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 حرکتدهمین جشنواره بین المللی رچها دانشگاهی مرحله 
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 مقدمه

 نشاط و انگیزه ایجاد و خالق های ایده تکثیر افزایی، هم بر تأکید با  دانشجویی علمی انجمنهای ویژه حرکت جشنواره

توسط وزارت  بین المللیمرحله دانشگاهی توسط دانشگاهها و  2به صورت ساالنه در  دانشجویی علمی انجمنهای در

 ماندهیسا رایب وینن یکتحر امبد و مبنا تا کند می تالش جشنواره اینشود.  می برگزار علوم، تحقیقات و فناوری

 .باشد دانشجویی علمی های فعالیت

 برتر اوردهایدست نمایش و عرضه رقابت، برای رویدادی حرکت بین المللی جشنواره مرحله دانشگاهی

 .است انجمن های علمی دانشگاه دانشجویان علمی

 :اهداف  -1 ماده

 ها آن تشویق و حمایت و خالقانه و داوطلبانه یعلم های فعالیت در دانشجویان مشارکت افزایش -1-1

 ها آن از تقدیر و زاممت علمی اوردهایدست دارای دانشجویان و انجمنها شناسایی -2-1

 دانشجویان بین الگو و موفق علمی های تجربه قالانت و انعکاس -3-1

 کشور هایزنیا و ها اولویت با ناسبمت فعالیت به دانشجویان تشویق  -4-1

  انجمنها افزایی هم منظور به یزسا مینهز -5-1

 با یغیردولت و یدولت مانهایساز مشاغل، و حرف معادن، و صنایع صاحبان آشنایی منظور به مناسب ربست ایجاد  -6-1

 دانشجویان علمی توانمندیهای و ظرفیتها
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 :اول بخش

 حرکت دانشگاهی جشنواره: 2ماده

 ،حرکت بین المللیجشنواره  ورالعملدست در مندرج اهداف و خود های سیاست براساس است مزال دانشگاه -1-2

 .کند برگزار نمایشگاهی و یرقابت بخش دو در و مذکور رالعملدستو چارچوب در را حرکت دانشگاهی جشنواره

 و فراخوان اعالم از  پس دانشگاه دانشجویان و ها انجمن علمی اوردهایتدس و آثار بخش این در :یرقابت بخش (الف

 فرم و ورالعملدست این  7ه ماد در مندرج یرقابت های هحوز براساس و دریافت دانشگاهی دبیرخانه طتوس انیاطالع رس

 .شوند می معرفی جشنواره بین المللی مرحله در شرکت برای برتر ارآث و شده داوری و یابیزار ،داوری های

 و کارشناسان علمی، هیات اعضای زا شکلمت داوری هکمیت بخش، این در رسیده آثار داوری برای: داوری فرآیند

  .شود می تشکیل علمی های انجمن در باتجربه و فعال اعضای علمی، های انجمن مشاوراتید اس و دانشگاه صاحبنظران

 علمی های انجمنمعاون  و هکمیت رییس عنوان به رئیس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه

 جشنواره دبیرخانه طرف زا که داوری ایه فرم براساس است موظف هکمیت این. باشد می هکمیت دبیر عنوان به دانشگاه

 .نماید معرفی را برگزیدگان و بررسی را آثار تمام شود می ارائه ملی

 .شود می تقدیر آنان زا و معرفی دانشگاهی جشنواره امیهاختت مراسم در بخش این برگزیدگان  -تبصره

 علمی وردهایتادس و آثار نمایش و ارائه برای عارفتمشرایط  و امکانات بخش این در نمايشگاهی: بخش )ب

 .شود می فراهم دانشگاه وسیله به اند، کرده شرکت یرقابت بخش در که دانشجویی
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 :دانشگاهی جشنواره ريزی برنامه کمیته -2-2

 وکار ساز تدوین ریزی، برنامه هدف با دانشگاهی جشنواره ریزی برنامه هتکمی دانشگاهی، جشنواره برگزاری منظور به

 نای اعضاید. شو می تشکیل دانشگاه ماعیاجت و فرهنگی معاون ریاست به جشنواره، فرایندهای بر نظارت و اجرایی

 قوف را دانشگاهی جشنواره ورالعملدست توانند می و شده خابانت دانشگاه ماعیاجت و فرهنگی اونمع توسط هکمیت

 .کنند تدوین بین المللیجشنواره  ورالعملدست راتمقر

 جشنواره مانز زا قبل و دانشگاهی جشنواره ریزی برنامه هکمیت طتوس باید دانشگاهی مرحله برگزاری مانز  -تبصره

 .شود تعیین حرکت بین المللی

 اجرايی نظام :دوم بخش

 حرکت دانشگاهی جشنواره سیاستگذاری شورای  :3 ماده

 عنوان بهدانشگاه  ماعیاجت و فرهنگی معاون از مرکب شورایی جشنواره، کالن ریزی برنامه و اریزگسیاست منظور به

انجمن  معاون جشنواره، رئیس نایب عنوان به رئیس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان جشنواره، رئیس

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی یا یک نماینده از انجمن های علمی به عنوان  جشنواره، دبیر عنوان به های علمی

دبیر اجرایی جشنواره، یک نفر از اساتید مشاور یا کارشناسان انجمن های علمی به عنوان دبیر کمیته داوری جشنواره 

 گذاریسیاست ورایش ایفوظ جشنواره( تشکیل می شود.یا نایب رئیس و مسئولین سایر بخش ها )به انتخاب رئیس 

 :زا است عبارت جشنواره

 جشنواره اجرایی روند بر نظارت و جشنواره برگزاری جهت ریزی برنامه  -
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 جشنواره اجرایی ورالعملدست اجرای بر نظارت  -

 برگزیدگان به اهدایی جوایز نوع و میزان تصویب و بررسی  -

 آن بر نظارت و داوری فرایند زا گزارش اخذ -

 ورالعملدست وفق جشنواره اجرای بر ناظر طضواب یا نامه شیوه گونه هر تدوین -

 : دبیرخانه جشنواره4ماده 

  :جشنواره دبیرخانه وظایف -1-4

 جشنواره درخصوص کارشناسی جلسات تشکیل الف(

از  یترقاب های هزحو زا یک هر در یابیزار های فرمحرکت و  بین المللی( دریافت دستور العمل اجرایی جشنواره ب

 وزارت علوم

 مطابق با مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره داوری فرآیند اجرای( پ

 دانشگاهی مطابق با دستور العمل ملی جشنواره اجرایی ورالعملدست تدوین( ت

 جهت رفع نواقص احتمالی ( دریافت گزارش فعالیت انجمن های علمی و انطباق آنها با معیارهای جشنوارهث

 ارسال گزارش های دریافتی به داوران مشخص شده و دریافت نتایج داوری (ج

 بندی نتایج داوری جهت ارائه در کمیته داوری جشنواره ( جمعچ

 جشنواره ملی ( ثبت آثار برگزیدگان در سامانه ح

 جشنواره های بخش  -5 ماده
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 :باشد می یرز های بخش شامل جشنواره

 برگزیدگانشوند.  می داوری و یابیزار ،دریافت زا پس دانشگاهی برگزیده آثار بخش این رد :رقابتی بخش -1-5

 :گیرد می صورت مرحله 4 در جشنواره از بخش این. شد خواهد تقدیر ها آن از و معرفی جشنواره امیهاختت مراسم در

 انجمن های علمی  آثار دریافت( الف

 یترقاب هزحو هر زا گروه هر در برتر آثار خابتان و یدریافت آثار کلیه داوری (ب

 پ( معرفی و تقدیر از برگزیدگان در مرحله دانشگاهی

 حرکت و ثبت آثار برگزیدگان در سامانه جشنواره بین المللیث( معرفی برگزیدگان نهایی به دبیرخانه جشنواره 

نمایشگاهی  بصورت اند کرده شرکت یرقابت بخش در که علمی اوردهایتدس بخش این در :نمايشگاهی بخش -2-5

 .گیرند می قرار نمایش معرض در از آثار و دستاوردها

 جشنواره بندی زمان -6ماده

 ماه خرداد در جشنواره در شرکت فراخوان اعالم و جشنواره اجرایی ورالعملدست ابالغ (الف

 ماه تیردر  انجمن های علمی آثار دریافت( ب

 ماهمرداد داوری آثار در ( پ

 تقدیر از برگزیدگان دانشگاهی در مهرماهجمعبندی نتایج داوری و ث( 

 جشنواره ضوابط: سوم بخش

 ارسالی آثار شرايط و رقابت های حوزه -7 ماده
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 :است جدول زیر قرار به جشنواره یرقابت های هزحو -1-7

 »1 شماره جدول «

 قطع گزارش )نوع گزارش تحویلی( توضیحات شرکت کنندگان حوزه رقابتی

 انجمن برتر

انجمن های علمی 

 دانشجویی

 4A فعالیت ها کلیهگزارش 

 1A فعالیت یکاینفوگرافیک  فعالیت خالقانه

 4A شماره های نشریه در بازه زمانی جشنواره کلیه نشريه

 1A مسابقه یکاینفوگرافیک  مسابقه

 1A فعالیت یکاینفوگرافیک  محتوای ديجیتال

 1A کارآفرینی یکاینفوگرافیک  کارآفرينی

 1A برنامه یکاینفوگرافیک  بخش ويژه

انجمن ها یا  کتاب

دانشجویان به صورت 

 فردی

 4A کتاب یکگزارش و متن کامل 

 1A فعالیت یکاینفوگرافیک  اختراع

 را داشته باشد. 3-7و شرايط اختصاصی بند  2-7تذکر: آثار بايد شرايط عمومی بند 
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 ارسالی شرایط عمومی آثار -2-7

 تدوین برای مالز مالحظات) .باشد مربوطه یرقابت هحوز در علمی اوردهایتدس یا فعالیتهاز ا گزارشی باید اثر هر( الف

 (مد نظر قرار داده شود. ا،ه زارشگ

 رسیده انجام به سال بعد ماه خرداد اول تا سال قبل ماه خرداد اول مانیز فاصله در باید شده گزارش های فعالیت (ب

 .باشد

عضو انجمن های  دانشجویان کار حاصل و دانشگاه پژوهشی و شیآموز برنامه از قلمست باید شده گزارش فعالیتهای (پ

 .باشد علمی

با شرط عضویت  دانشجو هر و دیگر هحوز دو در حداکثر نیز و برتر انجمن به مربوط یرقابت هحوز در انجمن هر( ت

 .نماید ارسال را خود اثر تواند می یا اختراع()کتاب  هحوز یک در تنهادر انجمن علمی 

در جشنواره  حوزه 5)بسیار فعال(که در همه زمینه ها فعالیت داشته اند میتوانند تا  Aانجمن های رتبه  -1تبصره 

 شرکت نمایند.

 -محتوای ديجیتال -فعالیت خالقانه -مسابقه) هر انجمن برای شرکت در حوزه های تک فعالیتی -2تبصره 

 می باشد.مد نظر در حوزه  70در  50قالب پوستر در فعالیت شاخص  یکفقط مجاز به ارائه  اختراع( -کارآفرينی

 دبیرخانه طتوس که باشد، جشنواره از مرحله هر در باشند، هنداشت را فوق طشرای زا یک هر که ارسالی آثار  -3تبصره 

 .شوند می حذف
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در صورتی که  .بایست به تصویب رسیده باشندتمامی فعالیت هایی که در گزارش جشنواره می آید می  -4تبصره 

فعالیتی توسط انجمنی انجام شده باشد و مجوز اجرای آن توسط مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان صادر 

با تایید استاد  حتما در قسمت گزارش فعالیت های انجمن علمی در اتوماسیون آموزشینگردیده باشد، می بایست 

 .شده باشدثبت  مشاور انجمن

مسئولیت صحت و سقم شرایط مندرج در این بند و شرایط اختصاصی ذکر شده در بند بعد بر عهده استاد  -5تبصره 

خالف واقع صورت مشاور و دبیر انجمن می باشد. در صورتی که بعد از پایش و بررسی معلوم شود که در ارائه گزارش 

ین خصوص پاسخگو بوده و انجمن مربوطه از حضور در جشنواره محروم دبیر و استاد مشاور انجمن باید در ا است گرفته

 خواهد شد.

سازمان گروه دانشجویی یا فعالیت هایی که یک انجمن در آنها بعنوان همکار بوده و مجری اصلی انجمن یا  -6تبصره 

 ،عنوان مثال آن فعالیتدیگری بوده است فقط در قسمت ارتباطات و همکاری های علمی باید ثبت شود حتی اگر به 

آموزشی بوده باشد آن انجمن نمی تواند آن فعالیت را به نام خود بعنوان مجری اصلی در قسمت فعالیت های آموزشی 

انجمن ثبت نماید. ولی اگر در یک فعالیت خاص تعدادی از انجمن ها با هم بعنوان مجری فعالیت داشته اند یعنی یک 

یا انجمن علمی و سایر گروههای دانشجویی انجام شده باشد و در سامانه فعالیت ها فعالیت توسط چند انجمن علمی 

هم به همین صورت ثبت شده باشد ذکر آن فعالیت توسط آن تعداد از انجمن های مجری در گزارش فعالیت ایشان 

 بالمانع می باشد.
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 یرقابت های هحوز صاصیاخت طشرای  -3-7

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

 جدول مطابق باید ارائه ترتیب و ها فعالیت نوع حیث از انجمن گزارشکند.  شرکت هحوز این در تواند یم باشد یم

 :باشد یرز

 »2شماره  جدول «

 مصاديق فعالیت نوع فعالیت

 تخصصی و علمی آموزش های دوره و ها کالس ها، کارگاه فعالیت آموزشی

گردهمایی  بزرگداشت، نمایشگاه، سمینار، نشست، کنفرانس، جشنواره، مسابقه، رويداد علمی

 تخصصی و علمی

میزگرد،  سخنرانی، مناظره، آزاداندیشی، کرسی گفتگو، مباحثه، اندیشی، هم تخصصی و علمی گفتگوی

 فکری حلقه نظر، تبادل یا و نقد بحث، جلسات

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

 بین المللی یا ملی تخصصی یا حرفه ای

   و اییگش مسئله و کارابت نوآوری، خالقیت، همچون عناصری واجد که علمی فعالیت نوع هر :خالقانه فعالیت ب(

 در را خود های فعالیت ترین خالقانه و رینبهت از یكی تواند می انجمنگیرد.  می قرار هحوز این مولش درباشد ..... 

 .نماید ارسال یرقابت هحوز این

ط شرای. شوند ارسال هحوز این در شرکت جهت توانند می مجوز دارای رونیکیالکت یا چاپی نشریات :نشريه (پ

 :است یرز شرح به هحوز این صاصیاخت
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 .باشد انجمن یک باید نشریه امتیاز صاحب .1

 .باشد هداشت علمی رویکرد صرفاً باید نشریه مطالب وایمحت  .2

 هم با قیاس در ... و تیم اثر، دو کم دست آن طی در و بوده علمی موضوع واجد که رویدادی گونه هر مسابقه: (ت

 اطالع و مجوز اخذ لفمخت مراحل در است ذکر به م. الزگیرد می قرار هحوز این شمول در گیرند، رارق ابیارزی وردم

 علمی مسابقه یک برگزاری گزارش تواند می انجمن. باشد زمحر »مسابقه«عنوان  رذک اب دادروی نای تبلیغ باید رسانی

 .کند ارسال هحوز این در شرکت جهت را خود خالقانه

 کاربردی، افزارهای نرم ماعی،اجت های شبکه سایت، وب قالب در علمی های فعالیت کلیه ديجیتال: محتوای( ث

 در (رونیکیالکت نشریات و ابکت جز.... )بو فیلم اینفوگراف، ای، رایانه های یباز ، اشیا رنتاینت و مندهوش ایه سامانه

 .گیرند می قرار هحوز این شمول

 به هحوز این صاصیاخت ط شرایگیرند.  می قرار هحوز این شمول در رونیکیالکت و چاپی های ابکت کلیه :کتاب (ج

 :یراستز شرح

 .باشد هداشت کشور ذیصالح مراجع از شارانت زمجو باید ابکت .1

 .باشد ابکت جلد روی افراد اسامی و دانشجویی کار حاصل باید ابکت تالیف یا ترجمه .2

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

 .باشد هداشت علمی رویکرد صرفا باید ابکت وایمحت .4

 نانجم با همکاریعضویت و  سابقه که کنند شرکت توانند می بخش این در انفرادی بصورت دانشجویانی  -1تبصره 

 .نمایند ارائه را دانشگاه ماعیاجت و فرهنگی معاونت تایید از نامه باید و باشند هتداشرا  جوییدانش یعلم یها
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 ارائه با باشد نرسیده چاپ به ولی باشد کرده اخذ را شابک و فیپا قبیل از مالز هایمجوز ابیکت که درصورتی -2تبصره

 .نماید شرکت بخش این در تواند می اب،کت بودن چاپ آماده بر مبنی اناست اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره از نامه

 را اصخ ای رآوردهف ای فرایند بار اولین برای و است افراد یا فرد فکر یجهنت که علمی فعالیت نوع هر :اختراع  )چ

 می قرار هحوز این شمول در نماید می حل را آنها مانند و صنعت فناوری، فن، حرفه، یک در را مشکلی و دکن یم هارائ

 :است یرز شرح به هحوز این صاصیاخت طشرای .گیرد

 تثب واهیگ خاریت و ودهب الزامی گزارش در گواهی ارائه .باشد هداشت را مالز های گواهی و رسیده ثبت به باید راعاخت .1

 .باشد جشنواره مانیز فاصله در باید راعاخت

 .باشد شده درج راعاخت ثبت گواهی در افراد اسامی و دانشجویی کار حاصل باید راعاخت .2

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

 علمی های انجمن در عضویت سابقه که کنند شرکت بخش این در انفرادی صورت به توانند می دانشجویانی -تبصره

 .نمایند ارائه را دانشگاه ماعیاجت و فرهنگی معاونت از تأیید نامه باید و باشند هداشت را آن با همکاریو  دانشجویی

 مرمست درآمد کسب امکان آن در که باشد شده عملی یا و ایده طرح به منجر که هایی فعالیت کلیه کارآفرينی: )ح

 می قرار یرقابت هحوز این شمول در باشد، شده محقق کارآفرینی عمل یا ایده و گردیده فراهم نفر چند رایب اوبمتن و

 کارآفرینی که درصورتی. شود ارائه نیز خصوص این در مالز نداتمست و باشد دانشجویی کار حاصل باید کارآفرینی .گیرد

 شده ثبت شرکت عنوان به یا و باشد دانشگاه فناوری و معل اركپ ای نوآوری و کارآفرینی مرکز حمایت و تایید مورد

 .بود خواهد برخوردار ویژه امتیاز از باشد
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 ه)حوز نامه آیین این مشخص های چارچوب در که است علمی یفعالیت شامل هحوز این موضوع ويژه: بخش (خ

 .باشد شده انجام یرز های موضوع با (7 ماده در شده تعریف یرقابت های

 طبیعی منابع حفظ و یستز طمحی  -1

 رفع موانع تولید و یمقاومت و بنیان دانش صاداقت  -2

  یشناخت علوم  -3

 به منظور حفظ پویایی و نشاط جامعهبرنامه های تاثیرگذار اجرای شیوع ویروس کرونا و نحوه مواجهه با آن و  -4

 داوری جشنواره -8ماده 

 فعالیت های دانشجویی -1-8

 داوری های فرم در و شده بندی تقسیم یرز هدست چهار در دانشجویی، علمی اوردهایدست و آثار داوری معیارهای

 :گیرد می قرار نظر مورد

 ها آن گروهی نقش بر تاکید با دانشجویان نقش یابیارز (الف

 ها فعالیت در ها نوآوری و ها خالقیت و واییمحت علمی، یابی( ارزب

 ها فعالیت تنوع و کمی یابیارز (پ

 ها فعالیت یمستندساز و گزارش یابیارز (ت

دریافت و  مرکزی دبیرخانه توسط دبیرخانه جشنواره دانشگاهی از رقابتی های حوزه از یک هر داوری های فرم -تبصره

 اطالع رسانی خواهد شد. 
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 جشنواره داوران  -2-8

 ندشو می خابانت افرادی میان از جشنواره داوران خبره، داوران از گیری بهره لزوم و جشنواره داوری اهمیت به توجه با

 :باشند هداشت را یرز طشرای از یکی مناسب، تجربه و علمی صالحیت بودن دارا منض هک

 حرکت جشنواره در مقام کسب و دانشجویی علمی های انجمن و جشنواره با آشنایی (الف

  علمی های انجمن در فعالیت سابقه( ب

 دانشگاه فرهنگی هحوز در فعالیت سابقه( پ

 داوری فرآیند  -3-8

 یرز مراحل شامل در دانشگاه شیراز که شود می اجرا و ریزی برنامهدانشگاهی  جشنواره دبیرخانه طتوس داوری فرایند

 :است

 خودارزیابی فعالیت های هر انجمن توسط دبیر و استاد مشاور انجمن -1

داوری اولیه آثار توسط اعضای باتجربه و فعال انجمن های علمی اعم از اعضای اتاق فکر انجمن ها، فعاالن سابق  -2

 انجمن های علمی و همکاران فرهنگی

 اعضای هیات علمی آشنا به حوزه انجمن های علمی جهت داوری تخصصیارسال آثار دارای حد نصاب داوری به  -3

 داوران نمرات نهایی جمعبندی -4

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

  برگزیدگان  -4-8
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 هرکدام، به و تقدیر یرقابت های هحوز از یک هر در برگزیده دانشجویان یا ها انجمن از جشنواره امیهتتاخ مراسم در

 .شود می اهدا هدیه و تقدیر لوح

به تایید  ها آن اسامی و باشند هشتدا ها برنامه در را نقش رینبیشت که انجمن فعال اعضای برای تقدیر لوح - 1تبصره

 .شد خواهد صادررسیده باشد، 

 .است جشنواره نمایشگاهی بخش در انجمن حضور به منوط جوایز اهدادر صورت برپایی بخش نمایشگاهی  -2تبصره

ماده  9بخش،  3نشگاه شیراز در دستور العمل جشنواره دانشگاهی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی دا -9ماده 

 تبصره به تصویب رسید و از زمان ابالغ الزم االجرا می باشد. 16و 

 


