
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 مقدمه -1
يقات توسط وزارت علوم، تحق المللي حركتهمين جشنواره بينا ابالغ دستورالعمل اجرايي سيزدب

اجتماعي دانشگاه تهران در نظر دارد، بخش درون دانشگاهي  وو فناوري، اداره كل فرهنگي 
 برگزار كند.  1399اين جشنواره را در آذر ماه 

ها و دستاوردهاي علمي براي ارائه فعاليتدرون دانشگاهي حركت، رويدادي  هجشنوار
اين جشنواره فرصت مغتنمي است تا  انشجويي و انتخاب بهترين آنهاست.هاي علمي دانجمن
اين جشنواره براي تحقق . خود بپردازندارزنده هاي علمي دانشجويي به ارائه دستاوردهاي انجمن

 شود:اهداف زير برگزار مي
 ؛خالقانه گروهيهاي براي فعاليتهاي علمي دانشجويي جلب مشاركت دانشجويان در انجمن -

 يي به عنوان بزرگترين تشكل دانشجويي دانشگاه؛هاي دانشجوتقويت جايگاه انجمن -
 ؛ن داراي دستاوردهاي علمي ممتازدانشجويا و هاي علميانجمنو معرفي  شناسايي -

براي تحقق دانشگاه ي دانشجويي هاي علمنقش فعاالنه انجمن جاد بستري براي ايفاياي -
 و ترويج علم و فناوري. اجتماعي 

 
 
 
 



 

 

 تقويم جشنواره -2
 آذر  15 آثار: فرصت ارسال

 آذر 26تا  16 داوري آثار:

 آذر 30 اعالم نتايج و انتشار آثار برگزيده:

 

 هاي رقابتيحوزه -3
  عبارتند از:هاي رقابتي حوزه

 انجمن علمي دانشجويي برتر -

 علمي خالقانه تيفعال -

 هينشر -

 علمي مسابقه -

 تاليجيد يمحتوا -

 كتاب -

 اختراع -

 ژهيو بخش -

 و كار و كسب كارآفريني -

هاي علمي دانشججججويي، هر كدام از هاي كتاب و اختراع، افزون بر انجمن : در حوزهتبصررره

 توانند شركت كنند. صورت فردي هم ميدانشجويان دانشگاه به



 

 

 

 هاي رقابتيگروه -4
 :هاي پنج گانه زير مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتدر گروه ي رقابتيهاآثار هر كدام از حوزه

 فني و مهندسي   -
 هنر و معماري  -

 علوم انساني -

 علوم پايه  -
 زيست و محيط منابع طبيعيكشاورزي، ، دامپزشكي -

 
 

 آثار ارسالي عمومي شرايط -5
به  1399آبان ا اول ت 1398 زماني اول خردادماه بايد در فاصله ها و دستاوردهافعاليت -5-1

 انجام رسيده باشد.
  .ر حوزه رقابتي مربوطه باشدددستاوردهاي علمي و ها هر اثر بايد گزارشي از فعاليت -5-2

گروهي هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و حاصل كار ها بايد مستقل از برنامهاين فعاليت -5-3
تواند با مشاركت اعضاي هيات علمي نيز انجام ها ميدانشجويان عضو انجمن باشد. اين فعاليت

 شده باشد. 

 حداكثررقابتي،  هاي رقابتي شركت كند و در هر حوزهتواند در تمامي حوزههر انجمن مي -5-4
 را به جشنواره ارسال كند. يا دستاورد اليتدو فع



 

 

 و حوزه كتاب و اختراع در جشنواره شركت كند. تواند در دهر دانشجو مي -5-5

 .استالزم اثر  3هاي رقابتي، وجود حداقل گروه براي انجام فرآيند داوري در هر حوزه -5-6

جشنواره توسط : آثار ارسالي كه هر يك از شرايط باال را نداشته باشد،  در هر مرحله از تبصره

 د. شودبيرخانه حذف مي

 

 آثار ارساليشرايط اختصاصي  -6
هاي علمي كه حاصل كار گروهي تمامي فعاليت برتر: علمي دانشجويي انجمن -6-1

تواند شامل برگزاري كارگاه، ريزي شوراي مركزي انجمن است. گزارش انجمن ميو برنامه
شي، مسابقه، كنفرانس، نشست، نمايشگاه، مباحثه و گفتگو، مناظره، زهاي آموكالس، دوره

هاي فكري، بازديد يا همكاري مشترک با مراكز و مجموعه جلسات بحث و حلقه سخنراني،
  علمي و صنعتي و ... باشد.

فعاليت علمي كه واجد عناصري چون خالقيت، نوع هر خالقانه: علمي فعالیت  -6-2

 گيرد. در اين حوزه قرار مي ،و ... باشد مسئله گشايينوآوري، ابتكار، 

توانند در اين حوزه ارسال شوند. نشريات چاپي و الكترونيكي داراي مجوز مي نشريه: -6-3

محتوي مطالب نشريه نيز بايد صرفا  نشريه بايد يك انجمن علمي دانشجويي باشد. امتيازصاحب
  رويكرد علمي داشته باشد.

كم دو يا چند نفر، اثر يا گروه فعاليت علمي كه در آن دست نوع هر :علمي مسابقه -6-4

بايد مشخص « مسابقه»در تمام مراحل مسابقه عنوان  گيرد.، در اين حوزه قرار مياندشدهارزيابي
 باشد. 



 

 

افزار، اجتماعي، نرم ، شبكهسايتوبهر فعاليت علمي در قالب محتواي ديجیتال:  -6-5

در اين حوزه قرار به جز كتاب و نشريات الكترونيكي  ...ي، فيلم و هوشمند، اينفوگراف سامانه
 گيرند. مي

هاي چاپي و الكترونيكي كه صرفا رويكرد علمي داشته باشند، در كليه كتاب كتاب: -6-6

صالح باشد. ترجمه گيرند. كتاب بايد داراي مجوز رسمي انتشار از مراجع ذياين حوزه قرار مي
يا تاليف بايد حاصل كار دانشجو يا انجمن علمي دانشجويي )با درج لوگو و نام كامل انجمن( 

 روي جلد و شناسنامه كتاب باشد. 

هر نوع فعاليت علمي كه نتيجه فكر فرد يا افرادي بوده و براي اولين بار  اختراع: -6-7

را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها هاي خاص را ارائه و مشكلي فرآيند يا فرآورده
و هاي الزم را داشته و گواهياختراع بايد به ثبت رسيده گيرد. حل كند، در اين حوزه قرار مي

 حاصل كار دانشجو يا انجمن علمي باشد. 

هاي مواجهه علمي است كه در موضوعشامل هر نوع فعاليت علمي  بخش ويژه: -6-8

بنيان، مقاومتي و رونق توليد ملي، علوم شناختي و محيط دانشجويان با كرونا، اقتصاد دانش
 زيست به انجام رسيده باشد. 

هاي مرتبط ت مهارتتقوي با هدفهرگونه فعاليت علمي  :كار و كسب كارآفريني و -6-9

 گيرد.نجر به كسب درآمد شده باشد، در اين حوزه قرار ميكه م وكاريكسبيا ايجاد  با بازار كار
عنوان كه كارآفريني مورد تاييد و حمايت پارک علم و فناوري دانشگاه بوده يا بهدر صورتي

 شركت به ثبت رسيده باشد، از امتياز ويژه برخوردار است. 
 



 

 

 شیوة ارسال آثار -7
اين براي شركت در توانند هاي علمي دانشجويي و دانشجويان دانشگاه تهران ميانجمن

توجه به با  culfest.ut.ac.ir جشنواره، با مراجعه به سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي به آدرس
 آثار را بارگذاري كنند. به هاي مربوط فرم و شرايط شركت در جشنواره،رقابتي  هايحوزه

 
 
 
 

 داوري جشنوارهمعیارهاي  -8
 هاي علمي دانشجويان شامل موارد زير است:معيارهاي داوري آثار و دستاوردهاي

 ارزيابي نقش دانشجويان با تاكيد بر فعاليت گروهي -8-1
 ارزيابي علمي، محتوايي، خالقيت و نوآوري -8-2
 هاارزيابي كمي و تنوع فعاليت -8-3
 مستندسازيارزيابي كيفيت گزارش و  -8-4

 هاي داوري آثار در سامانه جشنواره منتشر خواهد شد. : فرمتبصره

 
 
 
 



 

 

 برگزيدگان -9
كسب  بر حسب رتبهحركت المللي همين جشنواره بينسيزدبرگزيدگان اين دوره از جشنواره به 

معرفي خواهند شد. همچنين سهميه اعالمي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده و 
 اعطا خواهد شد.  نيز به برگزيدگانهداياي نقدي و لوح تقدير 


