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 مقدمه

افزایی، تکثیر دانشجویی و با تأکید بر همهای علمیویژۀ انجمن حرکتالمللی بین ۀجشنوار ۀدور چهاردهمین

کند تا شود. این جشنواره تالش میدانشجویی برگزار میهای علمیهای خالق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمنایده

رویدادی المللی حرکت جشنوارۀ بین دانشجویی باشد.های علمیمبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیت

با  و صورت ساالنهبه، . این جشنوارهاست دانشجویانعلمی نمایش دستاوردهای برتر  رقابت، عرضه و برای

و  سسات آموزش عالی کشورمؤها و با همکاری دانشگاه کل فرهنگی و اجتماعی وریزی ادارهو برنامه گذاریسیاست

 . شوددولتی و غیردولتی برگزار می حمایت و مشارکت نهادهای مختلف

گیری با بهره هاو اجرای برنامه تداومکید بر أت ،در این دوره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوماداره اصلیراهبرد 

های علمی المللی و داوری جشنواره بر اساس شاخصاز ظرفیت فضای مجازی، توسعۀ تعامالت علمی ملی و بین

 .شودو اجرا میتنظیم  ،تهیهجشنواره  چهاردهمین ۀدستورالعمل دوراین اساس  بر .است

 

 اختصاراتتعاريف و  -1 ۀماد

 : جشنوارۀ حرکتهجشنوار -1-1

ها و نامۀ تأسیس و فعالیت انجمنآئین»است که مطابق دانشجویی علمی هایانجمنمنظور هر کدام از انجمن:  -1-2

 .کندفعالیت میدر دانشگاه « دانشجوییهای علمیهای انجمناتحادیه

عالی یا پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به ها، مؤسسات آموزشدانشگاه: 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: کلاداره -1-5

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

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

را بر عهده  جشنواره ۀدور چهاردهمینه مسئولیت برگزاری ناماساس تفاهمبر  نشگاهی کهدادانشگاه میزبان:  -1-8

 .دارد
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 اهداف -2 ۀماد

 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 کشورمتناسب با اولویتبه فعالیت  دانشجویان تشویق -2-4

 های علمی دانشجوییی انجمنهاو تقویت اتحادیه ای و کارگروهیرشتههای بینتقویت فعالیت -2-5

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

 علمی دانشجویان های ها و توانمندیبا ظرفیت

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

 

 : جشنوارۀ دانشگاهی حرکتبخش اول

 

 چارچوب جشنوارۀ دانشگاهی حرکت – 3 ۀماد

اهداف مندرج در چارچوب دانشگاهی جشنواره را در  ۀ، مرحلهای خوددانشگاه براساس سیاستضروری است  -3-1

 . کنددو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار  در این دستورالعمل و

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

های و فرماین دستورالعمل  9 ۀدرج در مادنهای رقابتی مبراساس حوزه دریافت ودانشگاهی  ۀتوسط دبیرخانرسانی اطالع

 شوند.جشنواره معرفی می المللیۀ 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: 

رئیس ادارۀ شود. تشکیل می های علمیاعضای فعال و باتجربه در انجمن و های علمیمشاور انجمناستادان  ،دانشگاه

عنوان دبیر کمیته اه بهدانشگهای علمی کارشناس انجمن یس کمیته وعنوان رئبهاجتماعی /فرهنگی مدیرعلمی و یا 

د نشومی ارائهمرکزی جشنواره  ۀدبیرخانطرف های داوری که از این کمیته موظف است براساس فرم. شوندمی برگزیده

 را معرفی نماید.دانشگاهی جشنواره  ۀمرحلو برگزیدگان تمام آثار را بررسی 
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اعضای  ۀهای داوری هر حوزه با امضای کلیۀ دانشگاهی یا فرمبرگزیدگان مرحل ۀجلسفرم صورت الزم استهمچنین 

 .شودجشنواره بارگذاری  ۀکمیته در سامان

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

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

  .شودمیفراهم دانشگاه  ۀوسیلاند، بهشرکت کردهدانشجویی که در بخش رقابتی 

 برگزار شود. المللیۀ بیندانشگاهی تا قبل از جشنوار ۀخش نمایشگاهی جشنوارضروری است ب –تبصره 

 دانشگاهی: ۀجشنوار ريزیۀ برنامهکمیت -3-2

ریزی، تدوین سازوکار برنامه دانشگاهی با هدف ۀجشنوار ریزیۀ برنامهکمیت، جشنواره دانشگاهی ۀمرحلنظور برگزاری مبه

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 اینمی

 . تدوین کنندوفق مقررات این دستورالعمل  رادانشگاهی  ۀجشنوار

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

 شود. تعیین  المللیبین

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

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

 برگزار خواهد کرد.مفاد این دستورالعمل 

 

 المللی حرکتجشنوارۀ بینبخش دوم: 

 گذاری شورای سیاست -4 ۀماد

ون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معااز  مرکبشورایی ریزی کالن جشنواره، ذاری و برنامهگسیاستمنظور به 

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

)به انتخاب  هامسئولین سایر بخشو  جشنواره علمی ۀکمیتدبیر  جشنواره،اجرایی عنوان دبیر اجتماعی دانشگاه میزبان به

 گذاری عبارت است از:شود. وظایف شورای سیاستتشکیل می رئیس جشنواره(

 ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبانبرنامهالف( 
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  جشنواره نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرایی (ب

 برگزیدگانبررسی و تصویب میزان و نوع جوایز اهدایی به پ( 

 جشنواره های نظارت بر روند اجرایی بخشت( 

 انتخاب دبیر کمیتۀ علمی (ث

  و نظارت بر آناز دبیر کمیتۀ علمی اخذ گزارش از فرایند داوری  (ج

 وفق دستورالعمل یا ضوابط ناظر بر اجرای جشنواره هانامهشیوهتدوین چ( 

 شود.توسط معاون فرهنگی و اجتماعی و رییس جشنواره صادر می گذاریاعضای شورای سیاستتبصره: حکم 

 

 مرکزی ۀدبیرخان - 5 ۀماد

کل فرهنگی و اجتماعی مستقر است و زیرنظر مدیرکل اداره فرهنگی و اجتماعی و در ادارهدبیرخانۀ مرکزی  -5-1

 شود.اداره مینایب رییس جشنواره 

 مرکزی ۀوظایف دبیرخان -5-2

 جشنواره خصوص جلسات کارشناسی درالف( تشکیل 

 های رقابتییک از حوزه در هر ارزیابی هایفرم ( تهیهب

 ( اجرای فرآیند داوریپ

 العمل اجرایی جشنوارهتدوین دستور (ت

 گذاریبه شورای سیاستمیزبان دانشگاه  پیشنهادو  ی متقاضیهادانشگاهبررسی شرایط  (ث

 دستورالعمل داوریج( تهیه و تدوین 

 آثار ارسالی پس از برگزاری جشنواره ۀچ( انتشار کلی

 جشنوارهح( طراحی فرایند دریافت شکایات در مراحل مختلف 

 نامه با دانشگاه میزبانانعقاد تفاهمخ( 
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  اجرايی ۀدبیرخان - 6 ۀماد

دانشگاه و دبیر اجرایی جشنواره اداره دبیرخانۀ اجرایی در دانشگاه میزبان مستقر است و زیرنظر معاون فرهنگی  -6-1

 .شودمی

 اجرایی ۀوظایف دبیرخان -6-2

 میزبانی جشنواره ۀنامتفاهمپیگیری و اجرای  الف(

 گذاریمصوبات شورای سیاستاجرای ب( 

 با هماهنگی دبیرخانۀ مرکزیمنظور میزبانی جشنواره ریزی و تدارك اقدامات الزم بهبرنامه( پ

 گذاریگزارش به شورای سیاست ۀارائمستندسازی و ( ت

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

 مرکزی ۀبه دبیرخان ۀ آنو ارائبعد از برگزاری یک ماه 

 

 جشنواره یهابخش - 7 ۀماد

 زیر است: هایبخش شاملجشنواره 

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

بخش جشنواره در این  .آیدعمل میبه ها تقدیرو از آنشوند میجشنواره معرفی  اختتامیهمراسم برگزیدگان در 

 :گیردسه مرحله صورت می

 جشنواره  ۀطریق سامان دانشگاهی از ۀمرحل 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 مرحلاز میان آثار راه مراسم اختتامیهدر  هبرگزیدگان جشنوارپ( معرفی 

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

ۀ شود و کلیها ارسال میمتعاقباً به دانشگاهدستورالعمل این بخش  .گیرندمیدر معرض نمایش قرار ای نگارخانه

 مل ابالغی در این بخش حضور یابند.ها موظفند براساس دستورالعدانشگاه



 «المللی حرکتجشنوارۀ بین چهاردهمین اجرايی دستورالعمل»

7 

 

 
 فرهنگی و اجتماعی کلاداره

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

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

 . 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 میدانشگاه

افزایی دانشجویان ایرانی و خارجی، همالمللی افزایش تعامالت بینهدف با : دانشجويان خارجیبخش  -7-4

جشنواره  دانشجویان خارجیت تعامالت علمی و فرهنگی، بخش انتقال تجربیات و ایجاد، گسترش و تقویو 

آشنایی دانشجویان ایرانی را با دانشجویان سایر کشورها فراهم  ۀزمین دانشجویان خارجیبخش  .شوداجرا می

های علمی و فرهنگی طرفین ظرفیتای ارزشمند برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی با آورد و تجربهمی

  دهد.روی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره قرار میرا فرا

بر اساس باید آن دسته از دانشجویان داخلی که قصد رقابت با دانشجویان خارجی را دارند  :تبصره

در بخش دانشجویان خارجی شود آثار خود ارسال میها به دانشگاهباً که متعاق بخشمرتبط با این دستورالعملی 

 بارگذاری نمایند. 

 و ملی ۀبرگزید هایهاید سازیتجاریو  سازیتوانمند شناسایی، راستای این بخش در شو:بخش ايده -7-5

. در نظر گرفته شده استسراسر کشور  هایدانشجویان دانشگاه ۀکارآفرینان هایفعالیت و دستاوردها از تقدیر

 شود.ها ارسال میدستورالعمل این بخش متعاقباً به دانشگاه

 

 جشنواره بندیزمان - 8 ۀماد

 1411ماه  تیردر  و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره ابالغ دستورالعمل اجرایی جشنوارهالف( 

 1411شهریور  21تا  harkatfestival.irبه آدرس  جشنواره ۀاز طریق سامان هادانشگاهآثار  دریافت( ب

 شود.اعالم می زمان برگزاری جشنواره متعاقباً( پ
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 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»

 کنندگانشرکت رقابتی ۀحوز
آثار از هر دانشگاه ظرفیت پذيرش 

 در بخش رقابتی جشنواره
 قطع گزارش توضیحات

 انجمن برتر

های علمی انجمن

 دانشجویی

 2 ۀمطابق جدول شمار

 A4 هافعالیت ۀگزارش کلی

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  فعالیت خالقانه

 A4 های نشریهکلیه شماره 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  هاانجمن کتاب

 به صورت فردی

 A4 کتاب یکگزارش و متن کامل  3

 A1 فعالیت یکاینفوگرافیک  3 اختراع

 A4 گزارش 1 هادانشگاه دانشگاه

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

 

رقابتی  ۀ( در هر حوزهستندهای تحصیلی را دارا گروههایی است که کلیۀ های جامع )منظور دانشگاهدانشگاه -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
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 «2 ۀجدول شمار»

 اثر ۀسهمی دانشگاه گروه

 8 دانشجو هزار 11 باالتر و مادر هایدانشگاه الف

 6 دانشجو هزار 3 از باالتر هایدانشگاه ب

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

 

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

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

کاربردی هر کدام تا سه های پیام نور و علمیالمللی ارسال کنند. دانشگاهۀ بینجشنوار ۀفرایندی انتخاب و به دبیرخان

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

 ( امکان ارسال اثر دارند.2های گروه ب در )جدول شماره یت دانشگاهبرابر ظرف
 

 شرايط عمومی آثار ارسالی -9-2 

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

 شود.رسانی میاطالع harekatfest.irبه آدرس در سایت جشنواره  مرکزی ۀها، توسط دبیرخانتدوین گزارش

 باشد.به انجام رسیده  1411 ماه خرداداول تا  1399 ماه خرداد اول زمانی بازۀشده باید در گزارش هایفعالیتب( 

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

 ای به لوگو یا نام دانشگاه صورت نگیرد. گونه اشارهث( ضروری است در تنظیم گزارش کلیۀ آثار ارسالی، هیچ

توسط  هر مرحله از جشنوارهصورت اطالع در شرایط فوق را نداشته باشند، در هر یک از آثار ارسالی که  -1 ۀتبصر

 شوند.حذف میمرکزی  ۀدبیرخان
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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 رقابتیشرايط اختصاصی حوزه -9-3

است  ریزی شورای مرکزی انجمنگروهی اعضا و برنامه حاصل کار کهانجمن  علمی هایفعالیت تمام: برتر انجمن الف(

 باشد:مطابق جدول زیر  ارائه باید و ترتیب هافعالیت از حیث تعداد انجمنگزارش  .شرکت کند تواند در این حوزهمی

 

 مصاديق فعالیت نوع فعالیت

 فعالیت آموزشی

 فعالیت( 11)حداکثر 
 ها و دوره های آموزش علمی و تخصصیها، کالسکارگاه

 رویداد علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

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

 گردهمایی علمی و تخصصی

 گوی علمی و تخصصیوگفت

 فعالیت( 5)حداکثر 

اندیشی، مناظره، سخنرانی، ، کرسی آزادگواندیشی، مباحثه، گفتهم

 فکری ۀ، حلق، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظرمیزگرد

 های علمیارتباطات و همکاری

 فعالیت( 5)حداکثر 

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

 یالمللملی یا بین ای یا تخصصیخدماتی، صنعتی، حرفه

 

 

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

رقابتی  ۀخود را در این حوز هایترین فعالیتخالقانه از یکی تواندانجمن می گیرد.باشد در شمول این حوزه قرار می

  .ارسال نماید

به شرایط اختصاصی این حوزه  جهت شرکت در این حوزه ارسال شوند.توانند می دارای مجوزنشریات نشريه:  (پ

 :شرح زیر است
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 صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.  .1

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

 تبصره: سامانه قابلیت دریافت نشریات چاپی، الکترونیکی یا صوتی را دارد. 

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

)از  برگزاری رویداد مراحل مختلفتمام در که . الزم به ذکر است گیردشمول این حوزه قرار میدر قرار گیرند، ارزیابی 

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

 کند.را جهت شرکت در این حوزه ارسال 

افزارهای ، نرمهای اجتماعیسایت، شبکهدر قالب وب ای که توسط انجمنهای علمیفعالیت ۀکلی: محتوای ديجیتال( ث

جز کتاب و نشریات ه.. )ب. و ، پادکستای، اینفوگراف، فیلمرایانههای های هوشمند و اینترنت اشیاء، بازیمانهبردی، سارکا

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

 شرکت در این حوزه ارسال کند.

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

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

 باشد. 

 رویکرد علمی داشته باشد. محتوای کتاب باید صرفاً .4

انفرادی صورت هبتوانند میهای علمی دانشجویی را داشته باشند همکاری با انجمن ۀکه سابقدانشجویانی  - 1ۀ تبصر

  نمایند.یید از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه أت ۀشرکت کنند و باید نامدر این بخش 

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 اسالمینامه از اداره ۀارائ

 شرکت نماید. 
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ای خاص را ارائه برای اولین بار فرایند یا فرآورده وفکر فرد یا افراد است  ۀنتیج علمی کههر نوع فعالیت اختراع: ( چ

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

 زیر است:به شرح شرایط اختصاصی این حوزه 

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

 باشد. ذکر شده 2-9ی جشنواره که در بند زمان ۀفاصلاختراع باید در اظهارنامۀ تاریخ ثبت   .2

 باشد. درج شده اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع  واختراع باید حاصل کار دانشجویی  .3

 در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.  .4

توانند میهای علمی دانشجویی و یا همکاری با آن را داشته باشند عضویت در انجمن ۀکه سابقدانشجویانی  -تبصره

  از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.یید أت ۀصورت انفرادی در این بخش شرکت کنند و باید نامهب

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

باشد  انجمنگیرد. کارآفرینی باید حاصل کار رقابتی قرار می ۀدر شمول این حوز گردیدهمتناوب برای چند نفر فراهم 

و علم  یید و حمایت مرکز رشد یا پاركأکارآفرینی مورد ت که درصورتیو مستندات الزم در این خصوص نیز ارائه شود. 

تواند گزارش انجمن می هر .بودباشد از امتیاز ویژه برخوردار خواهد  شده عنوان شرکت ثبتفناوری دانشگاه باشد و یا به

 خود را جهت شرکت در این حوزه ارسال کند. فعالیت کارآفرینی يکبرگزاری 

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

 انجام شده باشد.  های زیربا موضوع (9شده در ماده های رقابتی تعریفحوزه)

 زیست و حفظ منابع طبیعی. محیط1

 رونق تولید ملیمقاومتی و بنیان و دانش . اقتصاد2

ها در دوران شیوع هایی است که انجمناین موضوع مربوط به مجموعۀ فعالیتدر دوران کرونا: ها انجمن. 3

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  ی مختص بررسیرقابت ۀاین حوز: دانشگاه برتر( د

. استهای رقابتی ها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزهمناسب برای فعالیت آن ۀایجاد زمین
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جشنواره  متوالی ۀعملکرد در دو دور ۀعنوان معیاری برای مقایسبه رشدشاخص ، دانشگاهبرای ارزیابی عملکرد همچنین 

 خواهد بود. مورد توجهدر ارزیابی کل ادارههای همکاری با برنامهمدنظر قرار خواهد گرفت. عالوه بر این، 

 

 داوری جشنواره - 11 ۀماد

 دانشجويی یهافعالیت -11-1

مورد نظر های داوری و در فرمشده  بندیتقسیمزیر  دسته چهار در ،دانشجوییعلمی آثار و دستاوردهای داوریمعیارهای 

 :گیردقرار می

 شکلی و ساختاریالف( ارزیابی 

 هامیزان مشارکت و کیفیت همکاریب( ارزیابی 

 محتوایی و علمی ارزیابی ( پ

 پوستر گزارش فعالیتارزیابی ت( 

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

 

 دانشگاه عملکرد  -11-2

در  ی ارزیابییارهامورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مع نمایدارسال  در این بخش گزارش خود را که یدانشگاه هر

 :گیردمورد نظر قرار میداوری  و در فرمشده  لحاظزیر  ۀدست چهار

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

 ۀلیک (... 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 

ها، حمایت از فعالیت سامانه رسانیروزبههای علمی )در حوزه انجمن کلادارهمیزان مشارکت و همکاری با ب( 

 ای(های ملی و منطقهها، میزبانی برنامهاتحادیه

 های رقابتی میانگین امتیازات حوزه بررسیپ( 

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

 



 «المللی حرکتجشنوارۀ بین چهاردهمین اجرايی دستورالعمل»

14 

 

 
 فرهنگی و اجتماعی کلاداره

 جشنواره داوران -11-3

 شوندافرادی انتخاب میداوران جشنواره از میان  ،خبره داوران گیری ازبهرهو لزوم جشنواره  با توجه به اهمیت داوری

 باشند:داشته زیر  شرایط ، یکی ازمناسب ۀصالحیت علمی و تجرب دارا بودن ضمن که

 حرکت ۀو کسب مقام در جشنوار دانشجوییهای علمیآشنایی با جشنواره و انجمنالف( 

  ایرانهای علمی در انجمن فعالیت ۀسابقب( 

 دانشگاه و اجتماعی فرهنگی ۀفعالیت در حوز ۀسابقپ( 

 و استاد مشاور ت( عضو هیئت علمی دانشگاه

 فرآيند داوری -11-4

 :شود که شامل مراحل زیر استریزی و اجرا میمرکزی برنامه ۀدبیرخانتوسط  فرایند داوری

 به لحاظ رعایت دستورالعمل و تناسب موضوعیپایش اولیۀ آثار الف( 

  تخصصیهای بندی داوران براساس گروهانتخاب و گروهب( 

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

 بندی نهایی نمرات داوران ( جمعت

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

  برگزيدگان -11-5

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

 شود.اهدا می نقدی ۀجایزو ، لوح تقدیر تندیس جشنواره

و  ها داشته باشندترین نقش را در برنامهجمن که بیشاعضای فعال ان نفر از 11حداکثر برای لوح تقدیر  - 1 ۀتبصر

  جشنواره درج شده باشد صادر خواهد شد. ۀها در ساماناسامی آن

است  اهداء جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهیدر صورت برگزاری نمایشگاه حضوری،  – 2 ۀتبصر

 .شود، تقدیم میدانشگاه حاضر در مراسم اختتامیه ۀو به نمایند
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 اعتراضات – 11مادۀ 

روز پس از برگزاری مراسم  15ها به نتایج اعالمی در جشنواره اعتراض داشته باشند حداکثر در صورتی که دانشگاه

 دبیرخانۀ مرکزی جشنواره ارسال نمایند.صورت رسمی به توانند اعتراض خود را با ذکر موضوع بهاختتامیه می

 پنجم از آثار ارسالی خود اعتراض نماید.تواند حداکثر نسبت به یکهر دانشگاه می – 1تبصرۀ 

به تصویب رسید و از  18/14/1411 ختاریتبصره در  23ماده و  12 بخش 3ر د دستورالعملاین  -12 ۀماد

 .جراستاالالزم ابالغزمان 


