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 مقدمه

. ایت   استت  دانشتوییا  علمت    برتتر  دستااورداای  نمایش رقابت، عرضه و برای رویدادی حرکت جشنوارهدوره  يازدهمین

 سستات مؤ و اتا  دانشتگاه  امکتاری  بتا  ریزی اداره كل فرانگ  و اجاماع  وو برنامه با سياساگذاری و به صیرت ساالنه، جشنیاره
 شید. دولا  و غيردولا  برگزار م  و حمایت و مشاركت نهاداای مخالف كشیر عال  آمیزش
با صنعت، ارتقتا    و جشنیاره تقییت ارتباط انوم  اای علم  ،در ای  دوره اداره كل فرانگ  و اجاماع  وزارت علیم اصل راابرد 
 براستا   جشتنیاره  و داوری  رقتابا حتیزه اتای   تقییتت   مل  و بتي  المللت  و   تعامالت علم ِتیسعه  بخش نمایشگاا ،كيفيت 

 .شیدو اجرا م تنظيم  ،تهيهجشنیاره یازدام دسایرالعمل دوره ای  اسا   بر علم  است.اسااندارداای 

 اختصاراتتعاريف و  -1ماده 

 حركت   ملّ جشنیاره: جشنیاره -1-1

 دانشگاه است.علم  دانشویی   اای انوم منظیر ار كدام از انوم :  -1-2

گتروه   .پ  داشاه است را درعلم   یدسااورد شا  كه تالش و فعاليت گروا    از دانشوییا گرواگروه دانشویی : ار  -1-3
و دسااورد گروه حاصل مشاركت داوطلبانه دانشویی  و مساقل شکل گرفاه اای علم  دانشویی   مساقل از انوم باید 

  .باشداز برنامه آمیزش  دانشگاه 

وزارت علیم، اعم از دولا  و غيردولا  وابساه به    یا پژواش ،عال آمیزش مؤسسات اا، دانشگاهار یک از  منظیردانشگاه:  -1-4
 .است تحقيقات و فناوری

 وزارت علیم، تحقيقات و فناوریاداره كل فرانگ  و اجاماع  : اداره كل -1-5

 دوره جشنیاره یازدامي در دانشگاه ميزبا   مساقر ،دبيرخانه اجرای : دبيرخانه اجرای  جشنیاره -1-6

  وزارت علیماداره كل فرانگ  و اجاماع  مساقر در  ،مركزی جشنیاره دبيرخانهدبيرخانه مركزی:  -1-7

 اهداف -2ماده 
 اا آ  حمایت و تشییقو  و خالقانه داوطلبانه اای علم  در فعاليتش مشاركت دانشوییا  افزای -2-1

 اا آ و تقدیر از و دانشوییا  دارای دسااورداای علم  ممااز  اا گروه، ااشناسای  انوم  -2-2

 دانشوییا اای علم  میفق و الگی بي   توربهو اناقال انعکا   -2-3

 اا و نيازاای كشیر به فعاليت ماناسب با اولییت دانشوییا  تشییق -2-4

 اای علم  دانشویی  ی انوم اا اا و تقییت اتحادیهافزای  انوم به منظیر ام سازی زمينه -2-5

-اای دولا  و غيردولا  با ظرفيتایواد بسار مناسب به منظیر آشنای  صاحبا  صنایع و معاد ، حرف و مشاغل، سازما  -2-6

 علم  دانشوییا  اای اا و تیانمندی

 خارج  و ایران  دانشوییا  بي  الملل  بي  تعامالت افزایش -2-7

 حرکت دانشگاهی جشنواره -3ماده 

چارچیب را در حركت دانشگاا   جشنیارهاای كال  خید و ااداف مندرج در ای  دسایرالعمل،  دانشگاه باید براسا  سياست -3-1
 دو بخش رقابا  و نمایشگاا  برگزار نماید. ای  دسایرالعمل و 
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پت  از اعتالم    دانشتوییا  دانشتگاه   اتای دانشتویی  و   اا، گتروه  و دسااورداای علم  انوم آثار  : در ای  بخشبخش رقابا الف( 
اتای  و فترم ای  دسایرالعمل  9 درج در مادهناای رقابا  مبراسا  حیزه دریافت وتیسط دبيرخانه دانشگاا  رسان  و اطالع فراخیا 
 شیند.ت در مرحله مل  جشنیاره معرف  م شده و آثار برتر برای شركارزیاب  و داوری داوری 

 معرف  و از آنا  تقدیر م  شید. جشنیاره دانشگاا  در مراسم اخاااميه بخشای   برگزیدگا  -تبصره

جهتت اراهته و نمتایش آثتار و      ،كننتدگا   شتركت برای  را امکانات و شرایط ماعارفبخش  در ای دانشگاه ب( بخش نمایشگاا : 
 نماید. م فراام شركت كرده اند دسااورداای علم  دانشویی  كه در بخش رقابا  

  خیااد كرد.ای برگزار نمایند حمایت  صیرت منطقه هاای  كه ای  بخش را ب اداره كل فرانگ  و اجاماع  وزارت علیم از دانشگاه -تبصره

 شورای سیاستگذاری جشنواره دانشگاهی: -3-2

و نظتارت بتر   ریزی  برنامه و گذاریسياسا گذاری جشنیاره دانشگاا  با ادف، شیرای سياسادانشگاا  جشنیارهبه منظیر برگزاری 
معتاو   شید. اعضای ایت  شتیرا تیستط     دانشگاه تشکيل م  /دانشویی به ریاست معاو  فرانگ  و اجاماع  ،جشنیارهفراینداای 

وفق مقررات ای  دسایرالعمل  رادانشگاا   جشنیارهدسایرالعمل  تیانندم  ودانشگاه اناخاب شده  / دانشویی فرانگ  و اجاماع 
 . تدوی  كنند

  شید.تعيي  و قبل از زما  جشنیاره مل  دانشگاا  گذاری جشنیاره تیسط شیرای سياساباید نشگاا  زما  برگزاری مرحله دا -تبصره

 ی حرکتملّ جشنوارهگذاری شورای سیاست -4ماده 

، تحقيقتات و  وزارت علتیم  از مدیركل فرانگت  و اجامتاع    مركبشیرای  ریزی كال  جشنیاره،  ذاری و برنامهبه منظیر سياساگ 
به عنیا  رهي  جشنیاره، معاو  فرانگ  و اجاماع  دانشگاه ميزبا  به عنیا  دبير جشنیاره، رهتي  اداره مربتیط در اداره    فناوری

و  اناختاب رهتي  جشتنیاره(    )بته  جشتنیاره و مسئیل ارتباط با صنعت  الملل جشنیاره، مسئیل بخش بي  علم كل به عنیا  دبير 
 گذاری عبارت است از:شید. وظایف شیرای سياساتشکيل م  به عنیا  دبير شیرا كارشنا  مسئیل جشنیاره

  جشنیاره نظارت بر اجرای دسایرالعمل اجرای  -4-1

 برگزیدگا بررس  و تصییب ميزا  و نیع جیایز اادای  به  -4-2

   و اخذ گزارش از دانشگاه ميزبا  نظارت بر روند اجرایبرگزاری جشنیاره و  جهت ریزیبرنامه -4-3

 الملل جشنیاره بر روند اجرای  بخش بي  نظارت -4-4

 اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آ  -4-5

 نامه یا ضیابط ناظر بر اجرای جشنیارهار گینه شيیهتدوی   -4-6

 دبیرخانه مرکزی -5ماده 

 وظایف دبيرخانه مركزی -5-1

 جشنیاره جلسات كارشناس  درخصیصالف( تشکيل 
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 اای رقابا  از حیزه یک در ار ارزیاب  اای فرم ( تهيهب
 ( اجرای فرآیند داوریپ
 العمل اجرای  جشنیارهتدوی  دسایر (ت
 ميزبان  جشنیاره اایبررس  شرایط و پيشنهاد (ث

 ج( تهيه و تدوی  دسایرالعمل اساانداراای داوری
 چ( اناشار كليه آثار ارسال  پ  از برگزاری جشنیاره

 جشنیاره در مراحل مخالفح( طراح  فرایند اعاراض و دریافت شکایات 
 مسئیليت دبيرخانه مركزی بر عهده دبير علم  جشنیاره است. -5-2

  دبیرخانه اجرايی -6ماده 

 وظایف دبيرخانه اجرای  -6-1

 و مصیبات شیرای سياساگذاری ميزبان  جشنیاره نامه تفاامپيگيری و اجرای  الف(
 مساندسازی و اراهه گزارش به شیرای سياساگذاریب( 
 ریزی و تدارك اقدامات الزم به منظیر ميزبان  جشنیاره برنامهپ( 
بعتد از برگتزاری بته    حداكثر تتا یتک متاه    كليه محایااا و مساندات دیوياال مرتبط با جشنیاره اراهه گزارش مکایب و ت( 

 دبيرخانه مركزی
 است.مسئیليت دبيرخانه اجرای  بر عهده دبير جشنیاره   -6-2

 جشنواره یها بخش -7ماده 

 .م  باشد زیر اای بخش شاملجشنیاره 
مراسم . برگزیدگا  در شیندم  ارزیاب  و داوریپ  از دریافت برگزیده دانشگاا  بخش رقابا : در ای  بخش آثار  -7-1

 :گيرد بخش جشنیاره در سه مرحله صیرت م ای   اا تقدیر خیااد شد. جشنیاره معرف  و از آ  اخاااميه

 الف( دریافت آثار برگزیده دانشگاا  از طریق سامانه جشنیاره 

 )در ار گروه از ار حیزه رقابا (برای مرحله نهای اثر  6و اناخاب  دریافا  آثار كليه ب( داوری

 از ميا  آثار راه یافاه به مرحله نهای  مراسم اخاااميهدر «   حركتبرگزیدگا  جشنیاره ملّ»ج( معرف  

در معرض نمایش قترار   دسااورداای علم  كه در بخش رقابا  شركت كرده انددر ای  بخش نمایشگاا : بخش  -7-2
 .م  گيرند

 آشتنای   و دانتش  اناقتال  توربته،  كستب  برای  را زمينه الملل  بي  ارتباطات و تعامالت تیسعهبخش بي  الملل:  -7-3
بتا اتدف افتزایش تعتامالت بتي  المللت  بتي         به ای  منظتیر و   .سازد م  فراام انسان  و علم  اای ظرفيت با طرفي 

دانشوییا  ایران  و خارج ، ام افزای  و اناقال توربيات و ایواد، گسارش و تقییت تعامالت علم  و فرانگ  بختش  
  بي  الملل جشنیاره مل  حركت اجرا م  شید.
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 جشنواره بندی زمان - 8ماده 

 1397ماه  خرداددر  و اعالم فراخیا  شركت در جشنیاره جشنیارهابالغ دسایرالعمل اجرای  الف( 

 تيرماه 25 تا 11 تاریخاز از طریق سامانه جشنیاره  اا دانشگاهآثار  دریافت( ب

)به آثاری كته در ایت  مرحلته شترایط الزم را نداشتاه       مرداد ماه 11تاریخ تا  پایش اوليه آثار تیسط دبيرخانه مركزیپ( 
 ال مودد اثر فرصت داده خیااد شد.(سجهت اصالح و ار مرداد ماه 21تا تاریخ باشند، حداكثر 

 1397برگزاری جشنیاره در نيمه دوم سال ( ت

 های رقابت و شرايط آثار ارسالی حوزه -9ماده 

 اای رقابا  جشنیاره به قرار جدول زیر است: حیزه -9-1

 کنندگان شرکت حوزه رقابتی

 دانشگاه هر از آثار پذيرش ظرفیت و رقابت های گروه

 جشنواره رقابتی بخش در

 توضیحات
قطع 

علیم  گزارش
 انسان 

فن  و 
 مهندس 

علیم 
 پایه

كشاورزی، 
دامپزشک  و 
 محيط زیست

انر و 
 معماری

 انجمن برتر

اای علم   انوم 
 دانشویی 

 A4 اا گزارش كليه فعاليت 1 1 1 2 2

 A1 فعاليت یکاینفیگرافيک  1 1 1 2 2 فعالیت خالقانه

 A4 كليه شماره اای نشریه 1 1 1 2 3 نشريه 

 A1 مسابقه یکاینفیگرافيک  1 1 1 1 1 مسابقه 

 محتوای ديجیتال

اای  اا، گروه انوم 
دانشویی  و یا 

دانشوییا  به صیرت 
 فردی

 A1 فعاليت یکاینفیگرافيک  1 1 1 1 1

 A4 ما  كامل كاابو  گزارش 3 کتاب

 A1 فعاليت یکاینفیگرافيک  3 اختراع

 A1 كارآفرین  یکاینفیگرافيک  3 کارآفرينی

 A1 برنامه یکاینفیگرافيک  3 بخش ويژه

 A4 گزارش 1 اا دانشگاه دانشگاه

 را داشاه باشد. 3-9و شرایط اخاصاص  بند  2-9تذكر: آثار باید شرایط عمیم  بند 

 

 شرایط عمیم  آثار ارسال  -9-2

مالحظتات الزم جهتت تتدوی      .باشتد در حتیزه رقتابا  مربیطته    یا دسااورداای علمت   اا الف( ار اثر باید گزارش  از فعاليت
 شید.در سایت جشنیاره اطالع رسان  م  اا، تیسط دبيرخانه مركزی گزارش

 باشد.رسيده  انوامبه  97 ماه خرداداول تا  96 ماه خرداد اولشده باید در فاصله زمان   گزارش اای فعاليتب( 
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مشتاركت  و یتا بتا   دانشتوییا    كتار  حاصتل و دانشگاه و پژواش  مساقل از برنامه آمیزش  اای گزارش شده باید پ( فعاليت
 صیرت گرفاه باشد.اساادا  دانشگاه 
 یتک حتیزه  تنهتا در  یا دانشوی و ار گروه دانشویی  دیگر  حیزه دوحداكثر در  انوم  علم  و رقابا  در حیزه ت( ار انوم 

 .آثار خید را ارسال نمایندند نتیا م 
 حذف م  شیند.تیسط دبيرخانه مركزی  ار مرحله از جشنیارهشرایط فیق را نداشاه باشند، در ار یک از آثار ارسال  كه  -1 تبصره
 در را دارد.و شرایط اخاصاص  ذكر شده در بند بعد دانشگاه مسئیليت بررس  صحت و سقم شرایط مندرج در ای  بند  -2تبصره 
خصتیص   است دانشگاه باید در ای  خالف واقع صیرت گرفاهكه بعد از بررس  و پایش معلیم شید كه در اراهه گزارش  صیرت 
 باشد و دانشگاه مربیطه از حضیر در جشنیاره محروم خیااد شد.پاسخگی 

 
 اای رقابا  شرایط اخاصاص  حیزه -9-3

استت مت     ریزی شیرای مركزی انومت   حاصل كارگروا  اعضا و برنامه كهانوم   علم  اای فعاليتكليه : برتر  انجمن الف(

 باشد:مطابق جدول زیر  اراهه باید و ترتيب اا فعاليت از حيث تعداد انوم گزارش  .شركت كنند تیاند در ای  حیزه

 مصاديق فعالیت نوع فعالیت
 فعاليت آمیزش 

 فعاليت( 11)حداكثر 
 اا و دوره اای آمیزش علم  و تخصص  اا، كال  كارگاه

 رویداد علم 
 فعاليت( 5)حداكثر 

مسابقه، جشنیاره، كنفران ، نشست، سمينار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردامای  
 علم  و تخصص 

 گفاگیی علم  و تخصص 
 فعاليت( 5)حداكثر 

، اندیش ، مناظره، سخنران ، ميزگرد، كرس  آزادگیگفاام اندیش ، مباحثه، 
 ، حلقه فکریجلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر

 اای علم  ارتباطات و امکاری
 فعاليت( 5)حداكثر 

اای علم ، خدمات ، امکاری مشارك با مراكز و مومیعه جلسه، بازدید و
 الملل مل  یا بي  ای یا تخصص صنعا ، حرفه

 

مستئله گشتای  و ... باشتد در     نتیآوری، اباکتار و   خالقيتت،  عناصری امچی فعاليت علم  كه واجد  ار نیع: خالقانهفعالیت  (ب

 .ارستال نمایتد  خید را در ای  حیزه رقابا   اای تری  فعاليت بهاری  و خالقانه از يكی تیاند انوم  م  شمیل ای  حیزه قرار م  گيرد.

 فعاليا  كه میضیعات آ  در زمينه اای زیر باشد دارای اماياز ویژه خیااد بید:

 مشاركت دانشوییا  و اساادا  .1

 اخالق آكادميک .2

 اقاصاد مقاوما  و حمایت از تیليد كاالی ایران  .3

 آزاد اندیش  و گفاگیی علم  .4

 بي  الملل  تعامالت علم ِ .5

 مناطق محروم و محروميت زدای  .6
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شرایط اخاصاصت  ایت     جهت شركت در ای  حیزه ارسال شیند.دارای مویز م  تیانند   الکارونيک یانشریات چاپ  نشريه:  (پ

 :به شرح زیر استحیزه 

 صاحب اماياز نشریه باید یک انوم  باشد.  .1

 باشد.داشاه علم  رویکرد  نشریه باید صرفاً محایای مطالب .2

و ... در قيا  با ام میرد ارزیاب  ار گینه رویدادی كه واجد میضیع علم  بیده و در ط  آ  دست كم دو اثر، تيم  مسابقه: (ت

ذكتر   بتا شمیل ای  حیزه است. الزم به ذكر است در مراحل مخالف اخذ مویز و اطالع رسان  باید تبليغ ای  رویداد در قرار گيرند، 

خید را جهت شركت در ای  حیزه ارسال مسابقه علم  خالقانه  يکگزارش برگزاری یاند تانوم  م  محرز باشد. «مسابقه»عنیا  

 كند.

مانه اتای  بردی، ستا ر، نرم افزاراای كاسایت، شبکه اای اجاماع  اای علم  در قالب وب كليه فعاليت: محتوای ديجیتال( ث

)بوز كااب و نشریات الکارونيک ( در شمیل ای  حیزه قرار م  ای، اینفیگرافيک، فيلم و..  اای رایانه ایشمند و اینارنت اشيا ، بازی
 گيرند.

 :استبه شرح زیرشرایط اخاصاص  ای  حیزه  گيرند.در شمیل ای  حیزه قرار م  الکارونيک  و  چاپ اای كاابكليه ( کتاب: ج

 .داشاه باشد از مراجع ذیصالح كشیر كااب باید مویز اناشار .1

 اسام  افراد روی جلد كااب باشد.  وترجمه یا تاليف كااب باید حاصل كار دانشویی   .2

 در میاردی كه كااب حاصل كار انوم  است، لیگی و نام انوم  باید روی جلد و در شناسنامه كااب درج شده باشد.  .3

 رویکرد علم  داشاه باشد. محایای كااب باید صرفاً .4

 و كنتد  مت   اراهه را خاص ای فرآورده یا فرایند بار اولي  برای و است افراد یا فرد فکر نايوه كهار نیع فعاليت علم   :اختراع( چ

شرایط اخاصاص  ایت    .گيرددر شمیل ای  حیزه قرار م  نماید م  حل را آنها مانند و صنعت فناوری، ف ، حرفه، یک در را مشکل 
 زیر است:به شرح حیزه 

باشتد. تتاریخ گتیاا     اراهه گیاا  در گزارش الزام  م  باشد. داشاهاای الزم را  اخاراع باید به ثبت رسيده و گیاا  .1
 ثبت اخاراع باید در بازه زمان  جشنیاره باشد.

 باشد. درج شده اسام  افراد در گیاا  ثبت اخاراع  واخاراع باید حاصل كار دانشویی   .2

 در میاردی كه اخاراع حاصل كار انوم  است، نام انوم  باید در گیاا  ثبت اخاراع درج شده باشد.  .3

مستامر و مانتاوب    اای  كه منور به طرح ایده و یا عمل  شده است كه در آ  امکا  كستب درآمتد   كليه فعاليت( کارآفرينی: ح

. شترایط  گيترد قترار مت   در شمیل ایت  حتیزه رقتابا     است و ، ایده یا عمل كارآفرین  محقق شده فر فراام شده باشدبرای چند ن
 زیر است: اخاصاص  ای  حیزه به شرح

 باشد.  شده  ثبت شركتدانشگاه باشد و یا به عنیا  فناوری  و  علم   پارك آفرین  باید میرد تایيد و حمایت مركز رشد یاكار .1

 . شد و مساندات الزم در ای  خصیص نيز اراهه شیدباید حاصل كار دانشویی  با كارآفرین  .2



 کتحر جشنواره یاجراي دستورالعمل 

8 
 

 ارگینته  ؛نيزكشیر استت  كال   اای  سياست و اا اولییت جز آ  از حفاظت و زیست محيط به تیجه نوا كهآاز ( بخش ويژه: خ

جهان  مرتبط باشتد، واجتد ااميتت و ارزش    و محل ، مل  و با نيازاای  هبرخ  مشکالت ای  حیزه بید حل كه معطیف به  فعاليا

با میضیع محيط  اای مشخص ای  آیي  نامه در چارچیب است كه علم   فعالياای  حیزه شامل موضوع  ،ویژه ای است. بنابرای 

  انوام شده باشد. و حفظ منابع طبيع  زیست

و  و گروات  دانشتوییا   علم  اای  فعاليتعملکرد دانشگاه در حمایت از    مخاص بررس رقابا ی ای  حیزه: دانشگاه برتر( د

برای . امچني  استاای رقابا   ایواد زمينه مناسب برای فعاليت آنها در كنار ارزیاب  كيفيت آثار ارسال  به جشنیاره در سایر حیزه
مدنظر قرار خیااد گرفت. جشنیاره  دو دوره مایال به عنیا  معياری برای مقایسه عملکرد در  شاخص رشد، دانشگاهارزیاب  عملکرد 
 خیااد بید. میرد تیجهدر ارزیاب  اداره كل اای  امکاری با برنامهعالوه بر ای ، 

 

 داوری جشنواره -11ماده 

 دانشویی  یاا  فعاليت -11-1

 :گيرد میرد نظر قرار م داوری  اایفرمو در شده  تقسيم بندیزیر   دساه چهار در ،دانشویی  علم  آثار و دسااورداای داوریمعياراای 

 اا آ گروا  دانشوییا  با تاكيد بر نقش الف( ارزیاب  نقش 

 اا اا در فعاليت و نیآوری اا خالقيت ب( ارزیاب  علم ، محایای  و

 اا فعاليتو تنیع  كم ارزیاب  ( پ

 اا فعاليتارزیاب  گزارش و مساندسازی ت( 

 اای رقابا  تیسط دبيرخانه مركزی در سایت جشنیاره قرار خیااد گرفت. از حیزه یک اای داوری ار فرم -تبصره

 دانشگاه عملکرد  -11-2

اند، در ای  بخش از رقابت  به جشنیاره ارسال كردهاای رقابا  آثاری را  در بيش از نيم  از حیزهاای  كه حداقل  دساه از دانشگاه آ 
 :گيرد میرد نظر قرار م  داوری ر فرمو دلحاظ شده زیر دساه  چهاردر  ی ارزیاب ياراامیرد ارزیاب  قرار خیااند گرفت. مع

-انوم  ، حمایت ازبرگزاری جلسات كمياه حمایت و نظارت، نامهي اای علم  )اجرای آی شگاه از انوم حمایت دانالف( 

اراهته مستاندات در    بتا كليته متیارد بایتد     و... جشنیارهدانشگاا  مرحله مي  امکانات میرد نياز، برگزاری اای علم  و تأ
 (شید لحاظم  شید  بارگذاریگزارش نهای  دانشگاه كه در سامانه جشنیاره 

اا، حمایت از تشکيل و فعاليت  سامانه رسان   روز بهاای علم  ) در حیزه انوم  اداره كلميزا  مشاركت و امکاری با ب( 
 ای( اای مل  و منطقه اا، ميزبان  برنامه اتحادیه

 اای رقابا   ميانگي  امايازات حیزهپ( 
 جشنیاره( قبلدانشگاه نسبت به دوره اماياز شاخص رشد )رشد ت( 

 جشنیاره داورا   -11-3
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دارا  ضم  كه شیند افرادی اناخاب م داورا  جشنیاره از ميا   ،خبره داورا  گيری از بهرهو لزوم جشنیاره  داوری ااميت به تیجه با
 باشند:داشاه زیر  شرایط ، یک  ازصالحيت علم  و توربه مناسب بید 

 و كسب مقام در جشنیاره حركت اای علم  دانشویی  جشنیاره و انوم  آشنای  باالف( 
  ایرا اای علم   در انوم  فعاليتسابقه ب( 

 سابقه فعاليت در حیزه فرانگ  دانشگاهپ( 

 فرآیند داوری -11-4

 :شید كه شامل مراحل زیر است ریزی و اجرا م  مركزی برنامهدبيرخانه تیسط  فرایند داوری

  تخصص اای  بندی داورا  براسا  گروه الف( اناخاب و گروه
 به داورا  اما  گروه اای تخصص  گروهآثار بندی و ارسال  دساهب( 

 بندی نهای  نمرات داورا  پ( جمع
 گيرد. م داور میرد ارزیاب  قرار  3ار اثر تیسط  -تبصره

  برگزیدگا   -11-5

بته  تقتدیر و   رقتابا   اتای  حیزهیک از برگزیده در ار یا دانشوییا  ی دانشویی  اا گروه ،اا انوم از جشنیاره اخاااميه  مراسمدر 
 شید. و جایزه نقدی اادا م ، لیح تقدیر تندی  جشنیاره ،اركدام

اتا در ستامانه جشتنیاره     و اسام  آ  اا داشاه باشندنقش را در برنامهوم  كه بيشاری  لیح تقدیر برای اعضای فعال ان -1تبصره 
 درج شده باشد صادر خیااد شد.

دانشتوییا   بتي   و تحییتل  دانشگاه  و اجاماع /دانشویی  و فرانگ  معاونت فرانگ نماینده باید تیسط  جایزه نقدی -2تبصره 
 تیزیع شید. اسام  ذكر شده در سامانه جشنیاره( )برگزیده

، است و به نماینده دانشگاه حاضر در مراسم اخاااميه جشنیاره اادا  جیایز منیط به حضیر دانشگاه در بخش نمایشگاا  -3تبصره 
 .شید تقدیم م 

 .جراستالزم اال ابالغبه تصییب رسيد و از زما   9/3/1397تاریخ  در تبصره  11 و ماده 11ر د دسایرالعمل ای  -11ماده 


