
 حرکت  درون دانشگاهیدهمین جشنواره سیز

 

 اجرايی دستورالعمل

 حرکت درون دانشگاهی جشنوارۀ

 دانشجويان علمی دستاوردهای و ها فعالیت ويژۀ

 
 مقدمه

 خالق های ایده تکثیر افزایی، هم بر تأکید با و دانشجویی علمی انجمنهای ویژۀ حرکت درون دانشگاهی جشنوارۀ

 مبداء و مبنا تا میکند تالش جشنواره این .شود می برگزار دانشجویی علمی انجمنهای در نشاط و ایجادانگیزه و

 .باشد دانشجویی علمی های فعالیت سازماندهی برای نوین حرکتی

. 

 هداف -1  مادۀ

 ها آن تشویق و حمایت و خالقانه و داوطلبانه علمی های فعالیت در دانشجویان مشارکت جلب 1-1-

 ها آن از تقدیر و ممتاز علمی دستاوردهای دارای دانشجویان و انجمنها شناسایی 2-1-

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

 کشور نیازهای و ها اولویت با متناسب فعالیت به دانشجویان تشویق 4-1-

 دانشجویی علمی های انجمن های اتحادیه تقویت و انجمنها همافزایی منظور به سازی زمینه 5-1-

 غیردولتی و دولتی سازمانهای مشاغل، و حرف معادن، و صنایع صاحبان آشنایی منظور به مناسب بستر ایجاد 6-1-

 دانشجویان علمی توانمندیهای و ظرفیتها با

 خارجی و ایرانی دانشجویان بین درون دانشگاهی تعامالت افزایش 7-1-

 
 بخش های جشنواره -2مادۀ 

 در مندرج اهداف چارچوب در را جشنواره دانشگاهی مرحله خود، های سیاست براساس دانشگاه

 .کند برگزار نمایشگاهی و رقابتی بخش دو در و دستورالعمل این

 اعالم از پس دانشگاه دانشجویان و ها انجمن علمی دستاوردهای و آثار بخش این در  :رقابتی بخش  )الف

 این 8 مادۀ در مندرج رقابتی حوزههای براساس و دریافت دانشگاهی دبیرخانۀ توسط رسانی اطالع و فراخوان

 .میشوند معرفی جشنواره درون دانشگاهی مرحلۀ در شرکت برای برتر آثار و ارزیابی داوری فرمهای و دستورالعمل

 نظران صاحب و علمی هیئت اعضای از متشکل داوری کمیتۀ بخش، این در رسیده آثار داوری برای :داوری فرآیند

 مدیر .شود می تشکیل علمی های انجمن در باتجربه و فعال اعضای و علمی های انجمن مشاور استادان دانشگاه،



 عنوان به دانشگاه علمی های انجمن کارشناس و کمیته رئیس عنوان به علمی ادارۀ رئیس یا و اجتماعی/فرهنگی

 مرکزی دبیرخانۀ طرف از که داوری های فرم براساس است موظف کمیته این .شوند می برگزیده کمیته دبیر

 .نماید معرفی را جشنواره دانشگاهی مرحله برگزیدگان و بررسی را آثار تمام است، گردیده تدوین و تهیه جشنواره

 کلیۀ امضای با حوزه هر داوری های فرم یا دانشگاهی مرحلۀ برگزیدگان جلسه صورت فرم است الزم همچنین

 .شود بارگذاری جشنواره سامانه در کمیته اعضای

 .آید می عمل به تقدیر آنان از و معرفی دانشگاهی جشنواره اختتامیۀ مراسم در بخش این برگزیدگان - تبصره

 علمی دستاوردهای و آثار نمایش و ارائه برای متعارف شرایط و امکانات بخش این در :نمايشگاهی بخش  )ب

 خاص شرایط به توجه با که .شود می فراهم دانشگاه وسیلۀ به اند، کرده شرکت رقابتی بخش در که دانشجویی

 .شود استفاده امر این برای مجازی فضای از است الزم کشور

 .شود برگزار جشنواره از قبل تا حرکت دانشگاهی جشنواره نمایشگاهی بخش است ضروری – تبصره

 

 :جشنوارۀ ريزی برنامه کمیتۀ - 3ماده 

 تدوین ریزی، برنامه هدف با دانشگاهی جشنوارۀ ریزی برنامه کمیتۀ ،درون دانشگاهی جشنواره برگزاری منظور به

 تشکیل دانشگاه اجتماعی و فرهنگی مدیر ریاست به دانشگاهی، جشنوارۀ فرایندهای بر نظارت و اجرایی سازوکار

 وفق را دانشگاهی جشنوارۀ دستورالعمل میتوانند و شده انتخاب دانشگاه رئیس توسط کمیته این اعضای .شود می

 .کنند تدوین دستورالعمل این مقررات

 .شود تعیین دانشگاهی جشنوارۀ ریزی برنامه کمیتۀ توسط باید دانشگاهی مرحلۀ برگزاری زمان - 1تبصرۀ

 نباشد، فراهم حضوری صورت به دانشگاهی جشنوارۀ برگزاری امکان که صورتی در و خاص شرایط در -2 تبصرۀ

 صورت به را دانشگاهی جشنوارۀ دانشگاه در موجود امکانات از گیری بهره با دانشگاهی جشنوارۀ برگزاری کمیتۀ

 .کرد خواهد برگزار مجازی

 

  



 موارد مورد نیاز جهت ارزیابی و شرکت در جشنواره -4ماده

 مشخصات عنوان ردیف

 مشخصات 1
 انجمن نام و عکس دبیر

 انجمن علمی و نام و عکس اعضای تعداد

2 
معرفی رشته و بروشور 

 انجمن
 مگابایت( 8)حداکثر  Pdfفایل 

 مگابایت( 4)حداکثر  jpgفایل  نشان انجمن 3

 فعالیت خالقانه 4
 عکس اینفوگرافی

 مگابایت( 8فایل دلخواه )حداکثر 

 انجمن یا نشریات نشریه 5
 + عکس جلد

 مگابایت( 8)حداکثر  Pdfفایل 

 کتاب 6
 عکس جلد

 مگابایت( 8)حداکثر  Pdfفایل 

 مسابقه 7
 عکس اینفوگرافی

 مگابایت( 8فایل دلخواه )حداکثر 

 عکس اینفوگرافی محتوای دیجیتال 8

 مگابایت( 8فایل دلخواه )حداکثر  کارآفرینی 9

 عکس اینفوگرافی بخش ویژه 11

 مگابایت( 8فایل دلخواه )حداکثر  اختراع 11

 


