
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاجراي شیوه نامه

 حرکت المللیۀ بینجشنوار
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 مقدمه

های خالق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمنافزایی، تکثیر ایدههای علمی دانشجویی و با تأکید بر همانجمن ۀویژ حرکت المللیبین ۀجشنوار     

می های علفعالیتکند تا مبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی شود. این جشنواره تالش میهای علمی دانشجویی همه ساله برگزار می

  دانشجویی باشد.

. این است دانشجویانعلمی نمایش دستاوردهای برتر  رقابت، عرضه و رویدادی برای حرکتالمللی بین ۀجشنوار ۀدور پانزدهمین

سسات آموزش مؤها و با همکاری دانشگاه و یو اجتماع یفرهنگ یبانیپشتکل ریزی ادارهو برنامه گذاریبا سیاست و صورت ساالنهبه، جشنواره

شیوع و کشور ما در معرض جهان و همچنین 1398از سال شود. دولتی و غیردولتی برگزار می و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف عالی کشور

 آموزش ،با گذشت زمانی کوتاه بسیاری از کشورها ،علت شیوع و سرعت باالی انتقال این بیماریبه ،قرار گرفته استکرونا به ویروس  همه گیری

ها و مراکز تمامی دانشگاه 1398ابتدای اسفند ماه از در ایران نیز به فضای مجازی منتقل کردند. موزشی را سسات آؤو م تمام مقاطع تحصیلیدر 

با کنترل تقریبی  1401و از آغاز سال  در فضای مجازی دنبال نمودند ستاد ملی مبارزه با کرونا آموزش حضوری خود را ۀموزش عالی با مصوبآ

 1398در این شروع دوباره الزم است برای دانشجویانی که از سال  ادامه پیدا کرد،ها به صورت حضوری این بیماری در کشور فعالیت دانشگاه

 فعالیت دوباره و ایجاد انگیزه و نشاطبرای ای اند، زمینهفعال نبودههای علمی دانشجویی ها خصوصا انجمنهای حضوری دانشگاهچندان در فعالیت

های مجازی داشت. برای این مهم جشنواره بین المللی شود، همچنین با توجه به امکان بازگشت دوباره کرونا باید نیم نگاهی هم به فعالیت فراهم

با توجه  کننده باشد.تواند تاثیرگذار و کمکدوره اجرا، می 14کشور، با سابقه حرکت یکی از شناخته شده ترین رویدادهای علمی دانشجویی در 

 .شده استابالغ اجرا  برای وتنظیم  ،تهیهجشنواره  پانزدهم ۀدور شیوه نامه به موارد مذکور،

 

 اختصاراتتعاريف و  -1 ۀماد

 اجرا )مرحله دوم و نهایی جشنواره( و بین المللی )مرحله اول جشنواره( در دو مرحله دانشگاهی المللی حرکتجشنواره: جشنوارۀ بین -1-1

 شود. می

های های انجمنها و اتحادیهنامۀ تأسیس و فعالیت انجمنآئین»است که مطابق دانشجویی علمی هایانجمنمنظور هر کدام از انجمن:  -1-2

 .کنددر دانشگاه فعالیت می« دانشجوییعلمی

عالی یا پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و ها، مؤسسات آموزشیک از دانشگاهدانشگاه: منظور هر  -1-3

 فناوری است.

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

 وزارت علوم یو اجتماع یفرهنگ یبانیکل پشتاداره: کلاداره -1-5

 ندکزیر نظر دبیر اجرایی فعالیت می، جشنواره ۀدور نیپانزدهمدر دانشگاه میزبان  مستقر ،اجرایی جشنواره ۀاجرایی: دبیرخان ۀدبیرخان -1-6

 نوارهجش رییس، زیر نظر وزارت علوم یو اجتماع یفرهنگ یبانیکل پشتادارهمستقر در  ،مرکزی جشنواره ۀدبیرخانمرکزی:  ۀدبیرخان -1-7

 کندفعالیت می

 دوره جشگگگنواره  نیپگگانزدهمه منعقگگده، مسگگگ ولیگگت برگزاری نگگامگگاسگگگگاس تفگگاهمبر   نشگگگگگگاهی کگگه دادانشگگگگگگاه میزبگگان:    -1-8

 .بین المللی حرکت را بر عهده دارد

  

 اهداف -2 ۀماد
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 هاآن حمایت و تشویقو  و خالقانه داوطلبانه های علمیدر فعالیتمشارکت دانشجویان  جلب -2-1

 هاآنو 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 کشوربه فعالیت متناسب با اولویت دانشجویان تشویق -2-4

 های علمی دانشجوییی انجمنهاها و تقویت اتحادیهافزایی انجمنمنظور همبه سازیزمینه -2-5

ای هها و توانمندیهای دولتی و غیردولتی با ظرفیتحرف و مشاغل، سازمانمنظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، ایجاد بستر مناسب به -2-6

 علمی دانشجویان 

 المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجیافزایش تعامالت بین -2-7

 یارشته نیب یهاتیفعال تیتقو -2-8

 

 

 : جشنوارۀ دانشگاهی حرکتاول رحلهم

 و نمايشگاهی جشنواره رقابتیهای بخش -3 ۀادم

دو بخش  در و شیوه نامهاین اهداف مندرج در چارچوب ، مرحله دانشگاهی جشنواره را در های خوددانشگاه براساس سیاستضروری است  -3-1

حله دوم و )مربرای شرکت در جشنواره بین المللی  )مرحله اول جشنواره( های دانشگاهیبرگزیده جشنوارهآثار . کندرقابتی و نمایشگاهی برگزار 

 ارسال خواهند شد. جشنواره(نهایی 

 ۀتوسط دبیرخانرسانی و اطالع پس از اعالم فراخوان دانشجویان دانشگاه و هاعلمی انجمنستاوردهای و دآثار  در این بخش :بخش رقابتیالف( 

 المللیۀ بینت در مرحلبرتر برای شرکو آثار ارزیابی های داوری و فرم شیوه نامهاین  9 ۀدرج در مادنهای رقابتی مبراساس حوزه دریافت ودانشگاهی 

 شوند.معرفی می)مرحله دوم و نهایی جشنواره( جشنواره 

های مشاور انجمناستادان  ،دانشگاهنظران و صاحب ت علمیۀ داوری متشکل از اعضای هی ، کمیتبخشبرای داوری آثار رسیده در این فرآیند داوری: 

 کارشناس یس کمیته وعنوان رئبه علمی ۀیس اداررئیا و اجتماعی /فرهنگی مدیرشود. تشکیل می های علمیاعضای فعال و باتجربه در انجمن و علمی

مرکزی  ۀدبیرخانطرف های داوری که از این کمیته موظف است براساس فرم. شوندمی برگزیدهعنوان دبیر کمیته اه بهدانشگهای علمی انجمن

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

اعضای کمیته در سامانه جشنواره  ۀهای داوری هر حوزه با امضای کلیۀ دانشگاهی یا فرمجلسه برگزیدگان مرحلفرم صورت الزم استهمچنین 

 .شودبارگذاری 

 .آیدعمل میمعرفی و از آنان تقدیر به جشنواره دانشگاهی ۀدر مراسم اختتامی بخشاین  برگزیدگان -1 تبصره

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

  .شودمیفراهم دانشگاه  ۀوسیلاند، بهشرکت کرده

 برگزار شود. بین المللی جشنوارهمرحله نهایی خش نمایشگاهی جشنواره دانشگاهی حرکت تا قبل از ضروری است ب –2تبصره 
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 دانشگاهی: ۀجشنوار ريزیۀ برنامهکمیت -3-2

نظارت بر فرایندهای  سازوکار اجرایی وریزی، تدوین برنامه دانشگاهی با هدف ۀجشنوار ریزیۀ برنامهکمیت، جشنواره دانشگاهی مرحلهنظور برگزاری مبه

معاون فرهنگی و توسط کمیته  شود. اعضای ایندانشگاه تشکیل می /دانشجوییبه ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی ،ۀ دانشگاهیجشنوار

 . تدوین کنند شیوه نامهوفق مقررات این  رادانشگاهی  ۀجشنوار شیوه نامه توانندمی ودانشگاه انتخاب شده  دانشجویی/اجتماعی

تعیین  المللیبین ۀجشنوارمرحله نهایی و قبل از زمان دانشگاهی  ۀجشنوار ریزیۀ برنامهکمیتتوسط باید نشگاهی دا ۀزمان برگزاری مرحل - 3ۀ تبصر

 شود. 

صورت حضوری فراهم نباشد، کمیتۀ برگزاری به ۀ دانشگاهیجشنواربخش نمایشگاهی در شرایط خاص و در صورتی که امکان برگزاری  – 4تبصرۀ 

 برگزار خواهد کرد. شیوه نامهو وفق مفاد این مجازی  صورترا به ۀ دانشگاهیجشنوارگیری از امکانات موجود در دانشگاه جشنوارۀ دانشگاهی با بهره

 

 المللی حرکتجشنوارۀ بینبخش دوم: 

 گذاری شورای سیاست -4 ۀماد

شورای سیاست عنوان رئیس بهون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معااز  مرکبشورایی ریزی کالن جشنواره، ذاری و برنامهگمنظور سیاستبه 

ل تشکی )به انتخاب رئیس جشنواره( هامس ولین سایر بخشو  عنوان رئیس جشنوارهبه وزارت علوم یو اجتماع یفرهنگ یبانیپشتمدیرکل ، گذاری

 گذاری عبارت است از:سیاستشود. وظایف شورای می

 ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبانبرنامه -4-1

  جشنواره اجرایی شیوه نامهنظارت بر اجرای  -4-2

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

 جشنواره های نظارت بر روند اجرایی بخش -4-4

  و نظارت بر آناز دبیر کمیتۀ علمی اخذ گزارش از فرایند داوری  -4-5

 نامه با دانشگاه میزبانانعقاد تفاهم -4-6

 یرانیرایغ انیامور دانشجوهای کشور،  مدیرکل مشغول به تحصیل در دانشگاه خارجی بینی حضور دانشجویاندر این دوره با توجه به پیش -4-7

 .شوددعوت میی جشنواره گذاراستیس یشورادر هم برای حضور ی و فناور قاتیوزارت علوم، تحق

های پژوهشی و فناوری و ، نماینده معاونتیو اجتماع یمعاونت فرهنگ یو اجتماع یفرهنگ یزیرو برنامه یگذاراستیدفتر س رکلیمد -4-8

 هستند. یگذاراستیساعضای شورای  دیگر نماینده بنیاد ملی نخبگان ازنوآوری وزارت و همچنین 

ای هانتخاب شده و هماهنگی بخش شورای سیاست گذاری سیرئو تایید  رئیس جشنواره به پیشنهادجشنواره : دبیر جشنوارهدبیر  -4-9

اجرایی را برعهده دارد. همچنین  کمیته علمی وکمیته های مرکزی و اجرایی و دبیران های بین دبیرخانهمختلف جشنواره خصوصا هماهنگی

   شود.انجام می جشنوارهتوسط دبیر  ،پیگیری مصوبات شورای سیاست گذاری و نظارت بر اجرای آنها

 کند.است و با هماهنگی دبیر جشنواره وظایف دبیرخانه مرکزی را پیگیری می مرکزی ۀدبیرخاننایب دبیر جشنواره مس ول  -4-10

مل های علمی جشنواره، شاانتخاب شده و هماهنگی بخش جشنواره سیرئو تایید  رئیس جشنواره بیناعلمی به پیشنهاد کمیته  دبیر -4-11

های بندی نظرات و امتیازات داوران در مورد آثار، همچنین اعالم نتایج نهایی و برگزیدهانتخاب داورهای مراحل مختلف، ارتباط با آنها و جمع

جشنواره برای طبقه بندی آثار و ارسال آنها به داوران همچنین  گاهمدیر وبشود. الزم به ذکر است هماهنگی با جشنواره توسط دبیر علمی انجام می
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دبیر بخش انجمن پویا و دبیر بخش بین الملل جشنواره زیرنظر  شود.توسط دبیر علمی انجام می گاهدریافت نتایج داوری و جمع بندی آنها از وب

 کنند.دبیر علمی فعالیت می

شگاه های اجرایی افتتاحیه، نمایهماهنگی ی حرکت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه میزبان است.المللنیب ۀجشنواراجرایی  کمیته دبیر -4-12

 شود. حضوری، اختتامیه و کلیه امور اجرایی این مراحل توسط دبیر اجرایی انجام می

 

 شود.جشنواره صادر می شورای سیاست گذاری توسط معاون فرهنگی و اجتماعی و رییس گذاریاعضای شورای سیاستحکم  -5 تبصره

 

 

 مرکزی ۀدبیرخان - 5 ۀماد

یی زیرنظر اجرا کمیته علمی ومیته کدبیرخانه مرکزی با دبیر  هایهماهنگی .جشنواره است دبیرنایب مس ولیت دبیرخانۀ مرکزی بر عهدۀ  -5-1

 جشنواره پیگیری خواهد کرد.دبیر توسط  جشنواره رییس

 مرکزی ۀوظایف دبیرخان -5-2

 جشنواره خصوص جلسات کارشناسی درالف( تشکیل 

 های رقابتییک از حوزه در هر ارزیابی هایفرم ( تهیهب

 ( اجرای فرآیند داوریپ

 جشنواره های مختلف، داوری مربوط به بخشاجرایی هایشیوه نامهتدوین  (ت

 گذاریبه شورای سیاستمیزبان دانشگاه  پیشنهادو  ی متقاضیهادانشگاهبررسی شرایط  (ث

 داوری شیوه نامهج( تهیه و تدوین 

 آثار ارسالی پس از برگزاری جشنواره ۀچ( انتشار کلی

 جشنوارهح( طراحی فرایند دریافت شکایات در مراحل مختلف 

 

  اجرايی ۀدبیرخان - 6 ۀماد

 بر عهده دبیر اجرایی جشنواره است.مس ولیت دبیرخانۀ اجرایی  -6-1

 اجرایی ۀوظایف دبیرخان -6-2

 گذاریمصوبات شورای سیاستپیگیری اجرایی شدن و  میزبانی جشنواره ۀنامتفاهمپیگیری و اجرای  الف(

 منظور میزبانی جشنواره ریزی و تدارك اقدامات الزم بهبرنامهب( 

 گذاریگزارش به شورای سیاست ۀمستندسازی و ارائپ( 

به ارائه  وبعد از برگزاری حداکثر تا یک ماه محتواها و مستندات دیجیتال مرتبط با جشنواره  ۀکلیتهیه و تدوین گزارش کامل جشنواره مشتمل بر ( ت

 جشنواره مرکزی ۀدبیرخان

 

 جشنواره یهابخش - 7 ۀماد

 زیر است: هایبخش شاملجشنواره 
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 میهاختتامراسم . برگزیدگان در شوندمی ارزیابی و داوری ،پس از دریافتدانشگاهی مرحله  ۀبرگزیددر این بخش آثار بخش رقابتی:  -7-1

 :گیردبخش جشنواره در سه مرحله صورت میاین  می شود. ها تقدیرجشنواره معرفی و از آن

 جشنواره  ۀدانشگاهی از طریق سامانمرحله  ۀالف( دریافت آثار برگزید

 (1مطابق با جدول شمارۀ  رقابتی ۀ)در هر گروه از هر حوز نهایی ۀبرای مرحل برتر آثارو انتخاب  دریافتی آثار ۀکلی ب( داوری

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

می در معرض نمایش قرار ای صورت نگارخانههب اندش رقابتی شرکت کردهدستاوردهای علمی که در بخدر این بخش  نمايشگاهی:بخش  -7-2

 ابالغی در این بخش حضور یابند. شیوه نامهها موظفند براساس ۀ دانشگاهشود و کلیمتعاقباً به دانشگاه ها ارسال میاین بخش  شیوه نامه .گیرند

ازی صورت مجهای روز بهفناوریگیری از بهرها بتواند گذاری جشنواره، در شرایط خاص بخش نمایشگاهی میشورای سیاست با موافقت -6 تبصره

  .خواهد بود مرکزیبرگزار شود. در چنین شرایطی مس ولیت برگزاری بخش نمایشگاهی جشنواره با دبیرخانۀ 

های مکاری در انجمنهافزایی و برای ارتباط و انتقال تجربیات موفق با هدف هممنظور ایجاد فرصتی : این بخش بهبخش انجمن پويا -7-3

گاهاین بخش متعاقباً به دانش شیوه نامه. ها امکان ارائه آثار و انتقال تجربیات خود را در این بخش دارندو انجمن علمی دانشجویی ایجاد شده است

های علمی دانشجویی های داخل کشور محوری جدا از انجمندانشجویان خارجی )بین الملل( دانشگاهدر این دوره برای حضور  شود.میها ارسال 

وه نامه این شی .آثار و انتقال تجربیات خود بپردازندو به ارائه  توانند در این بخش شرکت کننددر نظر گرفته شده است که این دانشجویان می

توانند به صورت فردی یا گروهی در این میهای داخل کشورخارجی )بین الملل( دانشگاهدانشجویان  بخش به صورت جداگانه اعالم خواهد شد.

 بخش شرکت کنند.

افزایی و انتقال تجربیات و ایجاد، گسترش و ین دانشجویان ایرانی و خارجی، همالمللی بافزایش تعامالت بینهدف با : المللبخش بین -7-4

بخش بین الملل زمینه آشنایی دانشجویان ایرانی را با دانشجویان سایر ، شودالملل جشنواره اجرا میفرهنگی، بخش بینت تعامالت علمی و تقوی

های علمی و فرهنگی طرفین را فرا روی ای ارزشمند برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی با ظرفیتکشورها فراهم می آورد و تجربه

های خارج کشور امکان شرکت در این دوره دانشجویان ایرانی و دانشجویان خارجی دانشگاه دهد.جشنواره قرار میدانشجویان شرکت کننده در 

  شیوه نامه این بخش به صورت جداگانه اعالم خواهد شد.دارند. به صورت فردی و گروهی در بخش بین الملل را 

 جشنواره بندیزمان - 8 ۀماد

 1401ماه  شهریوردر  و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره اجرایی جشنواره شیوه نامهابالغ الف( 

 1401 مهرماهدر جشنواره  ۀاز طریق سامان هادانشگاهآثار  دریافت( ب

 شود.اعالم می زمان برگزاری جشنواره متعاقباً( پ

 

 بخش سوم: ضوابط جشنواره

 های رقابت و شرايط آثار ارسالیحوزه -9 ۀماد

 های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است:حوزه -9-1

 «1 جدول شمارۀ»
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 کنندگانشرکت رقابتی ۀحوز

ظرفیت پذيرش آثار از هر 

دانشگاه در بخش رقابتی 

 جشنواره

 توضیحات
قطع 

 گزارش

 انجمن برتر

های علمی انجمن

 دانشجویی

 2مطابق جدول شماره 

 هاگزارش کلیه فعالیت

 اینفوگرافیکو 
A4 

 فعالیت خالقانه
 یکاینفوگرافیک 

 فعالیت
A1 

 نشريه
کلیه شماره های 

 نشریه
A4 

 5 مسابقه
 یکاینفوگرافیک 

 مسابقه
A1 

 5 محتوای ديجیتال
 یکاینفوگرافیک 

 فعالیت
A1 

 3 کارآفرينی
 یکاینفوگرافیک 

 کارآفرینی
A1 

 3 بخش ويژه
 یکاینفوگرافیک 

 برنامه
A1 

 کتاب
یا دانشجویان به  هاانجمن

 صورت فردی

3 
 یکگزارش و متن کامل 

 )دو فایل جدا( کتاب
A4 

 3 اختراع
 یکاینفوگرافیک 

 موضوع
A1 

دانشجويان خارجی )بین 

 ی ايرانهادانشگاه الملل(
 A1 براساس بخش انتخابی 5 یا گروهی فردی

 A4 گزارش 1 هادانشگاه دانشگاه

 ايبخش انجمن پو
دانشجویان به ها یا انجمن

 صورت فردی
5 

و خالصه  فیلم کوتاه

 فعالیت
MP4 

)دانشجويان  بین المللبخش 

ايرانی و خارجی ساير 

 کشورها(

 A1 اینفوگرافیک - یا گروهی فردی

 را داشته باشد. 3-9و شرایط اختصاصی بند  2-9تذکر: آثار باید شرایط عمومی بند 

 

انجمن  3رقابتی مجاز به معرفی  ۀ( در هر حوزهستندهای تحصیلی را دارا گروههایی است که کلیۀ دانشگاههای جامع )منظور دانشگاه -7ۀ تبصر

 .هستنداز یک گروه تحصیلی 

 انجمن برتر، فعالیت خالقانه و نشریه مطابق جدول زیر است.  ۀارسال آثار در سه حوز ۀسهمی -8 ۀتبصر
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 «2 ۀجدول شمار»

 اثر ۀسهمی دانشگاه گروه

 8 دانشجو هزار 10 از یا دارای بیش  و مادر هایدانشگاه الف

 6 دانشجو هزار 10تا 3 دارای هایدانشگاه ب

 4 سسات آموزش عالی غیرانتفاعیؤهزار دانشجو، م 3زیر دارای های دانشگاه پ
 

 

ضروری است  هستند. شیوه نامهای و فرهنگیان نیز مشمول این کاربردی، فنی و حرفه، جامع علمیهای ستادی اعم از پیام نوردانشگاه -9ۀ تبصر

المللی ارسال کنند. ۀ بینجشنوار ۀمراکز و واحدهای دانشگاهی خود طی فرایندی انتخاب و به دبیرخان ۀها آثار برگزیده را از کلیاین دانشگاه

ای و ( و دانشگاه های فنی و حرفه2اره های گروه الف در )جدول شمبرابر ظرفیت دانشگاهکاربردی هر کدام تا سه های پیام نور و علمیدانشگاه

 ( امکان ارسال اثر دارند.2های گروه ب در )جدول شماره کدام تا دو برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان هر
 

 شرايط عمومی آثار ارسالی -9-2 

 ۀخانها، توسط دبیرتدوین گزارش برایمالحظات الزم  .باشدرقابتی مربوطه  ۀدر حوزیا دستاوردهای علمی ها الف( هر اثر باید گزارشی از فعالیت

 شود.رسانی میدر سایت جشنواره اطالع مرکزی

 باشد.به انجام رسیده  1401 ماه خرداداول تا  1400 ماه خرداد اول زمانی ۀشده باید در فاصلگزارش هایفعالیتب( 

اه مشارکت استادان دانشگو با  عضو انجمن دانشجویان کار حاصلو دانشگاه و پژوهشی آموزشی  ۀبرناممستقل از شده باید های گزارشپ( فعالیت

 صورت گرفته باشد.

آثار خود را ارسال تواند می یک حوزهتنها در دانشجو و هر دیگر  ۀحوز دوحداکثر در نیز  و برترانجمن مربوط به  رقابتی ۀدر حوز ت( هر انجمن

 .نماید

، مجری اول در پوستر و وبگاه اطالع رسانی، صاحب اثر به حساب اندهایی که توسط چند مجری به صورت مشترك اجرا شدهفعالیتدر مورد ( ث

. اگر صاحب اثر گزارش را برای جشنواره ارسال نکرده باشد، در صورتی تواند گزارش فعالیت را برای شرکت در جشنواره ارسال نماید، که میآیدمی

ها تمایل به ارسال اثر داشتند، الزم است موافقت سایرین را کسب کرده و در گزارش به آن اشاره کرده باشند. بعد از اعالم نتایج، یکه سایر مجر

ره جشنوا اعالم شده ، اثر مربوطه از نتایجاثر توسط مجریی غیر از مجری اصلیها در حالت ارسال درصورت اعتراض مجری اصلی و یا سایر مجری

 های الزم برعهده دانشگاه ارسال کننده اثر است.وضوع و انجام هماهنگیهد شد. نظارت بر این محذف خوا

 شوند.حذف میمرکزی  ۀتوسط دبیرخان هر مرحله از جشنوارهشرایط فوق را نداشته باشند، در هر یک از آثار ارسالی که  -10 ۀتبصر

 که بعد از بررسی و پایش معلوم شود که صورتی در .استدانشگاه  ۀبر عهدمس ولیت بررسی صحت و سقم شرایط مندرج در این بند  -11 ۀتبصر

و دانشگاه مربوطه از حضور در جشنواره محروم خواهد  بودهخصوص پاسخگو  است دانشگاه باید در این خالف واقع صورت گرفتهگزارش  ۀدر ارائ

 شد.

 های رقابتیاختصاصی حوزهشرايط  -9-3

شرکت  تواند در این حوزهاست می ریزی شورای مرکزی انجمنحاصل کارگروهی اعضا و برنامه کهانجمن  علمی هایفعالیت تمام: برتر انجمن الف(

 باشد:مطابق جدول زیر  ارائه باید و ترتیب هافعالیت از حیث تعداد انجمنگزارش  .کند
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 فعالیتمصاديق  نوع فعالیت

 فعالیت آموزشی

 فعالیت( 10)حداکثر 
 ها و دوره های آموزش علمی و تخصصیها، کالسکارگاه

 رویداد علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

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

 علمی و تخصصی

 گوی علمی و تخصصیوگفت

 فعالیت( 5)حداکثر 

 ،اندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، کرسی آزادگومباحثه، گفتاندیشی، هم

 فکری ۀ، حلقجلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر

 های علمیارتباطات و همکاری

 فعالیت( 5)حداکثر 

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

 المللیملی یا بین ای یا تخصصیحرفه
 

. باشد در شمول این حوزه قرار میگشایی و ..مس له، نوآوری، ابتکار خالقیت، عناصری همچونفعالیت علمی که واجد  هر نوع: خالقانهفعالیت  (ب

  .ارسال نمایدرقابتی  ۀخود را در این حوز هایترین فعالیتبهترین و خالقانه از یکی تواندانجمن می گیرد.

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

 :است

 صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.  .1

 باشد.داشته علمی رویکرد  نشریه باید صرفاً محتوای مطالب .2

در قرار گیرند، و ... در قیاس با هم مورد ارزیابی و در طی آن دست کم دو اثر، تیم  اشدرویدادی که واجد موضوع علمی ب هر گونه مسابقه: (ت

باید  «مسابقه»عنوان  (رسانیاطالع تااخذ مجوز )از  برگزاری رویداد مراحل مختلفتمام در که . الزم به ذکر است شمول این حوزه قرار می گیرد

 کند.خود را جهت شرکت در این حوزه ارسال مسابقه علمی  يکگزارش برگزاری تواند انجمن می هر محرز باشد.

های هوشمند مانهبردی، سارافزارهای کا، نرمهای اجتماعیسایت، شبکهدر قالب وب ای که توسط انجمنهای علمیفعالیت ۀکلی: محتوای ديجیتال( ث

تواند انجمن می هر گیرند.ونیکی( در شمول این حوزه قرار مینشریات الکتر جز کتاب وه.. )ب. ای، اینفوگراف، فیلم وهای رایانهو اینترنت اشیاء، بازی

 خود را جهت شرکت در این حوزه ارسال کند. محتوای دیجیتال يکتولید گزارش 

 :استبه شرح زیرشرایط اختصاصی این حوزه  گیرند.در شمول این حوزه قرار می الکترونیکی و یچاپ هایکتاب ۀکلی( کتاب: ج

همچنین کتاب باید در بازه زمانی اعالم شده برای آثار، چاپ  .)شابک و...( داشته باشد صالح کشوراز مراجع ذی باید مجوز انتشارکتاب  .1

 اند قابل ارسال به جشنواره نیستند.هایی که هنوز چاپ نشدهشده باشد و کتاب

 . 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 دانشجویی را داشته باشند همکاری با انجمن ۀتوانند شرکت کنند که سابقانفرادی در این بخش میصورت هدانشجویانی ب - 12ۀ تبصر

  یید از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.أت ۀو نام
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ر یک کند و مشکلی را دای خاص را ارائه میبرای اولین بار فرایند یا فرآورده وفکر فرد یا افراد است  ۀنتیج هر نوع فعالیت علمی کهاختراع: ( چ

 زیر است:به شرح شرایط اختصاصی این حوزه  .گیرددر شمول این حوزه قرار می نمایدحرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها را حل می

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

 باشد.ذکر شده،  2-9زمانی جشنواره که در بند 

 باشد. درج شده اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع  واختراع باید حاصل کار دانشجویی  .2

و یا گروه دانشجویان عضو انجمن که توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تایید  در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن .3

 باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.  شده است،

و یا همکاری با  های علمی دانشجوییانجمن عضویت در ۀصورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابقهبتوانند میدانشجویانی  -13 تبصره

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

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

اشد و ب انجمنگیرد. کارآفرینی باید حاصل کار رقابتی قرار می ۀدر شمول این حوز باشد،ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده  گردیده وفراهم 

فناوری دانشگاه باشد و یا بهو علم  یید و حمایت مرکز رشد یا پاركأکارآفرینی مورد ت کهدرصورتیمستندات الزم در این خصوص نیز ارائه شود. 

خود را جهت شرکت در  فعالیت کارآفرینی يکتواند گزارش برگزاری انجمن می هر .بودباشد از امتیاز ویژه برخوردار خواهد  شده عنوان شرکت ثبت

 این حوزه ارسال کند.

شده در ماده تعریفهای رقابتی حوزه) شیوه نامههای مشخص این در چارچوب است که علمی یفعالیتاین حوزه شامل موضوع ( بخش ويژه: خ

 انجام شده باشد.  های زیربا موضوع (9

 ر و آسیب پذیر.ابا تاکید بر مناطق کم برخورددر راستای مس ولیت اجتماعی المنفعه دانشجویی های عامفعالیت. 1

 بنیان و کارآفرینی.. اقتصاد دانش2

 های اجتماعی. نوآوری3

 های نقد و مناظره علمی. کرسی4

  های خاص علمی کشورمستندسازی موضوعات و چهره. 5

 

ه بها و آثار خود را توانند فعالیتمی ی کشورهادانشجویان خارجی )بین الملل( دانشگاه: رانيا هایالملل( دانشگاه نی)ب یخارج انيدانشجود( 

 و ، محتوای دیجیتالدر این بخش شامل کتاب، اختراعبه صورت فردی های قابل ارائه در این بخش ارائه نمایند. آثار و فعالیتیا گروهی صورت فردی 

های دانشجویان ، گروه(1)براساس جدول ها که شرکت در جشنواره به صورت گروهی قابل انجام استهمچنین در سایر فعالیت .استفعالیت خالقانه 

های هریک از این موارد براساس شرایط اعالم شده در بندهای مربوط به گزارش. توانند آثار خود را از طریق دانشگاه میزبان ارسال کنندمیخارجی هم 

کنندگان جشنواره عالوه بر موضوعات اشاره شده الزم به ذکر است که این گروه از شرکت ی آثار در همین شیوه نامه است.اختصاص عمومی و طیشرا

 توانند به صورت فردی در بخش ویژه هم حضور داشته باشند.می

 

برای  مناسب ۀو ایجاد زمین و گروهی دانشجویانعلمی های فعالیتعملکرد دانشگاه در حمایت از  ی مختص بررسیرقابت ۀاین حوز: دانشگاه برتر( ذ

عنوان به رشد شاخص، دانشگاهبرای ارزیابی عملکرد . همچنین استهای رقابتی فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه
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ل اداره کهای با برنامه دانشگاه همکاری نحوه تعامل و مدنظر قرار خواهد گرفت. عالوه بر این،جشنواره  متوالی ۀعملکرد در دو دور ۀمعیاری برای مقایس

 خواهد بود. مورد توجهدر ارزیابی 

 دانشگاه است.مس ولیت بررسی صحت و سقم شرایط اختصاصی حوزه رقابتی بر عهده   -14تبصره 
 

 داوری جشنواره - 10 ۀماد

 دانشجويی یهافعالیت -10-1

 :گیردمورد نظر قرار میهای داوری و در فرمشده  بندیتقسیمزیر  دسته چهار در ،دانشجویی علمی آثار و دستاوردهای داوریمعیارهای 

 هاآنگروهی کید بر نقش أدانشجویان با تالف( ارزیابی نقش 

 هاها در فعالیتو نوآوری هاخالقیت علمی، محتوایی وب( ارزیابی 

 هافعالیتو تنوع  کمیارزیابی ( پ

 هافعالیتارزیابی گزارش و مستندسازی ت( 

 .گیردمیمرکزی در سایت جشنواره قرار  ۀدبیرخانهای رقابتی توسط یک از حوزه های داوری هرفرم -15 تبصره

 

 دانشگاه عملکرد  -10-2

 :گیردمورد نظر قرار میداوری  و در فرمشده  لحاظزیر  ۀدست چهاردر  ارزیابیی یارهامع

های علمی و انجمن ، حمایت ازگروه پشتیبانی و نظارت دانشگاهاربرگزاری جلسات ک، نامهین)اجرای آی هاشگاه از انجمنحمایت دانالف( 

 ۀارائه مستندات در گزارش نهایی دانشگاه که در سامان باموارد باید  ۀکلی( و... جشنوارهدانشگاهی  ۀمرحلمین امکانات مورد نیاز، برگزاری تأ

 .شود لحاظشود می بارگذاریجشنواره 

های ملی ها، میزبانی برنامهها، حمایت از فعالیت اتحادیهسامانه رسانیروزبههای علمی )در حوزه انجمن کلادارهمیزان مشارکت و همکاری با ب( 

 ای(و منطقه

 های رقابتی میانگین امتیازات حوزهکسب پ( 

 جشنواره( قبل ۀدانشگاه نسبت به دورامتیاز شاخص رشد )رشد  بهره مندی از ت(

 

 جشنواره داوران -10-3

صالحیت  دارا بودن ضمن که شوندافرادی انتخاب میداوران جشنواره از میان  ،خبره داوران گیری ازبهرهو لزوم جشنواره  با توجه به اهمیت داوری

 باشند:داشته زیر  شرایط ، یکی ازعلمی و تجربه مناسب

 و کسب مقام در جشنواره حرکت های علمی دانشجوییآشنایی با جشنواره و انجمنالف( 

  ایران دانشجویی های علمیدر انجمن فعالیتسابقه ب( 

 دانشگاه و اجتماعی سابقه فعالیت در حوزه فرهنگیپ( 

 دانشگاه و استاد مشاور یعلم  تیعضو هت( 

 فرآيند داوری -10-4

 :شود که شامل مراحل زیر استریزی و اجرا میمرکزی برنامهدبیرخانه توسط  یند داوریآفر
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 یدستورالعمل و تناسب موضوع تیآثار به لحاظ رعا یهاول شیپاالف( 

  تخصصیهای بندی داوران براساس گروه( انتخاب و گروهب

 به داوران همان گروه های تخصصیگروهآثار بندی و ارسال دسته( پ

 بندی نهایی نمرات داوران ( جمعت

علمی جشنواره شامل این موارد است: گروه دامپزشکی و کشاورزی، گروه علوم پایه، گروه فنی و مهندسی، گروه هنر و  پنج گروه –16 تبصره

 گیرند.های علمی تقسیم شده و مورد داوری قرار میتلف در این گروهخهای ممعماری و گروه علوم انسانی. الزم به ذکر است که آثار حوزه

 گیرد.داور مورد ارزیابی قرار می 3هر اثر توسط  -17 تبصره

  امتیازبندی داوری -10-5

ال اینفوگرافیک ارس هایها و فایلدر گزارشدریافت آثار اعالم خواهد شد. فرآیند تا قبل از شروع  هر بخش به صورت دقیق یازبندیامتفهرست 

موارد و مدارك مورد نیاز اشاره شده باشد، ، یازبندیامتشده به جشنواره برای هربخش الزم است براساس امتیازبندی اشاره شده در فهرست 

 درغیر این صورت امتیاز مربوطه توسط داور برای آن بخش درنظر گرفته نخواهد شد.

 مت،یقابل دسترس و ارزان ق یلیتکم هایارائه آموزشدر این دوره برای این موارد امتیاز ویژه درنظر گرفته شده است: الزم به ذکر است که 

 تحقیقگگاتی و علمگگی هگگایراهنما(، همکگگاری دیتعگامالت علمگی اسگتاد و دانشجو )توجه خاص به نقش اسات ،یارتباط با صنعت، کار گروه

و تالش  یبا دانش آموزان و مدارس، توسعه علم طارتبا ،یلتحصی هدایت و اسگتعدادیابی در کشور هایاولویگت طگالب، و دانشجویان بگگین در

 انیچرخش نخبگان و بازگشت متخصصان، حفظ ارتباط و تعامل با دانشجو ان،یاقتصاد مولد و دانش بن ها،یو جبران عقب ماندگ یانقالب علم یبرا

ه به توج ،در داخل یالملل نیب انی، جذب دانشمندان، متخصصان و دانشجوالمللی علمیهمچنین ارتباطات بین خارج از کشور یرانیو مهاجران ا

، همکاری حوزه و دانشگاه و ارتباط دانشجویان و طالب یمناطق مختلف کشور، خدمات داوطلبانه در نظام دانشگاه یبوم ییاجرا یعلم یازهاین

 هایدانشگاه هایخصوصا انجمن ییدانشجو یعلم هایانجمن نیب یهمکار تیبا توجه به اهم نی. همچنهای علمی مشتركبرای اجرای فعالیت

 .شودمیمورد به شرط مشخص کردن سهم هر انجمن همکار، درنظر گرفته  نیا یهم برا یازیمختلف، امت

 خشبدر این دوره آثار در دو  ،های علمی دانشجویی سراسر کشورهای قبلی جشنواره و کارشناسان انجمنکنندگان دورهبراساس نظرات شرکت

هزار  10های که دارای کمتر از و دانشگاه الف هزار دانشجو در گروه 10بیش از های بزرگ دارای دانشگاهشوند. دریافت و داوری می الف و ب

ها همراه هفهرست این دانشگا گیرند. الزم به ذکر است که جوایز برگزیدگان این دو گروه باهم متفاوت نیستند.قرار می بدانشجو هستند در گروه 

 ها ارسال خواهد شد.با شیوه نامه داوری به دانشگاه

  برگزيدگان -10-6

دیر ، لوح تقتندیس جشنواره ،کدام به هرتقدیر و  رقابتی هایحوزهیک از برگزیده در هر یا دانشجویان  هاانجمناز جشنواره  ۀاختتامی مراسمدر 

 شود.اهدا می جایزه نقدیو 

  .اتحادیه صادر خواهد شدبه نام انجمن و لوح تقدیر  هاها و اتحادیهدر مورد آثار برگزیده انجمن – 18 ۀتبصر

 ، تقدیمدانشگاه حاضر در مراسم اختتامیه ۀاست و به نمایند جشنواره اهداء جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی - 19 ۀتبصر

 .شودمی

 

 اعتراضات - 11هماد
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شته باشند حداکثر   در جشنواره اعتراض   یاعالم جیکه دانشگاهها به نتا  یصورت  در سم  یروز پس از برگزار 10دا اعتراض  توانندیم هیاختتام مرا

 .ندیجشنواره ارسال نما یمرکز نهرخایبه دب یصورت رسم خود را با ذکر موضوع به

 .دیخود اعتراض نما یاز آثار ارسال پنجمکیحداکثر نسبت به  تواندمی دانشگاه هر – 20 هتبصر

 

 .جراستاالالزم ابالغبه تصویب رسید و از زمان  19/6/1401 ختاریتبصره در  20ماده و  12 بخش 3ر د شیوه نامهاین  -12 هماد


