دستورالعمل اجرايی

جشنواره بین المللی حرکت
ويژه فعالیتها و دستاوردهای علمی دانشجويان

 -دوره دوازدهم-

دستورالعمل اجرايی جشنواره بین المللی حرکت

مقدمه
جشنواره بین المللی حرکت ویژه انجمنهای علمی دانشجویی و با تأکید بر همافزایی ،تکثیر ایدههای خالق و ایجاد انگیزه و نشاط در
انجمنهای علمی دانشجویی همه ساله برگزار میشود .این جشنواره تالش میکند تا مبنا و مبددا حرکیدی ندوین بدرای سداهماندهی
فعالیتهای علمی دانشجویی باشد.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت رویدادی برای رقابت ،عرضه و نمایش دسیاوردهای برتر علمی دانشجویان است.
این جشنواره ،به صورت ساالنه و با سیاسیگذاری و برنامهریزی اداره کل فرهنگی و اجیماعی و با همکداری دانشدگاههدا و مؤسسدات
آموهش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مخیلف دولیی و غیردولیی برگزار میشود.
راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم در این دوره ،تاکید بر اقیصاد دانش بنیان و مقاومیی و تغییر رویکرد برگدزاری
جشنواره با تکیه بر این مهم است .بر این اساس دسیورالعمل دوره دواهدهم جشنواره تهیه ،تنظیم و اجرا میشود.

ماده  -1تعاريف و اختصارات
-1-1
-2-1
-3-1
-4-1
-5-1
-6-1

جشنواره :جشنواره بین المللی حرکت
انجمن :منظور هر کدام اه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه است.
دانشگاه :منظور هر یک اه دانشگاهها ،مؤسسات آموهشعالی یا پژوهشی ،اعم اه دولیی و غیردولیی وابسیه بده وهارت علدوم،
تحقیقات و فناوری است.
اداره کل :اداره کل فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دبیرخانه اجرایی :دبیرخانه اجرایی جشنواره ،مسیقر در دانشگاه میزبان دواهدهمین دوره جشنواره
دبیرخانه مرکزی :دبیرخانه مرکزی جشنواره ،مسیقر در اداره کل فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم

ماده  -2اهداف
 -1-2افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای علمی داوطلبانه و خالقانه و حمایت و تشویق آنها
 -2-2شناسایی انجمنها و دانشجویان دارای دسیاوردهای علمی ممیاه و تقدیر اه آنها
 -3-2انعکاس و انیقال تجربههای علمی موفق و الگو بین دانشجویان
 -4-2تشویق دانشجویان به فعالیت میناسب با اولویتها و نیاههای کشور
 -5-2همینهساهی به منظور همافزایی انجمنها و تقویت اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی
 -6-2ایجاد بسیر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن ،حرف و مشاغل ،ساهمانهای دولیی و غیردولیی با ظرفیتها و
توانمندیهای علمی دانشجویان
 -7-2افزایش تعامالت بین المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی
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بخش اول:
ماده  -3جشنواره دانشگاهی حرکت
 -1-3دانشگاه الهم است براساس سیاستهای خود و اهداف مندرج در این دسیورالعمل ،جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب این
دسیورالعمل و در دو بخش رقابیی و نمایشگاهی برگزار کند.
الف) بخش رقابیی :در این بخش آثار و دسیاوردهای علمی انجمنها و دانشجویان دانشگاه پس اه اعالم فراخوان و اطالعرسدانی توسد
دبیرخانه دانشگاهی دریافت و براساس حوهههای رقابیی مندرج در ماده  9این دسیورالعمل و فرمهای داوری ارهیابی و داوری شدده و آثدار
برتر برای شرکت در مرحله بین المللی جشنواره معرفی میشوند.
فرآیند داوری :برای داوری آثار رسیده در این بخش ،کمییه داوری میشکل اه اعضای هیات علمی ،اساتید و صاحبنظران دانشگاه و اسیادان
مشاور انجمنهای علمی ،اعضای فعال و باتجربه در انجمنهای علمی تشکیل می شود .مدیر فرهنگی  /اجیماعی یا ریدیس اداره علمدی
به عنوان رییس کمییه و کارشناس انجمن های علمی دانشگاه به عنوان دبیر کمییه می باشد .این کمییه موظف است براساس فرم هدای
داوری که اه طرف دبیرخانه مرکزی جشنواره ارائه می شود تمام آثار را بررسی و برگزیدگان را معرفی نماید.
همچنین الهم است فرم صورتجلسه برگزیدگان مرحله دانشگاهی یا فرم های داوری هر حوهه را با امضای کلیه اعضای کمییه در سامانه
جشنواره بارگذاری نماید.
تبصره -برگزیدگان این بخش در مراسم اخییامیه جشنواره دانشگاهی معرفی و اه آنان تقدیر می شود.
ب) بخش نمایشگاهی :در این بخش امکانات و شرای میعارف برای ارائه و نمایش آثار و دسیاوردهای علمی دانشجویی که در بخش
رقابیی شرکت کرده اند ،به وسیله دانشگاه فراهم میشود.
 -2-3کمیته برنامه ريزی جشنواره دانشگاهی:
به منظور برگزاری جشنواره دانشگاهی ،کمییه برنامه ریزی جشنواره دانشگاهی با هدف برنامهریزی ،تدوین ساهوکار اجرایی و نظارت بر
فرایندهای جشنواره ،به ریاست معاون فرهنگی و اجیماعی/دانشجویی دانشگاه تشکیل میشدود .اعضدای ایدن کمییده توسد معداون
فرهنگی و اجیماعی /دانشجویی دانشگاه انیخاب شده و میتوانند دسیورالعمل جشنواره دانشگاهی را وفدق مقدررات ایدن دسدیورالعمل
تدوین کنند.
تبصره -همان برگزاری مرحله دانشگاهی باید توس کمییه برنامه ریزی جشنواره دانشگاهی و قبل اه همان جشنواره بین المللی تعیین شود.

بخش دوم :نظام اجرايی
ماده  -4شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی حرکت
به منظور سیاسیگذاری و برنامهریزی کالن جشنواره ،شورایی مرکب اه معاون فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم ،تحقیقدات و فنداوری
به عنوان رئیس جشنواره ،مدیرکل فرهنگی و اجیماعی وهارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان نایب رئیس جشنواره ،معاون فرهنگی
و اجیماعی دانشگاه میزبان به عنوان دبیر اجرایی جشنواره ،مدیرکل دفیر برنامه ریزی امور فناوری وهارت علوم تحقیقات و فناوری بده
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عنوان عضو شورا  ،دبیر کمییه داوری جشنواره و مسئولین سایر بخشها (به انیخاب رئیس جشنواره) تشکیل میشود .وظایف شدورای
سیاسیگذاری عبارت است اه:
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
-6-4

برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش اه دانشگاه میزبان
نظارت بر اجرای دسیورالعمل اجرایی جشنواره
بررسی و تصویب میزان و نوع جوایز اهدایی به برگزیدگان
نظارت بر روند اجرایی بخش بینالملل جشنواره
اخذ گزارش اه فرایند داوری و نظارت بر آن
تدوین هر گونه شیوهنامه یا ضواب ناظر بر اجرای جشنواره وفق دسیورالعمل

ماده  -5دبیرخانه مرکزی
 -1-5وظایف دبیرخانه مرکزی
الف) تشکیل جلسات کارشناسی درخصوص جشنواره
ب) تهیه فرمهای ارهیابی در هر یک اه حوهههای رقابیی
پ) اجرای فرآیند داوری
ت) تدوین دسیورالعمل اجرایی جشنواره
ث) بررسی شرای دانشگاه ها و انیخاب و معرفی میزبان جشنواره
ج) تهیه و تدوین دسیورالعمل اسیانداردهای داوری
چ) انیشار کلیه آثار ارسالی پس اه برگزاری جشنواره
ح) طراحی فرایند اعیراض و دریافت شکایات در مراحل مخیلف جشنواره
 -2-5مسئولیت دبیرخانه مرکزی بر عهده دبیر کمییه داوری جشنواره است.

ماده  -6دبیرخانه اجرايی
 -1-6وظایف دبیرخانه اجرایی
الف) پیگیری و اجرای تفاهمنامه میزبانی جشنواره و مصوبات شورای سیاسیگذاری
ب) مسیندساهی و ارائه گزارش به شورای سیاسیگذاری
پ) برنامهریزی و تدارك اقدامات الهم به منظور میزبانی جشنواره
ت) ارائه گزارش مکیوب و کلیه محیواها و مسیندات دیجییال مرتب با جشنواره حداکثر تا یک ماه بعد اه برگزاری به دبیرخانده
مرکزی
 -2-6مسئولیت دبیرخانه اجرایی بر عهده دبیر جشنواره است.
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ماده  -7بخشهای جشنواره
جشنواره شامل بخشهای هیر می باشد.
 -1-7بخش رقابتی :در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پس اه دریافت ،ارهیابی و داوری میشوند .برگزیدگان در مراسم
اخییامیه جشنواره معرفی و اه آنها تقدیر خواهد شد .این بخش جشنواره در سه مرحله صورت میگیرد:
الف) دریافت آثار برگزیده دانشگاهی اه طریق سامانه جشنواره
ب) داوری کلیه آثار دریافیی و انیخاب آثار برتر برای مرحله نهایی(در هر گروه اه هر حوهه رقابیی)
ج) معرفی «برگزیدگان جشنواره بین المللی حرکت» در مراسم اخییامیه اه میان آثار راه یافیه به مرحله نهایی
 -2-7بخش نمايشگاهی :در این بخش دسیاوردهای علمی که در بخش رقابیی شرکت کرده اند بصورت نگارخانه ای در
معرض نمایش قرار می گیرند .دسیورالعمل این بخش میعاقباً به دانشگاه ها ارسال مدی شدود و کلیده دانشدگاه هدا موظفندد
براساس دسیورالعمل ابالغی در این بخش حضور یابند.
 -3-7بخش انجمن پويا  :این بخش به منظور ایجاد فرصیی برای ارتباط و انیقال تجربیات موفق با هدف هدم افزایدی و
همکاری در انجمن های علمی دانشجویی ایجاد شده است .دسیورالعمل این بخش میعاقباً به دانشگاه ها ارسال می شود.
 -4-7بخش بین الملل :توسعه تعامالت و ارتباطات بینالمللی همینه را برای کسب تجربه ،انیقال دانش و آشنایی طرفین
با ظرفیتهای علمی و انسانی فراهم میساهد .به این منظور و با هدف افزایش تعامالت بین المللی بین دانشجویان ایرانی و
خارجی ،هم افزایی و انیقال تجربیات و ایجاد ،گسیرش و تقویت تعامالت علمی و فرهنگی بخش بین الملل جشنواره حرکت
اجرا می شود.

ماده  - 8زمانبندی جشنواره
الف) ابالغ دسیورالعمل اجرایی جشنواره و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره در آبان ماه 1391
ب) دریافت آثار دانشگاهها اه طریق سامانه جشنواره در آذر ماه 1391
پ) همان برگزاری جشنواره میعاقبا اعالم می شود.
بخش سوم :ضوابط جشنواره
ماده  -9حوزههای رقابت و شرايط آثار ارسالی
 -1-9حوهههای رقابیی جشنواره به قرار جدول هیر است:

«جدول شماره »1
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حوزه

گزارش کلیه فعالیتها

A4

اینفوگرافیک یک فعالیت

A1

کلیه شماره های نشریه

A4

5

اینفوگرافیک یک مسابقه

A1

محتوای ديجیتال

5

اینفوگرافیک یک فعالیت

A1

کارآفرينی

3

اینفوگرافیک یک کارآفرینی

A1

بخش ويژه

3

اینفوگرافیک یک برنامه

A1

3

گزارش و مین کامل یک کیاب

A4

اینفوگرافیک یک فعالیت

A1

گزارش

A4

رقابتی

شرکتکنندگان

ظرفیت پذيرش آثار از هر دانشگاه

توضیحات

قطع گزارش

در بخش رقابتی جشنواره

انجمن برتر
مطابق جدول شماره 2

فعالیت خالقانه
نشريه
مسابقه

انجمنهای علمی
دانشجویی

اختراع

انجمنها و یا
دانشجویان به صورت
فردی

3

دانشگاه

دانشگاهها

1

کتاب

تذکر :آثار باید شرای عمومی بند  2-9و شرای اخیصاصی بند  3-9را داشیه باشد.

تبصره  -1دانشگاه های جامع (منظور دانشگاه هایی است که کلیه گروه های تحصیلی را دارا می باشند) در هر حوهه رقابیی مجاه بده
معرفی  3انجمن اه یک گروه تحصیلی می باشند.
تبصره  -2سهمیه ارسال آثار در سه حوهه انجمن برتر ،فعالیت خالقانه و نشریه مطابق جدول هیر است.
«جدول شماره »2

گروه
الف
ب
پ

دانشگاه
دانشگاه های مادر و باالتر  11هزار دانشجو
دانشگاه های باالتر اه  3هزار دانشجو
دانشگاه های هیر  3هزار دانشجو ،دانشجویان موسسات آموهش عالی غیر انیفاعی

سهمیه اثر
1
6
4

تبصره -3دانشگاه های سیادی اعم اه پیام نور ،جامع علمی کاربردی ،فنی و حرفه ای و فرهنگیان نیز مشمول این دسدیورالعمل مدی
باشند ضروری است این دانشگاه ها آثار برگزیده را اه کلیه مراکز و واحدهای دانشگاهی خدود طدی فراینددی انیخداب و بده دبیرخانده
جشنواره بین المللی ارسال کنند .دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی هر کدام تا سه برابدر ظرفیدت دانشدگاه هدای گدروه الدف در
(جدول شماره  ) 2و دانشگاه های فنی و حرفه ای و فرهنگیان هر کدام تا دو برابر ظرفیت دانشگاه های گروه ب در (جدول شدماره )2
امکان ارسال اثر دارند.
 -2-9شرای عمومی آثار ارسالی
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الف) هر اثر باید گزارشی اه فعالیتها یا دسیاوردهای علمی در حوهه رقابیی مربوطه باشد .مالحظات الهم برای تدوین گدزارشهدا،
توس دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره اطالع رسانی میشود.
ب) فعالیتهای گزارششده باید در فاصله همانی اول خرداد ماه  97تا اول خرداد ماه  91به انجام رسیده باشد.
پ) فعالیتهای گزارش شده باید مسیقل اه برنامه آموهشی و پژوهشی دانشگاه و حاصل کار دانشجویان و یا با مشدارکت اسدیادان
دانشگاه صورت گرفیه باشد.
ت) هر انجمن در حوهه رقابیی مربوط به انجمن برتر و نیز حداکثر در دو حوهه دیگر و هر دانشجو تنها در یک حوهه میتواندد آثدار
خود را ارسال نماید.
تبصره  -1آثار ارسالی که هر یک اه شرای فوق را نداشیه باشند ،در هر مرحله اه جشنواره توس دبیرخانه مرکزی حذف می شوند.
تبصره  -2مسئولیت بررسی صحت و سقم شرای مندرج در این بند و شرای اخیصاصی ذکر شده در بند بعد بر عهده دانشگاه می-
باشد .در صورتی که بعد اه بررسی و پایش معلوم شود که در ارائه گزارش خالف واقع صورت گرفیده اسدت دانشدگاه بایدد در ایدن
خصوص پاسخگو بوده و دانشگاه مربوطه اه حضور در جشنواره محروم خواهد شد.
 -3-9شرای اخیصاصی حوهههای رقابیی
الف) انجمن برتر :تمام فعالیتهای علمی انجمن که حاصل کارگروهی اعضا و برنامهریزی شورای مرکزی انجمن مدی باشدد مدی
تواند در این حوهه شرکت کند .گزارش انجمن اه حیث تعداد فعالیتها و ترتیب ارائه باید مطابق جدول هیر باشد:
نوع فعالیت
فعالیت آموهشی
(حداکثر  11فعالیت)
رویداد علمی
(حداکثر  5فعالیت)
گفیگوی علمی و تخصصی
(حداکثر  5فعالیت)
ارتباطات و همکاریهای علمی
(حداکثر  5فعالیت)

مصاديق فعالیت
کارگاهها ،کالسها و دوره های آموهش علمی و تخصصی
مسابقه ،جشنواره ،کنفرانس ،نشست ،سمینار ،نمایشگاه ،بزرگداشت ،گردهمایی
علمی و تخصصی
هم اندیشی ،مباحثه ،گفیگو ،کرسی آهاداندیشی ،مناظره ،سخنرانی ،میزگرد،
جلسات بحث ،نقد و یا تبادل نظر ،حلقه فکری
جلسه ،باهدید و همکاری مشیرك با مراکز و مجموعههای علمی ،خدماتی،
صنعیی ،حرفهای یا تخصصی ملی یا بینالمللی

ب) فعالیت خالقانه :هر نوع فعالیت علمی که واجد عناصری همچون خالقیت ،نوآوری ،ابیکار و مسئله گشدایی و  ...باشدد در شدمول
این حوهه قرار می گیرد .انجمن میتواند يكی اه بهیرین و خالقانهترین فعالیتهای خود را در این حوهه رقابیی ارسال نماید.
پ) نشريه :نشریات چاپی یا الکیرونیکی دارای مجوه می توانند جهت شرکت در این حوهه ارسال شوند .شرای اخیصاصی این حوهه
به شرح هیر است:
 .1صاحب امییاه نشریه باید یک انجمن باشد.
 .2محیوای مطالب نشریه باید صرفاً رویکرد علمی داشیه باشد.
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ت) مسابقه :هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمی بوده و در طی آن دست کم دو اثر ،تیم و  ...در قیاس با هم مدورد ارهیدابی قدرار
گیرند ،در شمول این حوهه قرار می گیرد .الهم به ذکر است در مراحل مخیلف اخذ مجوه و اطالع رسانی باید تبلید ایدن رویدداد بدا ذکدر
عنوان «مسابقه» محره باشد .انجمن میتواند گزارش برگزاری يک مسابقه علمی خالقانه خود را جهت شرکت در این حوهه ارسال کند.
ث) محتوای ديجیتال :کلیه فعالیتهای علمی در قالب وبسایت ،شبکه های اجیماعی ،نرم افزارهای کاربردی ،سامانه هدای هوشدمند و
اینیرنت اشیا  ،باهیهای رایانهای ،اینفوگراف ،فیلم و( ..بجز کیاب و نشریات الکیرونیکی) در شمول این حوهه قرار می گیرند.
ج) کتاب :کلیه کیابهای چاپی و الکیرونیکی در شمول این حوهه قرار میگیرند .شرای اخیصاصی این حوهه به شرح هیراست:
.1
.2
.3
.4

کیاب باید مجوه انیشار اه مراجع ذیصالح کشور داشیه باشد.
ترجمه یا تالیف کیاب باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد روی جلد کیاب باشد.
در مواردی که کیاب حاصل کار انجمن است ،لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کیاب درج شده باشد.
محیوای کیاب باید صرفاً رویکرد علمی داشیه باشد.

تبصره -1دانشجویانی بصورت انفرادی در این بخش می توانند شرکت کنند که سابقه همکاری با انجمدنهدای علمدی دانشدجویی را
داشیه باشند و باید نامه تایید اه معاونت فرهنگی و اجیماعی دانشگاه را ارائه نمایند.
تبصره -2درصورتی که کیابی مجوههای الهم اه قبیل فیپا و شابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نرسیده باشد با ارائه نامه اه اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اسیان مربوطه مبنی بر آماده چاپ بودن کیاب ،می تواند در این بخش شرکت نماید.
چ) اختراع :هر نوع فعالیت علمی که نییجه فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یدا فدرآوردهای خداص را ارائده مدیکندد و
مشکلی را در یک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت و مانند آنها را حل مینماید در شمول این حوهه قرار میگیرد .شرای اخیصاصی این حوهه
به شرح هیر است:
 .1اخیراع باید به ثبت رسیده و گواهیهای الهم را داشیه باشد .ارائه گواهی در گزارش الزامی بدوده و تداری گدواهی ثبدت
اخیراع باید در فاصله همانی جشنواره که در بند  2-9ذکر شده ،باشد.
 .2اخیراع باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد در گواهی ثبت اخیراع درج شده باشد.
 .3در مواردی که اخیراع حاصل کار انجمن است ،نام انجمن باید در گواهی ثبت اخیراع درج شده باشد.
تبصره -دانشجویانی می توانند به صورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابقه عضویت در انجمنهای علمی دانشجویی و یدا
همکاری با آن را داشیه باشند و باید نامه تأیید اه معاونت فرهنگی و اجیماعی دانشگاه را ارائه نمایند.
ح) کارآفرينی :کلیه فعالیت هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده باشد که در آن امکان کسب درآمد مسیمر و مینداوب بدرای
چند نفر فراهم گردیده و ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده باشد ،در شمول این حوهه رقابیی قرار میگیرد .کارآفرینی باید حاصل کار
دانشجویی باشد و مسیندات الهم در این خصوص نیز ارائه شود .درصورتیکهکارآفرینی مورد تایید و حمایت مرکز رشدد یدا پدارك علدم و
فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت شده باشد اه امییاه ویژه برخوردار خواهد بود.
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خ) بخش ويژه :موضوع این حوهه شامل فعالییی علمی است که در چارچوبهای مشخص این آیین نامه(حوهه های رقابیی تعریف
شده در ماده  )9با موضوع های هیر انجام شده باشد.
 .1محی هیست و حفظ منابع طبیعی
 .2اقیصاد دانش بنیان و مقاومیی و رونق تولید ملی
 . 3علوم شناخیی (مغز و شناخت) :این موضوع به پیشنهاد سیاد علوم شناخیی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفیده
شده است و داوری و جوایز آثار آن توس آن سیاد انجام می گیرد.
د) دانشگاه برتر :این حوههی رقابیی مخیص بررسی عملکرد دانشگاه در حمایت اه فعالیتهای علمی و گروهی دانشجویان و ایجاد
همینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارهیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوهههای رقابیی است .همچنین بدرای ارهیدابی
عملکرد دانشگاه ،شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره میوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت .عالوه بدر
این ،همکاری با برنامههای اداره کل در ارهیابی مورد توجه خواهد بود.
ماده  -11داوری جشنواره
 -1-11فعالیتهای دانشجویی
معیارهای داوری آثار و دسیاوردهای علمی دانشجویی ،در چهار دسیه هیر تقسیم بندی شده و در فرمهای داوری مورد نظر قرار میگیرد:
الف) ارهیابی نقش دانشجویان با تاکید بر نقش گروهی آنها
ب) ارهیابی علمی ،محیوایی و خالقیتها و نوآوریها در فعالیتها
پ) ارهیابی کمی و تنوع فعالیتها
ت) ارهیابی گزارش و مسیندساهی فعالیتها
تبصره -فرمهای داوری هر یک اه حوهههای رقابیی توس دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره قرار خواهد گرفت.
 -2-11عملکرد دانشگاه
آندسیه اه دانشگاههایی که حداقل در بیش اه نیمی اه حوهههای رقابیی آثاری را به جشنواره ارسال کردهاند ،در ایدن بخدش اه رقابدت
مورد ارهیابی قرار خواهند گرفت .معیارهای ارهیابی در چهار دسیه هیر لحاظ شده و در فرم داوری مورد نظر قرار میگیرد:
الف) حمایت دانشگاه اه انجمنهای علمی (اجرای آییننامه ،برگزاری جلسات کمییه حمایت و نظارت ،حمایت اه انجمنهدای
علمی و تأمین امکانات مورد نیاه ،برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره و، ...کلیه موارد باید با ارائه مسیندات در گزارش نهایی
دانشگاه که در سامانه جشنواره بارگذاری می شود لحاظ شود)
ب) میزان مشارکت و همکاری با اداره کل در حوهه انجمنهای علمی (بهروهرسانی سامانهها ،حمایت اه فعالیت اتحادیدههدا،
میزبانی برنامههای ملی و منطقهای)
پ) میانگین امییاهات حوهههای رقابیی
ت) شاخص رشد (رشد امییاه دانشگاه نسبت به دوره قبل جشنواره)
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 -3-11داوران جشنواره
با توجه به اهمیت داوری جشنواره و لزوم بهرهگیری اه داوران خبره ،داوران جشنواره اه میان افرادی انیخاب میشدوند کده ضدمن دارا
بودن صالحیت علمی و تجربه مناسب ،یکی اه شرای هیر داشیه باشند:
الف) آشنایی با جشنواره و انجمنهای علمی دانشجویی و کسب مقام در جشنواره حرکت
ب) سابقه فعالیت در انجمنهای علمی ایران
پ) سابقه فعالیت در حوهه فرهنگی دانشگاه
 -4-11فرآیند داوری
فرایند داوری توس دبیرخانه مرکزی برنامهریزی و اجرا میشود که شامل مراحل هیر است:
الف) انیخاب و گروهبندی داوران براساس گروههای تخصصی
ب) دسیهبندی و ارسال آثار گروههای تخصصی به داوران همان گروه
پ) جمعبندی نهایی نمرات داوران
تبصره -هر اثر توس  3داور مورد ارهیابی قرار میگیرد.
 -5-11برگزیدگان
در مراسم اخییامیه جشنواره اه انجمنها یا دانشجویان برگزیده در هر یک اه حوهههای رقابیی تقدیر و به هرکدام ،تندیس جشنواره ،لوح
تقدیر و هدیه اهدا میشود.
تبصره  -1لوح تقدیر برای اعضای فعال انجمن که بیشیرین نقش را در برنامهها داشیه باشند و اسامی آنها در سدامانه جشدنواره درج
شده باشد صادر خواهد شد.
تبصره  -2اهدا جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره است و به نماینده دانشگاه حاضدر در مراسدم اخییامیده،
تقدیم میشود.
ماده  -11این دسیورالعمل د ر  3بخش  11ماده و  14تبصره در تاری  1391 / 11 / 21به تصویب رسید و اه همان ابالغ
الهم اال جراست .
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