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گروه های رقابت و ظرفیت پذیرش آثار از هر  شرکت کنندگان حوزه رقابتی

 دانشگاه در بخش رقابتی جشنواره
 توضیحات

قطع 

 گزارش

 انجمن برتر

 های علمی دانشجوییانجمن

 A4 هاگزارش كلیه فعالیت 8

 A1 فعالیتیك  اینفوگرافیك 8 فعالیت خالقانه

 A4 كلیه شماره هاي نشریه 8 نشریه

 A1 مسابقهیك  اینفوگرافیك 5 مسابقه

 A1 فعالیتیك  اینفوگرافیك 5  محتواي دیجیتال

 A4 کارآفرینییك  اینفوگرافیك 3  کارآفرینی

 A1 برنامهیك  اینفوگرافیك 3  بخش ویژه

 کتاب
های دانشجویی و یا دانشجویان به ها، گروهانجمن

 صورت فردی

 A1 گزارش و متن كامل كتاب 3

 A1 فعالیتیك  اینفوگرافیك 3 اختراع

 A4 گزارش 1 هادانشگاه دانشگاه

 را داشته باشد. 3-9و شرايط اختصاصي بند  2-9تذكر: آثار بايد شرايط عمومي بند  



 

 های رقابتیشرایط اختصاصی حوزه

 ریزيبرنامه و اعضا کارگروهي حاصل که انجمن علمي هايفعالیت کلیه: برتر انجمن الف(
در این حوزه شرکت کنند. گزارش انجمن از حیث تعداد  تواند مي است انجمن مرکزي شوراي
 ها و ترتیب ارائه باید مطابق جدول زیر باشد:فعالیت

 مصادیق فعالیت نوع فعالیت

 فعالیت آموزشی

 فعالیت( 10)حداکثر 
 های آموزش علمی و تخصصیها و دوره ها، کالسکارگاه

 رویداد علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و 

 تخصصی

 گفتگوی علمی و تخصصی

 فعالیت( 5)حداکثر 

، کرسی آزاداندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات بحث، گفتگو هم اندیشی، مباحثه،
 نقد و یا تبادل نظر، حلقه فكری

 های علمیارتباطات و همكاری

 فعالیت( 5)حداکثر 

ای یا های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفهجلسه، بازدید و همكاری مشترك با مراکز و مجموعه

 المللیتخصصی ملی یا بین

 

 
 



 نوآوري، ابتكار و مسئلهفعاليت علمي كه واجد عناصري همچون خالقيت،  هر نوع فعاليت خالقانه: ب(
 ترينازبهترين و خالقانه يكي تواندگشايي و ... باشد در شمول اين حوزه قرار مي گيرد.انجمن مي

هاي خود را در اين حوزه رقابتي ارسال نمايد. فعاليتي كه موضوعات آن در زمينه هاي زير باشد فعاليت
 داراي امتياز ويژه خواهد بود:

 

چاپي يا الكترونيكي داراي مجوز مي توانند جهت شركت در اين حوزه ارسال نشريات  نشريه: پ(
 :شوند.شرايط اختصاصي اين حوزه به شرح زير است

 صاحب امتياز نشريه بايد يک انجمن باشد.    

 محتواي مطالب نشريه بايد صرفاًرويكرد علمي داشته باشد.      
 

علمي بوده و در طي آن دست كم دو اثر، تيم و ... در هر گونه رويدادي كه واجد موضوع  مسابقه: ت(
قياس با هم مورد ارزيابي قرار گيرند، در شمول اين حوزه است. الزم به ذكر است در مراحل مختلف اخذ 

ش تواند گزارمحرز باشد. انجمن مي« مسابقه»مجوز و اطالع رساني بايد تبليغ اين رويداد با ذكر عنوان 
 .كند ارسال حوزه اين در شركت جهت را خود خالقانه لميع مسابقه يک برگزاري

 



سايت، شبكه هاي اجتماعي، نرم افزارهاي هاي علمي در قالب وبكليه فعاليت ث( محتواي ديجيتال:
اي، اينفوگرافيک، فيلم و.. )بجز كتاب و هاي رايانهكاربردي، سامانه هاي هوشمند و اينترنت اشياء، بازي

 در شمول اين حوزه قرار مي گيرند. نشريات الكترونيكي(

 

 
    گيرند.شرايط هاي چاپي و الكترونيكي در شمول اين حوزه قرار ميکليه کتاب ج( کتاب:         

 اختصاصي اين حوزه به شرح زيراست:

 كتاب بايد مجوز انتشار از مراجع ذيصالح كشور داشته باشد.    

 كار دانشجويي و اسامي افراد روي جلد كتاب باشد.ترجمه يا تاليف كتاب بايد حاصل        

در مواردي كه كتاب حاصل كار انجمن است، لوگو و نام انجمن بايد روي جلد و در شناسنامه كتاب       
 درج شده باشد.

 محتواي كتاب بايد صرفاً رويكرد علمي داشته باشد.     .

 
 
 
 
 

 



فرد يا افراد است و براي اولين بار فرايند يا نتيجه فكر  هر نوع فعاليت علمي که چ( اختراع:

کند و مشكلي را در يک حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها اي خاص را ارائه ميفرآورده

گيرد.شرايط اختصاصي اين حوزه به شرح زير نمايد در شمول اين حوزه قرار ميرا حل مي

 :است

. باشدزم را داشته باشد. ارائه گواهي در گزارش الزامي ميال هايگواهي و رسيده ثبت به بايد اختراع    

 تاريخ گواهي ثبت اختراع بايد در بازه زماني جشنواره باشد.

 ج شده باشد.در اختراع ثبت گواهي در افراد اسامي و دانشجويي كار حاصل بايد اختراع       

 .باشد شده درج اختراع ثبت گواهي در بايد انجمن نام است، انجمن كار حاصل اختراع كه مواردي در      

 

 



هايي كه منجر به طرح ايده و يا عملي شده است كه در آن امكان كسب كليه فعاليت :کارآفريني( ح

درآمد مستمر و متناوب براي چند نفر فراهم شده باشد، ايده يا عمل كارآفريني محقق شده است و در 

 :اختصاصي اين حوزه به شرح زير استگيرد. شرايط شمول اين حوزه رقابتي قرار مي

          شركت عنوان به يا و باشد دانشگاه فناوري و علم پارک يا رشد مركز حمايت و تاييد مورد بايد كارآفريني       

 .باشد شده ثبت

 .شود ارائه نيز خصوص اين در الزم مستندات و باشد دانشجويي كار حاصل بايد كارآفريني       .

 

هاي ها و سياستتوجه به محيط زيست و حفاظت از آن جز اولويت از آنجا كه ويژه: بخش (خ

كشور است؛نيز هرگونه فعاليتي كه معطوف به حل برخي مشكالت اين حوزه بوده و با نيازهاي  كالن 

اين حوزه  ، موضوعمحلي، ملي و جهاني مرتبط باشد، واجد اهميت و ارزش ويژه اي است. بنابراين

هاي مشخص اين آيين نامه با موضوع محيط زيست و حفظ فعاليتي علمي است كه در چارچوبشامل 
 .منابع طبيعي انجام شده باشد

 



های ی رقابتی مختص بررسی عملكرد دانشگاه در حمايت از فعاليتاين حوزه: ( دانشگاه برترد

ار ارزيابي كيفيت علمي و گروهی دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت آنها در كن

هاي رقابتي است. همچنين برای ارزيابی عملکرد آثار ارسالي به جشنواره در ساير حوزه

به عنوان معياری برای مقايسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره  شاخص رشد دانشگاه،

د هاي اداره کل در ارزيابي مورمدنظر قرار خواهد گرفت. عالوه بر اين، همكاري با برنامه

 توجه خواهد بود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت در بخش رقابتی         

شوند. برگزيدگان در مراسم اختتاميه در اين بخش آثار برگزيده دانشگاهي پس از دريافت ارزيابي و داوري مي
 :گيردها تقدير خواهد شد. اين بخش جشنواره در سه مرحله صورت ميجشنواره معرفي و از آن

 برگزيده دانشگاهي از طريق سامانه جشنوارهالف( دريافت آثار 

 اثر براي مرحله نهايي)در هر گروه از هر حوزه رقابتي( 6ب( داوري کليه آثار دريافتي و انتخاب 

 در مراسم اختتاميه از ميان آثار راه يافته به مرحله نهايي« برگزيدگان جشنواره ملّي حرکت»ج( معرفي 

 

 شرکت در بخش نمایشگاهی        

لي كانديداي جايزه جشنواره م»هايي كه آثارشان در فرايند بخش رقابتي به عنوان ورالعمل جشنواره ملي حركت دانشگاهبنابر دست

  معرفي شده باشد، بايد ضمن حضور در بخش نمايشگاهي، دستاوردهاي علمي راه يافته را در معرض نمايش قرار دهند.« حركت

ي حضور و همچنين هزينه افراد مازاد بر سهميه طي اطالعيه اي پيش از برگزاري ابعاد غرفه دانشگاه، سهميه هر دانشگاه برا

 جشنواره اعالم خواهد شد

 


