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 «باسمه تعالی » 
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 انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یهاویژه فعالیت
 

 (0010الی اول خرداد  0011)در بازه زمانی اول خرداد 
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 جشنواره حرکت

 دانشجویی -های علمینمایش دستاوردهای برتر انجمنجشنواره دانشگاهی حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و 

در این جشنواره آثار ؛ گرددمعاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه برگزار می با حمایت ههر سال که  دانشگاه است

توسط دبیرخانه جشنواره  پس از اعالم فراخوان و اطالع رسانی،  های علمی دانشجوییو دستاوردهای انجمن

به هیئت داوران ارسال براساس فرم های داوری ارزیابی جهت  ،عد از بررسی اولیه کارشناسان انجمندریافت و ب

 آید.تقدیر به عمل می آیین اختتامیه جشنواره دانشگاهی در های مختلف رقابتی در حوزه منتخبو از آثار می شود 

های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می دانشگاه به مرحله ملی که رقابت با دیگر دانشگاه سهمیهثار برتر طبق آ

 .باشد راه می یابد

 الف( اهداف جشنواره:

  ها؛و حمایت و تشویق آن داوطلبانه و خالقانههای علمی مشارکت دانشجویان در فعالیت جلب 

 ها؛ممتاز و تقدیر از آنو دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ها شناسایی انجمن 

  دانشگاه.دانشجویان بین  های علمی موفق و الگوانتقال تجربه انعکاس و 

 : گذاری جشنواره دانشگاهی حرکت تشورای سیاسب( 

ریزی جشنواره کمیته ای بصورت ویژه برای این منظور با اعضای زیر تشکیل می جهت سیاست گذاری و برنامه 

 شود: 

 :گذاری شورای سیاستعضای ا-1

  (جشنواره)رئیس معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 نایب رئیس جشنواره( ؛مدیر امور فرهنگی دانشگاه( 

 دانشجویی؛ -های علمینفر از استادان مشاور انجمن  یک 

 دانشجویی؛ -های علمیکارشناسان انجمن 

 شرط عدم ذی نفع بودن های علمی دانشجویی در دوره های قبل به یک نفر از اعضای برگزیده انجمن

 انجمن مربوط.

 

 



3 
 

 

 :شورای سیاست گذاریوظایف  -2

 تصویب دستورالعمل اجرایی جشنواره و تقویم آن؛ 

 ؛نظارت بر اجرای دستورالعمل جشنواره داخلی و تطبیق آن با دستورالعمل اجرایی جشنواره ملی حرکت 

 .اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن 

 

 جشنواره:ج( ارکان 

 

 کمیته اجرایی:  -0

های علمی دانشجویی دانشگاه های مربوطه و دریافت آثار انجمنای برای تهیه فرمدر هر دوره از جشنواره دبیرخانه 

 گردد.تأسیس می

 اعضای کمیته اجرایی: -1-1

 ؛(ییاجرا تهیکم ریدب) مدیر فرهنگی ⮚

 مسئول دبیرخانه اجرایی(؛) های علمی دانشجوییانجمن انکارشناسیک نفر از  ⮚

 )عضو دانشجویی نباید ذی نفع در جشنواره باشد(.  یک نفر عضو دانشجویی ⮚

 

 وظایف کمیته اجرایی:  -1-2

 گذاری؛پیگیری مصوبات شورای سیاست 

 یافت آن در بازه زمانی تعیین های علمی دانشجویی دانشگاه و درارسال فرمت گزارش جشنواره به انجمن

 شده؛

 ها؛و ارسال گزارش فعالیت هماهنگی با وزارت علوم ارتباط و 

 .اجرای جشنواره دانشگاهی 

 

 

 



4 
 

 کمیته داوری -2

 

 اعضای کمیته داوری:  -2-1

 معاون فرهنگی )رئیس کمیته داوری( ⮚

 مدیر امور فرهنگی   ⮚

 ؛)بدون حق رأی(( داوری ها )دبیر کمیتههای علمی دانشجویی جهت تبیین گزارشکارشناس انجمن ⮚

یکی از انجمن های علمی نفر از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه )در صورتی که استاد مشاور   2 ⮚

 باشند در مورد انجمن علمی خود حق رأی ندارند(دانشجویی 

کارشناس تخصصی) در جلسات مربوط به یک حوزه تخصصی به طور مثال نشریات صرفا در آن جلسه،  ⮚

 کارشناس نشریات حاضر خواهد بود.(؛

های علمی دانشجویی ) عضو دانشجویی باید به پیشنهاد کارشناس انجمن غیرذی نفععضو دانشجویی  ⮚

دهی را داشته باشد. این فرد سابقه حضور در جشنواره حرکت و کسب رتبه و آشنایی با شیوه گزارش

 د(.ها نیز باشاههای علمی دانشگاه عالمه طباطبائی یا سایر دانشگتواند جز دانشجویان یا ادوار انجمنمی

 

 وظایف کمیته داوری : -2-2

 یهای داورسط داوران منطبق با فرمارزیابی و داوری آثار ارسالی تو 

  .معرفی برگزیدگان مرحلۀ دانشگاهی جشنواره 

 

 داوری: وظایف دبیر کمیته -2-3

 نامه؛شیوههای علمی دانشجویی منطبق با تهیه قالب استاندارد برای ارائه گزارش فعالیت انجمن 

 هماهنگی با داوران جهت برگزاری جلسات داوری؛ 

  نتایج و ارائه به مسئول دبیرخانه) به صورت محرمانه( جهت برگزاری جشنواره  فرم هایجمع بندی

 دانشگاهی.
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جشنواره )معاون فرهنگی(  رئیس: اعضای کمیته داوری و کمیته اجرایی بعد از معرفی باید به تایید مالحظه

 برسند.

 

 فرایند داوری:  -2-0

های داوری در فرمچهار دسته زیر تقسیم بندی شده و دانشجویی در -آثار و دستاوردهای علمیداوری معیارهای 

 گیرد:مد نظر قرار می

  ارزیابی شکلی و ساختاری؛ 

  میزان مشارکت و کیفیت همکاری ها؛ ارزیابی 

  محتوایی و علمی؛ ارزیابی 

  فعالیت.پوستر گزارش ارزیابی  

 

های داوری می تواند به شرکت کنندگان در تهیه گزارش دقیق تر های فرمدقت در شاخصالزم به ذکر است 

جشنواره جهت اطالع بیشتر به آدرس ایمیل دانشگاهی هر  فرم های داوری  لذا ؛از فعالیت هایشان کمک نماید

 انجمن ارسال خواهد شد.

 

 شرایط و صالحیت داوران: -2-5

 

  باشد. انجمن های علمی دانشجویی استاد مشاورو عضو هیئت علمی 

 را داشته باشد. سابقه فعالیت در حوزۀ  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 ی مقامسال های قبل  و در جشنواره حرکتآشنایی داشته باشد های علمی دانشجویی ره و انجمنبا جشنوا

 کسب کرده باشد.

 

 جشنواره: هایبخش  -د

 گردد:پایانی جشنواره در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار میآئین 

 :و  برگزیدگان  مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفتپس از دریافت در این بخش آثار  بخش رقابتی

 ها تقدیر به عمل می آید.معرفی و از آنروز جشنواره  در
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 :های علمی در قالب نگارخانه در شاخص انجمنهای فعالیتدر این بخش آثار برتر و  بخش نمایشگاهی

 روز جشنواره برگزار می شود

 : با توجه به شرایط کرونا برگزاری بخش نمایشگاهی منوط به شرایط زمان برگزاری جشنواره خواهد بود.  تبصره 

  :این بخش به منظور ایجاد فرصتی برای ارتباط و انتقال تجربیات موفق با هدف هم بخش انجمن پویا

این بخش متعاقبا اعالم  )دستور العمل های علمی دانشجویی ایجاد شده است.افزایی و همکاری در انجمن

 خواهد شد

 :ارسالی های رقابت و شرایط آثارحوزه -ر

 باشد:های زیر میهای رقابت طبق دستورالعمل اجرایی جشنواره دانشگاهی حرکت شامل بخشحوزه

 شرکت کنندگان حوزه رقابتی  

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  انجمن برتر

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  فعالیت علمی خالقانه

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  نشریه علمی

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  مسابقه علمی

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  محتوای دیجیتال

 دانشجوییهای علمی انجمنکلیه  کارآفرینی

 های علمی دانشجوییانجمنکلیه  بخش ویژه

 ها یا دانشجویان به صورت فردیانجمنکلیه  کتاب

 ها یا دانشجویان به صورت فردیانجمنکلیه  اختراع

 

 شرایط عمومی آثار ارسالی -1

 ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مربوطه باشد؛هر اثر باید گزارشی از فعالیت 

 به سرانجام رسیده  1041تا اول خرداد   1044ه باید در فاصله زمانی اول خرداد های گزارش شدفعالیت

 باشد؛

 های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ماحصل کار گروهی فعالیت

 باشد؛ صورت گرفته مشارکت استادان دانشگاه با دانشجویان و
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  خش ب ، محتوای دیجیتال،علمی مسابقهعلمی، نشریه ، انهخالقفعالیت علمی  برتر،فعالیت بخش انجمن

کتاب و نشریه  pdf) ارائه نسخه چاپی و فایل   باشد ارسالی   Power Point کتاب در قالب و ویژه

 .الزامی است(

 

 های رقابتیشرایط اختصاصی حوزه -2

اید ها بفعالیتهای علمی یک ساله انجمن است. مبنای رقابت در این حوزه کلیه فعالیت :برترانجمن  -2-1

ملکرد انجمن از حیث تعداد همچنین گزارش ع ؛ریزی شورای مرکزی انجمن باشدحاصل کار گروهی اعضا و برنامه

 ها و ترتیب ارائه آن ها باید مطابق با جدول زیر باشد:فعالیت

 

 الیتمصادیق فع نوع فعالیت

 

 فعالیت آموزشی

 فعالیت( 01)حداکثر 

 

 های آموزشی علمی و تخصصیها و دورهها، کالسکارگاه

 

 رویداد علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

 

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

 تخصصی

 

گوی علمی و وگفت

 تخصصی

 فعالیت( 5)حداکثر 

گو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات واندیشی، مباحثه، گفتهم

 بحث، نقد یا تبادل نظر، حلقه فکری

 

ارتباطات و همکاری 

 های علمی

 فعالیت( 5)حداکثر 

های علمی، خدماتی، صنعتی، وعهمجلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مج

 المللیای یا تخصصی ملی یا بینحرفه
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هر نوع فعالیت علمی که واجد عناصری مثل خالقیت، نوآوری، ابتکار و مسئله :فعالیت علمی خالقانه  -2-2

خواهد گرفت. انجمن می تواند یکی از  بهترین و خالقانه ترین فعالیت خود را  گشایی و ... باشد در این حوزه قرار

 فعالیتی که موضوعات آن در زمینه زیر باشد دارای امتیاز ویژه خواهد بود: ر این حوزه رقابتی کاندیدا نماید؛د

 مشارکت دانشجویان و استادان 

 اخالق آکادمیک 

 آزاداندیشی و گفتگوی علمی 

 المللی تعامالت علمی بین 

 زداییمناطق محروم و محرومیت 

 اقتصاد مقاومتی 

 محیط زیست 

 

 نشریه علمی -2-3

ر این تواند د( میو صوتی الکترونیکی، چاپی) دانشجویی -علمیانجمن نشریه یک های منتشرشده کلیه شماره

 داشته باشد. باید صرفاً رویکرد علمیمحتوای مطالب نشریه همچنین حوزه رقابتی کاندیدا شود. 

 مسابقه علمی -2-0

قیاس با هم مورد ارزیابی هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمی باشد و در طی آن دست کم دو اثر، تیم یا ... در 

 ) از قرار بگیرد، در شمول این حوزه قرار می گیرد؛ الزم به ذکر است که در تمام مراحل مختلف برگزاری رویداد

باید محرز باشد. هر انجمن می تواند گزارش برگزاری یک مسابقه  "مسابقه"اخذ مجوز تا اطالع رسانی( عنوان 

 ارسال کند. علمی خود را جهت شرکت در این حوزه

 

 محتوای دیجیتال -2-5

 

) وب سایت، شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای در قالب  دانشجویی -علمی  ی که توسط انجمناکلیۀ فعالیت علمی

ام شده انج و ...( ، پادکستهوشمند، اینترنت اشیاء، بازی های رایانه ای، اینفوگرافیک، فیلم های کاربردی، سامانه

 تواند در این حوزه رقابتی کاندیدا شود. می) بجز کتاب و نشریات الکترونیکی(  است
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 کارآفرینی: -2-6

 

تواند در این حوزه رقابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از فعالیت دانشجویی منجر به کارآفرینی می

 قرار زیر است:

 

  پارک علم و فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان کارآفرینی باید مورد تأیید و حمایت مرکز رشد یا

 شرکت ثبت شده باشد.

 .کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات الزم در این خصوص نیز ارائه شود 

 

 

 بخش ویژه: -2-7

 

های رقابت و حوزههای مشخص این دستور العمل )در چارچوب موضوع این حوزه شامل فعالیتی علمی است که

 با موضوع های زیر انجام شده باشد:در ( شرایط آثار ارسالی

 

  محیط زیست و حفظ منابع طبیعی 

 قتصاد دانش بنیان و مقاومتی و رونق تولید ملیا 

  انجمن ها در دوران کرونا: این موضوع مربوط به مجموعۀ فعالیت هایی است که انجمن ها در دوران

نشاط فضای دانشجویی و مواجهۀ علمی دانشجویان و شیوع کرونا انجام داده و موجب پویایی و 

 دانشگاهیان با این پدیدۀ فراگیر جهانی شده است.

 

 

 کتاب: -2-8

 

قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار رفعالیت دانشجویی منجر به کتاب می تواند در این حوزه 

 زیر است:

 

 اخذ کرده باشد.کشور صالح کتاب باید مجوز انتشار  از مراجع ذی 
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  باشد.درج شده  کتاب  درترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد 

  در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج

 شده باشد.

 .محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد 

 

ت ردانشجویانی که سابقۀ همکاری با انجمن های علمی دانشجویی را داشته باشند می توانند به صو : 1تبصره

 انفرادی در این بخش شرکت کنند.

در صورتی که کتابی مجوزهای الزم از قبیل فیپا و شابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نرسیده باشد  : 2تبصره 

با ارائه نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه مبنی بر آماده چاپ بودن کتاب، می تواند در این 

 بخش شرکت نماید.

 

 

 اختراع:-2-9

 

فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند هر نوع فعالیت علمی که نتیجۀ 

 ها را حل می نماید در شمول این حوزه قرار می گیرد.و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن

 

 گزارش الزامی است.و ارائه گواهی در  اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی های الزم را اخذ کرده باشد 

 .اختراع باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع باشد 

 .در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد 

  تاریخ ثبت اظهار نامۀ 

 

 

 

 ( نحوه اجرای جشنواره دانشگاهی:ز

های مختلف به حوزهمربوط    Power Pointبندی و فایل های داوری جشنواره بعد از بررسی، شاخصفرم

اند در بازه زمانی تعیین شده ها موظفانجمن ت،در اختیار دبیران قرار خواهد گرفرقابتی طراحی و تدوین شده و 

 ها به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.نسبت به تکمیل و ارسال فایل
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های گزارش بعد از بررسی اولیه توسط کارشناسان انجمن، جهت داوری آثار در اختیار داوران جشنواره قرار فایل

خواهد گرفت؛ سپس آثاری که حد نصاب الزم را کسب کنند به مرحله نهایی داوری راه پیدا کرده و در جلسه 

 ها تقدیر به عمل خواهد آمد.جشنواره از آن در روز برگزاریی رقابتی معرفی و تر در هر حوزهپایانی، آثار بر

 

 

 :بندی جشنواره دانشگاهی( زمانژ

   41/45/1041  :و اعالم فراخوان شرکت در جشنواره  جشنواره دانشگاهی ابالغ دستورالعمل اجرایی   

  دریافت آثار انجمن ها از طریق ایمیل@gmail.com98.atuanjomanelmi   1041مرداد  31تا 

  :45/46/1041 تاریخ قابل تمدید برای دریافت نهایی آثار 

  :1041مهرماه  داوری آثار دریافتی 

 

 

  متعاقبا اعالم خواهد شد. برگزاری جشنواره دانشگاهی حرکت در دو بخش نمایشگاهی و رقابتی:زمان 


