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 مقدمه 

های خالق و ایجاد انگیزه و افزایی، تکثیر ایدههای علمی دانشجویی و با تأکید بر همویژه انجمن جشنواره حرکت

تی رکح  ءکند تا مبنا و مبداشود. این جشنواره تالش میدانشجویی همه ساله برگزار میهای علمی نشاط در انجمن

  های علمی دانشجویی باشد.نوین برای سازماندهی فعالیت

دهای برتر علمی دانشجویان است. تاوررویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دس دوره جشنواره حرکتاولین 

و کمیته حمایت و ماعی تفرهنگی و اج معاونتریزی ذاری و برنامهتگبا سیاساین جشنواره، به صورت ساالنه و 

 گردد.برگزار می های علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاهانجمن نظارت بر

نیان و باد دانشتصدر این دوره، تاکید بر اقدانشگاه صنعتی کرمانشاه ماعی تفرهنگی و اج معاونتراهبرد اصلی 

 شود.  جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا میاول رالعمل دوره تودس . بر این اساستی استمقاوم

 

 

 

 

 اهداف  -1ماده 

  هاهای علمی داوطلبانه و خالقانه و حمایت و تشویق آن افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت -1-1

  هاآن زو تقدیر ا تازوردهای علمی ممتاها و دانشجویان دارای دسشناسایی انجمن -1-2

  های علمی موفق و الگو بین دانشجویانتجربه تقالانعکاس و ان -1-3

 دانشگاههای زها و نیااسب با اولویتتنتشویق دانشجویان به فعالیت م -1-4

 ها افزایی انجمنبه منظور هم زمینه سازی -1-5
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 های جشنوارهبخش -2ماده 

 باشد.های زیر میجشنواره شامل بخش

. شوندیابی و داوری میزدریافت، ارز پس ا های علمیانجمندر این بخش آثار برگزیده  بخش رقابتی:-2-1

آن ها تقدیر خواهد شد. این بخش جشنواره در سه مرحله  زامیه جشنواره معرفی و اتتبرگزیدگان در مراسم اخ

 صورت می گیرد:

 هجشنوار دبیرخانهطریق  زاهای علمی  انجمندریافت آثار برگزیده ( الف 

 زه رقابتی(هر حو زدر هر گروه ا) خاب آثار برتر برای مرحله نهاییتو ان تیداوری کلیه آثار دریاف (ب

 یبه مرحله نهای تهمیان آثار راه یاف زا ختتامیهدر مراسم ا« برگزیدگان جشنواره حرکت»معرفی  (ج

 

اند بصورت شرکت کرده تیاوردهای علمی که در بخش رقابتدر این بخش دس بخش نمایشگاهی:-2-2

  گیرند.ای در معرض نمایش قرار مینگارخانه

 

 قال تجربیاتتی برای ارتباط و انتاین بخش به منظور ایجاد فرص بخش انجمن پویا:-2-3     

 های علمی دانشجویی ایجاد شده است.ی وهمکاری در انجمنیافزا مموفق با هدف ه

 

 

 

 زمان بندی جشنواره -3ماده 

 آذرماه 33آذرماه لغایت  23 دریافت آثار انجمن های علمی از طریق دبیرخانه جشنواره از الف(

 دی ماه4دی ماه لغایت 1داوری آثار جشنواره از ب(

 دی ماه7دی ماه لغایت 4بخش نمایشگاهی جشنواره از  ج(

 دی ماه7اختتامیه جشنواره  د(
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 های رقابت و شرایط آثار ارسالی حوزه -4ماده 

 

 های رقابتی جشنواره به قرار زیر است:حوزه-4-1
 

 توضیحات قطع گزارش
انجمن ظرفیت پذیرش آثار از هر 

 در بخش رقابتی جشنواره
 شرکت کنندگان

 حوزه

 رقابتی

A4 گزارش کلیه فعالیت ها 

- 

انجمن های علمی 

 دانشجویی

 انجمن برتر

A1  فعالیت خالقانه تفعالی یکاینفوگرافیک 

A4  نشریه شماره های نشریهکلیه 

A1  مسابقه 5 همسابق یکاینفوگرافیک 

A1  محتوای دیجیتال 5 تفعالی یکاینفوگرافیک 

A1  کارآفرینی 3 نیکارآفری یکاینفوگرافیک 

A1  بخش ویژه 3 هبرنام یکاینفوگرافیک 

A4  یکگزارش و مین کامل 

 کتاب

انجمن ها و یا  3

دانشجویان به صورت 

 فردی

 کتاب

A1  اختراع 3 تفعالی یکاینفوگرافیک 

 ه باشد.ترا داش 3-4صاصی بند تاخ  طو شرای 2-4عمومی بند  طتذکر: آثار باید شرای

  

 

 شرایط عمومی آثار ارسالی-4-2

ها با تمامی گزارشمتن  ی مربوطه باشد.ترقاب زهاوردهای علمی در حوتها یا دسفعالیت زهر اثر باید گزارشی ا (الف

. همچنین فرمت نهایی باشد Boldو به صورت 14ها با اندازه قلم عنوان فعالیت ،11و اندازه قلم  B Nazanin فونت

 باشد. PDFباید 

  رسیده باشد.انجام  به 98تا اول خرداد ماه  87انی اول خرداد ماه زمهای گزارش شده باید در فاصله  تفعالی (ب
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و حاصل کار دانشجویان و یا با شی و پژوهشی دانشگاه زبرنامه آمو زاقل تهای گزارش شده باید مسفعالیت (پ

 ه باشد. تدانشگاه صورت گرفتادان مشارکت اس

 دودیگر و هر دانشجو تنها در  هزحو سهی مربوط به انجمن برتر و نیز حداکثر در ته رقابزهر انجمن در حو (ت

 ارخود را ارسال نماید. می تواند آث هزحو

انه دبیرخ طجشنواره توس زه باشند، در هر مرحله اتفوق را نداش  طشرای زارسالی که هر یک اآثار  - تذکر

 شوند. مرکزی حذف می

 

 

 های رقابتیشرایط اختصاصی حوزه-4-3

ریزی شورای مرکزی انجمن برنامههای علمی انجمن که حاصل کارگروهی اعضا و  : تمام فعالیتانجمن  برتر) الف

و ترتیب ارائه باید مطابق جدول  هافعالیت حیث تعداد زه شرکت کند. گزارش انجمن ازدر این حوتواند یباشد میم

 یر باشد: ز

  

 نوع فعالیت مصادیق فعالیت

 ش علمی و تخصصیزهای آموها و دورهها، کالسرگاهکا
 فعالیت آموزشی

 فعالیت(13)حداکثر 

   نمایشگاه، بزرگداشت،ست، سمینار، فرانس، نشنمسابقه، جشنواره، ک

 گردهمایی علمی و تخصصی

رویداد علمی 

 (فعالیت 5حداکثر )

گرد، ز، مناظره ،سخنرانی، میاداندیشیز، کرسی آگوتگفهم اندیشی، مباحثه ،

 جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فکری

 گوی علمی و تخصصیتگف

 (فعالیت 5حداکثر )

های علمی، خدماتی مراکز و مجموعهرك با تدید و همکاری مشزجلسه، با

 بین المللیای یا تخصصی ملی یا ی، حرفهت،صنع

ارتباطات و همکاری های 

 علمی

 (فعالیت 5حداکثر )
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یی اکار و مسئله گشت، اب عناصری همچون خالقیت، نوآوریفعالیت علمی که واجد  هر نوعفعالیت خالقانه:  (ب

ا های خود ر رین فعالیتترین و خالقانهتبه زا یكیانجمن می تواند  گیرد.ه قرار میزاین حو مولو ... باشد در ش

  ی ارسال نماید. ته رقابزدر این حو

  طشرای ه ارسال شوند.زتوانند جهت شرکت در این حومی زرونیکی دارای مجوتات چاپی یا الکنشرینشریه:  (پ

 یر است: زه به شرح زصاصی این حوتاخ

  نشریه باید یک انجمن باشد . زیاتصاحب ام .1

  ه باشد.تشریه باید صرفاً رویکرد علمی داشوای مطالب نتمح .2

 

اثر، تیم و ... در قیاس با هم  گونه رویدادی که واجد موضوع علمی بوده و در طی آن دست کم دوهر مسابقه:(ت

و اطالع  زخذ مجولف اتدر مراحل مخم به ذکر است زگیرد. اله قرار میزیابی قرارگیرند ،در شمول این حوزمورد ار

سابقه م یکتواند گزارش برگزاری باشد. انجمن می زمحر« مسابقه»عنوان  این رویداد با  ذکر  غرسانی باید تبلی

 ه ارسال کند. زقانه خود را جهت شرکت در این حوعلمی خال

 

نرم افزارهای کاربردی،  ماعی،تهای اجسایت، شبکههای علمی در قالب وبکلیه فعالیتمحتوای دیجیتال:  (ث

 ( رونیکیتاب و نشریات الکتبجز ک) ... فیلم و ،ای، اینفوگرافهای رایانهیز، با ءرنت اشیاتاین های هوشمند وسامانه

  گیرند.ه قرار میزدر شمول این حو

ه به زصاصی این حوتاخ  طشرای گیرند.ه قرار میزرونیکی در شمول این حوتهای چاپی و الکبتاکلیه ککتاب: (ج

 است:  یرزشرح 

  ه باشد.تمراجع ذیصالح کشور داش زشار اتان زاب باید مجوتک .1

  .اب باشدتانشجویی و اسامی افراد روی جلد کاب باید حاصل کار دتترجمه یا تالیف ک .2

اب تمن باید روی جلد و در شناسنامه کب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجتادر مواردی که ک .3

  .شده باشددرج 
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  ه باشد.تب باید صرفاً رویکرد علمی داشتاوای کتمح .4

علمی  یاهد که سابقه همکاری با انجمنتوانند شرکت کنندانشجویانی بصورت انفرادی در این بخش می -1تبصره

 ماعی دانشگاه را ارائه نمایند.  تمعاونت فرهنگی و اج زه باشند و باید نامه تایید اتداش جویی رادانش

با  چاپ نرسیده باشدقبیل فیپا و شابک را اخذ کرده باشد ولی به  زم ازهای الزی مجوتابکه ک درصورتی -2تبصره

 تواند در این بخشب، میتاربوطه مبنی بر آماده چاپ بودن کان متکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اساداره  زارائه نامه ا

  .شرکت نماید

 

را  اصای خآوردهرد است و برای اولین بار فرایند یا  فجه فکر فرد یا افراتین هر نوع فعالیت علمی کهاختراع:  (چ

 ه قرارزنماید در شمول این حوا را حل میو مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنه کنده  میارائ

 یر است: زه به شرح زصاصی این حوتاخ  طشرای میگیرد.

رائه گواهی در گزارش الزامی . اه باشدتم را داشزهای الگواهیاید به ثبت رسیده و اع بتراخ .1

، ذکر شده 2-4مانی جشنواره که در بند زراع باید در فاصله تاخت واهی ثبگ  خاریت و ودهب

  .باشد

  .راع درج شده باشدتی و اسامی افراد در گواهی ثبت اخراع باید حاصل کار دانشجویتاخ .2

راع درج تنام انجمن باید در گواهی ثبت اخ انجمن است،راع حاصل کار تدر مواردی که اخ .3

  .شده باشد

های علمی در انجمن توانند به صورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابقه عضویتدانشجویانی می -تبصره

ماعی دانشگاه را ارائه تمعاونت فرهنگی و اج زباشند و باید نامه تأیید ا تههمکاری با آن را داش ادانشجویی و ی

 نمایند.  

هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده باشد که در آن امکان کسب درآمد کلیه فعالیتکارآفرینی:  (ح

 هزی محقق شده باشد، در شمول این حوچند نفر فراهم گردیده و ایده یا عمل کارآفرین رایاوب بتنمر و متمس

. م در این خصوص نیز ارائه شودزدات التنید حاصل کار دانشجویی باشد و مساگیرد. کارآفرینی بی قرار میترقاب
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رکت اه باشد و یا به عنوان شم و  فناوری دانشگعل ارك رینی مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پکارآف که درصورتی

  ویژه برخوردار خواهد بود. زیاتام زثبت شده باشد ا

ه زحو) های مشخص این آیین نامهر چارچوبی علمی است که دتفعالیه شامل زاین حو موضوعبخش ویژه:  (خ

 ر انجام شده باشد.  زیهای با موضوع (4ی تعریف شده در ماده تهای رقاب

 یست و حفظ منابع طبیعی ز طمحی  .1

 ی و رونق تولید ملی تصاد دانش بنیان و مقاومتاق  .2

 

 

 برگزیدگان -5ماده

 

با اهدای جایزه و های رقابتی ها یا دانشجویان برگزیده در هر یک از حوزهانجمندر مراسم اختتامیه جشنواره از 

 آید.به عمل میتندیس جشنواره تقدیر 

)اسامی از سوی  ها داشته باشندرا در برنامه لوح تقدیر برای اعضای فعال انجمن که بیشترین نقش -1تبصره

 شد.های علمی ارائه می گردد( صادر خواهد کارشناس انجمن

 باشد.اهداء جوایز منوط به حضور انجمن علمی در بخش نمایشگاهی جشنواره و حضور در مراسم اختتامیه می

 

 

 

 

 

 

 

 ، واحد انجمن های علمی  می باشد. 70ساختمان اداری،اتاق شماره 1جشنواره حرکت  واقع در طبقه منفی  اولین   دبیرخانه


