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 دستورالعمل اجرایی جشنواره 

 مقدمه

دوره جشنواره حرکت درون دانشگاه رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر  چهارمین

در  دفتر جهاد علمی ریزیسالانه و با سیاستگذاری و برنامه صورتبهعلمی دانشجویان است. این جشنواره، 

 شود.برگزار می السلامعلیهاداره کل فرهنگی دانشگاه امام صادق  تعامل با

علمی و جشنواره با رسالت دانشگاه، ارتقای کمّی و  هایانجمندر این دوره، تقویت ارتباط راهبرد اصلی 

وری های رقابتی و داالمللی و تقویت حوزهکیفی بخش نمایشگاهی، پیشرفت تعاملات علمی ملّی و بین

جشنواره تهیه، تنظیم و  چهارمجشنواره براساس استانداردهای علمی است. براین اساس دستورالعمل دوره 

 شود.اجرا می

 تعاریف و اختصارات -1ماده 

 حرکت جشنواره: جشنواره -1-1

 علمی دانشجویی دانشگاه است. هایانجمنانجمن: منظور هر کدام از  -1-2

شان دستاوری علمی را در پی گروه دانشجویی: هر گروهی از دانشجویان که تلاش و فعّالیت گروهی -1-3

علمی دانشجویی شکل گرفته و دستاورد گروه حاصل  هایانجمنداشته است. گروه باید مستقل از 

 مشارکت داوطلبانه دانشجویی و مستقل از برنامه آموزشی دانشگاه باشد.

 .است السلامعلیهدانشگاه: منظور دانشگاه امام صادق  -1-4

 .است السلامعلیهدانشگاه دانشگاه امام صادق  اداره کل: منظور اداره کل فرهنگی -1-5

 .است ذیل دفتر جهادی علمیدبیرخانه اجرایی: دبیرخانه اجرایی جشنواره،  -1-6

 اهداف -2ماده 

 رشد دانشجویان یک رشته علمی  -2-1

 های علمی دانشگاه و کشورایفای نقش موثر در تحقق آرمان 2-2

 نظران و سایر دانشجویانها، اساتید، صاحبهم و با نهادها، تشکّلمشارکت آگاهانه و داوطلبانه اعضا با  -2-3

 هاآنها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز و تقدیر از ها، گروهشناسایی انجمن -2-4

 های علمی موفق و الگو بین دانشجویانانعکاس و انتقال تجربه -2-5

 ها و نیازهای کشورلویتتشویق دانشجویان به فعّالیت متناسب با او -2-6



 

 هاافزایی انجمنسازی به منظور همزمینه -2-7

 دبیرخانه اجرایی -3ماده 

 شود.دبیرخانه اجرایی زیر نظر دفتر جهاد علمی تشکیل می -3-1

 وظایف دبیرخانه اجرایی -3-2

  نامه میزبانی جشنواره و مصوبات شورای سیاستگذاری جشنوارهالف( پیگیری و اجرای تفاهم

 ب( مستندسازی و ارائه گزارش به شورای سیاستگذاری جشنواره 

 ریزی و تدارک اقدامات لازم به منظور میزبانی جشنوارهپ( برنامه

و مستندات دیجیتال مرتبط با جشنواره حداکثر تا یک ماه بعد از ت( ارائه گزارش مکتوب و کلیه محتواها 

 وزارت علومبرگزاری به دبیرخانه مرکزی 

 است. کارشناس دفتر جهاد علمی خانه اجرایی بر عهدهمسئولیت دبیر -3-2

 های جشنوارهبخش -4ماده 

 باشد.های زیر میجشنواره شامل بخش

 شوند. برگزیدگان درها پس از دریافت و ارزیابی و داوری میبخش رقابتی: در این بخش آثار انجمن -7-1

تقدیر خواهد شد. این بخش جشنواره در سه مرحله صورت  هاآنمراسم اختتامیه جشنواره معرّفی و از 

 :گیردمی

 ها از طریق سامانه جشنوارهالف( دریافت آثار انجمن

 برای مرحله نهایی های برتراثری کلیه آثار دریافتی و انتخاب ب( داور

حله یافته به مردر مراسم اختتامیه از میان آثار راه « برگزیدگان جشنواره حرکت درون دانشگاهی»ج( معرّفی 

 نهایی

اند در معرض بخش نمایشگاهی: در این بخش دستاوردهای علمی که در بخش رقابتی شرکت کرده -7-2

 .دهندنمایش قرار می

 بندی جشنوارهزمان -5ماده 

 1401ماه  اردیبهشتدستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شرکت در جشنواره در  رسانیالف( اطلاع

 ماه اردیبهشت 17تا  13ها از طریق سامانه جشنواره از تاریخ دریافت آثار انجمنب( 

 ماه  اردیبهشت 11یه آثار توسط دبیرخانه اجرایی تا پ( پایش اول

 ماه اردیبهشتی دوم ت( برگزاری جشنواره در نیمه

 های رقابت و شرایط آثار ارسالیحوزه -6ماده 



 

 :1قرار جدول زیر استهای رقابتی جشنواره به حوزه -6-1

 

 

 شرایط عمومی آثار ارسالی -6-2

ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مربوطه باشد. ملاحظات لازم الف( هر اثر باید گزارشی از فعّالیت

 شود.رسانی میها، در سایت جشنواره اطلاعجهت تدوین گزارش

)بازه  1401نیمه اردیبهشت ماه تا  1400خرداد ماه شده باید در فاصله زمانی اول های گزارشب( فعّالیت

 باشد. رسیده انجامبه علمی(  زمانی یکساله فعّالیت انجمن

های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حاصل کار دانشجویان و پ( فعّالیت

 یا با مشارکت استادان دانشگاه صورت گرفته باشد.

رسالی که هر یک از شرایط فوق را نداشته باشند، در هر مرحله از جشنواره توسط دبیرخانه آثار ا -1تبصره 

 شوند.اجرایی حذف می

 های رقابتی شرایط اختصاصی حوزه -6-3

                                                           
 آورده شده استهای رقابتی جشنواره ملّی حرکت های رقابتی جشنواره عیناً از بخشحوزه 1



 

ریزی شورای های علمی انجمن که حاصل کارگروهی اعضا و برنامهفعالیت کلیه: برتر علمی انجمن( الف

ها و حیث تعداد فعالیتز د. گزارش انجمن انشرکت کن وزهتواند در این حیم علمی استمرکزی انجمن 

 زیر باشد:ترتیب ارائه باید مطابق جدول 

 

 

  

کار و مسئله تقیت، نوآوری، ابلایت علمی که واجد عناصری همچون خ: هر نوع فعالقانهلافعالیت خ (ب

های عالیتف ترینلاقانهرین و ختبه زا یكیتواند . انجمن میگیردمیقرار  زهاین حومول گشایی و ... باشد در ش

 ید.ارسال نما تیه رقابزخود را در این حو

ه ارسال شوند. زتوانند جهت شرکت در این حومی زونیکی دارای مجوتر: نشریات چاپی یا الکشریهن( پ 

 ت:یر اسزبه شرح ه زصاصی این حوتاخ طشرای

 .نشریه باید یک انجمن باشد امتیازصاحب . 1

 د. باش تهداش فرهنگی-ه باید صرفاً رویکرد علمیمطالب نشری . محتوای2

بوده و در طی آن دست کم دو اثر، تیم و ...  فرهنگی-: هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمیمسابقه (ت

به ذکر است در مراحل  لازم. گیردمیه قرار وزر گیرند، در شمول این حقرا ارزیابی مورددر قیاس با هم 

واند تانجمن می محرز باشد« مسابقه»این رویداد با ذکر عنوان  غرسانی باید تبلی لاعو اط زاخذ مجو مختلف

 .ه ارسال کندزقانه خود را جهت شرکت در این حولامسابقه علمی خ یکگزارش برگزاری 



 

اربردی، رهای ک، نرم افزااعیجتممی در قالب وبسایت، شبکه های اهای علکلیه فعالیت :جیتالمحتوای دی (ث

اب و نشریات تبجز ک. )، فیلم و..یای،اینفوگرافهای رایانهیزنت اشیا، بانترایمند و ای هوشهسامانه

محتوای دیجیتال خود را  یکهر انجمن می تواند گزارش  د.گیرنه قرار میزدر شمول این حو( رونیکیتالک

 جهت شرکت در این حوزه ارسال کند.

این  یاختصاص ط. شرایرندیگیمقرار  حوزهدر شمول این  یکیالکترونهای چاپی و ابت: کلیه ککتاب (ج 

 ت:اسزیر حوزه به شرح 

 .باشد تهداشکشور  صلاح ذیمراجع  به انتشار زمجوباید  کتاب .1

 .باشد کتابباید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد روی جلد  کتاب تألیفترجمه یا  .2

و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه  وارهنشانحاصل کار انجمن است،  کتابدر مواردی که  .3

 .باشد شدهدرج کتاب

 .اشدب فرهنگی-رویکرد علمی باید دارای کتاب محتوای .4

 یاهجمنانشرکت کنند که سابقه همکاری با  توانندمیانفرادی در این بخش  صورتبهدانشجویانی  -1تبصره

 .اینددانشگاه را ارائه نم دانشجویی و فرهنگیمعاونت  به ییدتاباشند و باید نامه  تهداشرا  دانشجویی یلمع

قبیل فیپا و شابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نرسیده باشد ای لازم از هزوجو کتابی کهدرصورتی -2تبصره

ر این د تواندمی، کتابنی بر آماده چاپ بودن تم لامی استان تهراناساداره کل فرهنگ و ارشاد  بهبا ارائه نامه 

 .بخش شرکت نماید

 اصخ ایفرآورده یافکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند  نتیجه: هر نوع فعالیت علمی که ایده (چ

 یدنمامیرا حل  هاآنحرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند حوزه علوم انسانی، مشکلی را در کند و ارائه میرا 

 :استزیر به شرح  حوزهاین  اختصاصی ایطشر. گیردمیقرار  حوزهدر شمول این 

 اریختو  هبود. ارائه گواهی در گزارش الزامی تایید مرکز نوآوری دانشگاه رسیده باشد باید به یدها .1

 .، باشدذکرشده 2-6 دربندمانی جشنواره که زباید در فاصله  یدها ثبت گواهی

 .باشد شدهدرج یدهاباید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد در گواهی ثبت  یدها .2

 .باشد شدهدرج یدهاحاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت  یدهادر مواردی که  .3

 وبمتنا و تمرمسعملی شده باشد که در آن امکان کسب درآمد  که منجر به هاییفعالیت: کلیه کارآفرینی (ح

 ارآفرینیک. گیردمی قرار رقابی حوزهآفرینی محقق شده باشد، در شمول این کار چند نفر فراهم گردیده و برای



 

و  ائیدتمورد در صورتی که  .در این خصوص نیز ارائه شود لازم مستنداتباید حاصل کار دانشجویی باشد و 

برخوردار  هویژاز امتیاز  ،باشد شدهتثبشرکت  عنوان بهدانشگاه باشد و یا  مرکز نوآوری یا درشحمایت مرکز 

 .خواهد بود

ای میان تشكلات دانشگاه هم افزایی و کار به اصطلاح جبهه در راستای ایجاد روحیه ی خ( بخش ویژه:

امام صادق علیه السلام بخش ویژه جشنواره درون دانشگاهی حرکت به این امر اختصاص یافته است. 

تشكلات دانشگاه امام صادق)ع( یا انجمن دیگر در این بخش آثاری که حاصل همكاری انجمن علمی با 

 می دیگر است در این بخش به رقابت خواهند پرداخت. عل

که همان تبلور  شیرسالت خو به یزانیچه م تاالسلام  هیانجمن دانشگاه امام صادق عل هر :قیمحور تلف

توانسته باشند تبلور واژه  کهباشد، عمل کرده است؟ هر کدام از انجمن ها  یم یاسلام یعلوم انسان

بخش  گزارش برنامه  نیتوانند در ا یرا برآورده سازند، م شیخو ی و رشته مربوطه یمعارف اسلام

 خانه جشنواره ارسال کنند. ریبه دب ینفوگرافیخود را در قالب ا

 داوری جشنواره -7ماده 

 های دانشجوییفعّالیت -7-1

 داوری هایبندی شده و در فرممعیارهای داوری آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی، در چهار دسته تقسیم

 گیرد:مورد نظر قرار می

 هاالف( ارزیابی نقش دانشجویان با تاکید بر نقش گروهی آن

 هاها در فعالیتها و نوآوریب( ارزیابی علمی، محتوایی و خلاقیت

 ها( ارزیابی کمّی و تنوع فعّالیتج

 ها( ارزیابی گزارش و مستندسازی فعّالیتد

های به بررسی کیفیت نحوه تعامل انجمنهای داوری در هر بخش مضاف بر موارد ذکر شده یکی از فرم 

گذار ثر برگزیده و شایسته تقدیر تاثیرگردد که در تصمیم گیری نهایی برای اعلمی با اداره فرهنگی باز می

 خواهد بود.

 



 

 داوری -7-2

 فرهنگی دانشجویی وظرفیت اساتید و مسئولین معاونت  دفترجهاد علمی با استفاده از زیر نظرفرایند داوری 

 .شودریزی و اجرا میبرنامه

 


