادی انتخاب میداوران جشنواره از میان  ،خبره داوران گیری از بهرهو لزوم جشنواره  با توجه به اهمیت داوری

 باشند:داشته زیر  شرایط ، یکی ازصالحیت علمی و تجربه مناسب دارا بودن ضمن که

 و کسب مقام در جشنواره حرکت دانشجوییهای علمی  آشنایی با جشنواره و انجمنالف( 

  ایرانهای علمی  در انجمن فعالیتسابقه ب( 

 دانشگاه و اجتماعی سابقه فعالیت در حوزه فرهنگیپ( 

 فرآيند داوری -11-4

 :شود که شامل مراحل زیر است ریزی و اجرا می مرکزی برنامهدبیرخانه توسط  فرایند داوری

  تخصصیهای  بندی داوران براساس گروه الف( انتخاب و گروه

 به داوران همان گروه های تخصصی گروهآثار بندی و ارسال  دستهب( 

 بندی نهایی نمرات داوران پ( جمع

 گیرد. داور مورد ارزیابی قرار می 3هر اثر توسط  - تبصره

  برگزيدگان -11-5

 ،کدام به هرتقدیر و  رقابتی های حوزهیک از برگزیده در هر یا دانشجویان  ها انجمناز جشنواره  ۀاختتامی مراسمدر 

 شود. اهدا می جایزه نقدیو ، لوح تقدیر تندیس جشنواره

ها در سامانه  و اسامی آن ها داشته باشندجمن که بیشترین نقش را در برنامهلوح تقدیر برای اعضای فعال ان - 1 ۀتبصر

 خواهد شد.جشنواره درج شده باشد صادر 

دانشگاه حاضر در  ۀاست و به نمایند جشنواره اهداء جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی - 2 ۀتبصر

 .شود ، تقدیم میمراسم اختتامیه

 

به تصویب رسید و از  15/7/1388 ختاریتبصره در  18ماده و  11 بخش 3ر د دستورالعملاین  -11 ۀماد

 .جراستاال الزم ابالغزمان 


