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دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال (نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی)
میباشد .امروزه علم به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه جوامع به شمار میرود .به این معنا که جامعهای به
پیشرفت و توسعه در همه ابعاد آن دست مییابد که دانش را به عنوان محور توسعه خود قرار دهد .در این میان نقش زنان
در پیشبرد علم و مفاهیم عمیق علمی نقش چشمگیری است .باز تعریف نقش زنان در جامعه ما طی سالهای اخیر و با
تکیه بر واقعیتهای موجود در فضای علمی کشور مؤید آن است که این قشر از جامعه ،نقش مهمی در پیشرفتهای
علمی و حیات اجتماعی کشور ایفا مینمایند .براین اساس زنان نه تنها به عنوان نیمی از نیروهای تأثیرگذار جامعه به
شمار میروند بلکه به عنوان پایهگذار نسل آتی کشور نقشی فراتر از آنچه ایفا میکنند ،بر عهده دارند .به این منظور توجه
به نقش ارزنده زنان و معرفی ظرفیتهای موجود جامعه علمی زنان میتواند به منزله گشودن دریچهای باشد برای آنکه
جامعه بار دیگر تردید به توان زنان در عرصههای مختلف را کنار گذاشته و با تمام وجود بپذیرد که تفاوتهای جنسیتی
در این عرصه راهی ندارد .زنده یاد دکتر مریم میرزاخانی اولین دانشآموز دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه
یافت و مدال طال گرفت .ایشان نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی را دریافت
نمود .ایشان در سال  ۸۰۰۲در سن  ۱۳سالگی به مرتبه استادی ارتقاء یافت و در سال  ۸۰۳۲برنده مدال فیلدز شد که
باالترین نشان علمی رشته ریاضیات است و هر چهار سال یکبار به دانشمندان برگزیده زیر  ۲۰سال اهدا میشود و از
آن به نوبل ریاضیات نیز تعبیر میشود .ایشان نخستین زن و نخستین ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه گشت.
در سال  ۸۰۳۲به عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا برگزیده شد و در آوریل سال  ۸۰۳۲میالدی به عضویت آکادمی
علوم و هنر آمریکا درآمد .اعطای جایزه دکتر مریم میرزاخانی به عنوان شخصیت فاخر علمی کشور به زنان نخبه علمی،
فرهنگی و اجتماعی میتواند موجب انگیزهای مضاعف برای بانوان به منظور نقشآفرینی بیشتر آنان باشد.
 -۱تعاریف و اختصارات
 -۳-۳جشنواره :جشنواره ملی زن و علم
 -۸-۳وزارت علوم :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -۱-۳دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاه ها ،مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری می باشد.
 -۲-۳شورای سیاست گذاری :منظور شورای سیاست گذاری جشنواره ملی زن و علم
 -۵-۳دبیرخانه مرکزی :دبیرخانه مرکزی جشنواره ،مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری

 -۲-۳دبیر خانه اجرایی :دبیرخانه اجرایی جشنواره ،مستقر در دانشگاه میزبان (دانشگاه تهران)
 -۲اهداف
 -۳-۸شناسایی و معرفی ظرفیتها ،استعدادها و توانمندیهای زنان در حوزههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی به منظور
اثر بخشی مضاعف آنان در پیشبرد اهداف توسعهای کشور.
-۸-۸توجه به نقش ارزنده زنان و معرفی ظرفیتهای موجود جامعه علمی زنان.
 -۱-۸تالش جهت تغییر نگرش جنسیتی به زن و افزایش نشاط اجتماعی بانوان
 -۲-۸تشویق بانوان نخبه و فعال در زمینه علمی ،فرهنگی و اجتماعی با هدف تقویت غرور ملی و ایجاد انگیزه مضاعف
به منظور نقش آفرینی بیشتر آنها.
 -۵-۸الگوسازی شخصیتهای موفق و پیشرو علمی برای زنان نخبه و فعال مانند دکتر مریم میرزاخانی
 -۲-۸ترویج گفتمان مسؤلیت پذیری اجتماعی زنان در حل مسائل جامعه و معطوف نمودن اذهان بانوان به توسعه
فعالیتهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی به جهت استفاده از ظرفیت آنان در حل مشکالت جامعه.
 -۲-۸شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسالمی ایران.
 -۳بخشها ،مراحل و زمانبندی جشنواره
 -۳ – ۱جشنواره در یک بخش رقابتی برگزار میشود .در این بخش مستندات دریافتی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند
گرفت .برگزیدگان در آیین پایانی جشنواره معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.
 -۸ -۱فرآیند بخش رقابتی جشنواره در دو مرحله صورت می پذیرد:
الف -دریافت آثار از طریق سامانه جشنواره در زمان تعیین شده
ب -داوری و انتخاب و معرفی برگزیدگان
 -۱ - ۱زمانبندی جشنواره
الف -ابالغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره در تاریخ  ۲دی ماه ۳۱1۲
ب -دریافت آثار از طریق سامانه جشنواره حداکثر تا تاریخ  ۲بهمن ماه ۳۱1۲
ج -داوری و اعالم برگزیدگان جایزه دکتر مریم میرزاخانی حداکثر تا تاریخ  ۱۰بهمن ماه ۳۱1۲
د -برگزاری اختتامیه جشنواره در اسفند ماه سال ۳۱1۲
 -۴محورهای رقابت و شرایط شرکت کنندگان و مستندات ارسالی
 -۳ -۲عنوان محورهای رقابتی جشنواره از قرار زیر است:

الف -شاخصهای علمی:
با تأکید بر شاخصهایی از قبیل دریافت جوائز ملی و بینالمللی ،ابداعات و اختراعات ،طرحهای علمی برجسته،کتاب،
مقاالت ،تعامالت علمی بین المللی و ...
ب -شاخصهای فرهنگی و اجتماعی:
نقشآفرینی زنان در موضوعاتی از قبیل فعالیتهای شاخص در زمینه کارآفرینی ،فعالیت های برجسته اجتماعی ،فعالیت-
های برجسته و داوطلبانه فرهنگی ،فعالیتهای خیریه ،محرومیت زدایی از مناطق محروم ،قرآن پژوهی ،ایثار و فداکاری،
محیط زیست ،فعالیت در زمینه گسترش تمدن ایرانی اسالمی ،گسترش زبان فارسی در زمینه تخصصی و ...
 -۸ – ۲شرایط عمومی شرکت کنندگان
بانوان داوطلب در سه رده سنی میتوانند در جشنواره شرکت نمایند:
الف -بانوان زیر  ۲۰سال
ب -بانوان  ۲۰تا  ۲۵سال
ج -بانوان باالی  ۲۵سال
 -۱-۲مستندات ارسالی:
شرکتکنندگان باید گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی خود به همراه مستندات تأیید کننده
آن ارسال نمایند.
 -۵داوری جشنواره
پس از ارسال مستندات توسط داوطلبان دریافت جایزه جشنواره ،مستندات ارسالی ابتدا در کمیته علمی جشنواره مورد
بررسی اولیه قرار گرفته و در صورت نیاز به اصالحات به شرکتکنندگان اطالع داده میشود .سپس در مرحله بعدی
داوری توسط کمیته داوران جشنواره انجام خواهد شد.
 -۳ – ۵ارزیابی فعالیتهای علمی
معیارهای ارزیابی دستاوردهای علمی ،در  ۸دسته زیر لحاظ شده و در فرمهای داوری مورد نظر قرار میگیرند:
الف -ارزیابی علمی ،محتوایی ،خالقیتها و نوآوریها در فعالیتها
ب -ارزیابی کیفی و کمی فعالیت ها و دستاوردها
 -۸ – ۵ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
تبصره -فرمهای داوری جشنواره توسط دبیرخانه در سایت جشنواره قرار خواهند گرفت.

 -۱ – ۵داوران جشنواره
با توجه به اهمیت داوری جشنواره و لزوم بهرهگیری از داوران خبره ،داوران جشنواره از میان افرادی انتخاب میشوند که
ضمن دارا بودن صالحیت علمی و تجربه مناسب ،خود صاحب دستاوردهای بزرگ علمی در سطوح ملی و بین المللی
باشند.
گروه داوران با شرایط زیر انتخاب خواهند شد:
الف -گروه داوران تخصصی شامل  ۵نفر خواهد بود.
ب -داوران باید از حسن شهرت برخوردار بوده ،و وجهه علمی مناسب داشته باشند.
ج -اعضای گروه داوران در زمان عضویت امکان نامزد شدن خود برای دریافت جایزه را نخواهند داشت.
د -نشستهای داوران حداقل با حضور  ۱نفر تشکیل خواهد شد.
هـ -تصمیم نهایی دست کم با نصف به عالوه یک رأی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
 -۲ –۵فرآیند داوری
کلیه مراحل فرایند داوری توسط دبیرخانه مرکزی برنامهریزی و اجرا میشود .این مراحل عبارتند از:
الف -انتخاب و گروهبندی داوران براساس گروههای تخصصی و محورهای جشنواره
ب -دستهبندی و ارسال آثار گروههای تخصصی به داوران همان گروه
ج -جمع بندی نهایی ارزیابی هیأت داوران
تبصره -۳هر اثر توسط حداقل  ۱داور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تبصره-۸گروههای تخصصی شامل :فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،کشاورزی ،دامپزشکی و محیط زیست ،هنر
میشوند.
 -۵ – ۵برگزیدگان
در آئین اختتامیه جشنواره از برگزیدگان در هر یک از حوزههای رقابتی تقدیر و به هرکدام ،تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و
جایزه نقدی اهدا میشود.
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