دستورالعمل داوری ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
مصوب جلسه مورخ 9313/3/4شورای سیاستگذاری جشنواره

مقدمه:
فراهم آوردن زمينه مناسب براي بروز و ظهور خالقيتهاي جوانان و دانشجويان ،افزايش شور و نشاط  ،بهرهمندي جامعه دانشگاهی از انديشهها،
آموختهها و ترغيب و تشويق دانشجويان به مطالعه ،تحقيق و فعاليتهاي فوق برنامه از جمله علل بنيادين برگزاري «جشنواره فرهنگی دانشجويان
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور» است .دو مرحله اي برگزار شدن اين جشنواره ،از جمله رويدادهاي مهمی است که در راستاي اجراي اهداف متعالی ذکر شده
در سالهاي گذشته اجرايی گرديد.
فرآيند داوري آثار به عنوان مهمترين و حساسترين بخش جشنواره فرهنگی دانشجويان علوم پزشکی کشور در راستاي تحقق اهداف ترسيم شده اين
جشنواره و همچنين ايجاد فضاي رقابتی مبتنی بر اصول و معيارهاي مشخص و تخصصی به شرح ذيل طراحی گرديده است.

 مرحله دانشگاهی
نکته مهم :مسئولیت انجام داوری مرحله دانشگاهی بر عهده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میباشد.

ماده  :1انتخاب نماینده داوران
جهت هماهنگی بين داوران مرحله دانشگاهی در هر دانشگاه يک داور به عنوان نماينده داوران ،از طرف دبيرخانه آن دانشگاه معرفی می گردد.

ماده  :2انتخاب داوران
 .2/1داوران مرحله دانشگاهی توسط نماينده داوران در هر دانشگاه به مسئول دبيرخانه اجرايی آن دانشگاه (معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه) پيشنهاد
شده و بعد از تاييد نهايی توسط مسئول دبيرخانه اجرايی دانشگاه در سامانه جشنواره ثبت خواهند شد.
 .2/2داوران بايد داراي يکی از شرايط ذيل باشند:
الف) تسلط به رشته تخصصی مربوط
ب) عضو هيئت علمی و يا مدرس دانشگاه و يا مراکز آموزشی مرتبط و ...
ج) داشتن سابقه داوري در جشنواره هاي دانشگاهی و يا استانی
تبصره :1دانشگاهها میتوانند اعضاي هيئت علمی و يا کارمندان دانشگاه را به شرط احراز شرايط الزم براي داوري به نماينده داوران معرفی نمايند.
تبصره :2دبيرخانه دانشگاه ضروري است ليست اسامی نهايی داوران را در اختيار دبيرخانه دايم جشنواره قرار دهد.

تبصره :3يک داور میتواند بطور همزمان در چند دانشگاه به داوري آثار بپردازد.
ماده :3ثبت اطالعات در سامانه جشنواره
داوران بايد پس از تأييد توسط مسئول دبيرخانه اجرايی دانشگاه ،وارد سامانه الکترونيک جشنواره شده و بعد از درج اطالعات کامل خود در سامانه رمز عبور
دريافت نمايند.

ماده :4عقد تفاهم نامه
دبيرخانههاي اجرايی مرحله دانشگاهی بايد قبل از برگزاري مرحله داوري زمان و مکان دقيق محل داوري در دانشگاه را به اطالع نماينده داوران آن دانشگاه
رسانده و با نماينده داوران عقد قرارداد نمايند.
تبصره  :1پرداخت کليه هزينههاي مرحله داوري دانشگاهی به عهده دبيرخانه اجرايی دانشگاه میباشد.
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تبصره :2پرداخت حق الزحمه داوران مرحله دانشگاهی بر اساس ميزان حق الزحمه تعيين شده از طرف دبيرخانه اجرايی دانشگاه مربوطه میباشد.

ماده :5زمان بندی داوری مرحله دانشگاهی
 .1/5داوري مرحله دانشگاهی به صورت هم زمان و با حضور داوران در تمام دبيرخانههاي اجرايی دانشگاهها انجام خواهد شد.
تبصره :1اقداماتی که دبيرخانههاي اجرايی مرحله دانشگاهی بايد انجام دهند:
 تأمين فضاي مناسب و دسته بندي آثار دانشجويان متناسب با بخشهاي مسابقهاي جشنواره برگزاري جلسه توجيهی با داوران ثبت کليه نمرات در سامانهي جشنوارهي فرهنگیتبصره :2آثاري که در جشنوارههاي قبل حايز رتبه شده باشند ،حتی در صورتی که توسط کاربر دانشگاهی ثبت قطعی شده باشند ،به مرحله داوري کشوري
راه نمیيابند.
تبصره :3هيچ يک از مسئولين دانشگاه اجازه دخل و تصرف در فرآيند داوري را نداشته و کليه اقدامات الزم جهت داوري توسط کاربر دانشگاهی حاضر در
محل انجام میپذيرد.
 .2/5داوران بايد طبق معيارهاي تعيين شده از سوي دبيرخانه دايم جشنواره آثار را از تاریخ  1313/3/11تا  1313/3/21داوري نموده امتياز هر اثر را
در سامانه الکترونيک جشنواره ثبت نمايند.

ماده :6تهیه و تدوین بیانیه پایانی داوری
 .1/6يک هفته پس از پايان داوري مرحله دانشگاهی ،بيانيه پايانی داوران توسط نماينده داوران دانشگاه تهيه و در سامانه جشنواره ثبت میگردد.
 .2/6در داوري مرحله دانشگاهی ،در هر زمينه از بخش آزاد و ويژه آثاري که حدنصاب امتياز را در بخش مريوطه کسب نمايند از طريق سامانه به مرحله
کشوري معرفی می شوند.
تبصره :در هر رشته /زمينه براي هر دانشگاه سهميه در نظر گرفته شده است که اين سهميه مصوبه شوراي سياستگذاري میباشد و براساس تعداد دانشجو و
اثر ثبت شده در رشته مربوطه بوده و قبل از داوري دانشگاهی توسط سامانه لحاظ میگردد.

ماده :1ارسال آثار راه یافته به مرحله کشوری
دبيرخانه اجرايی مرحله دانشگاهی آثار برگزيده دانشجويان را از تاریخ  1313/4/1تا  1313/4/1باهماهنگی دانشگاه ميزبان بصورت حضوري و توسط
يکی از کاربران دانشگاهی(نماينده دانشگاه) به دبيرخانه اجرايی مرحله کشوري ارسال و رسيد مربوطه را دريافت مینمايد.

 مرحله کشوری
ماده  :8انتخاب داوران
داوران مرحله کشوري توسط مسئول داوران هر بخش مسابقه اي به دبير شوراي طرح و برنامه جشنواره پيشنهاد شده و بعد از تاييد نهايی به دبيرخانه اجرايی
مرحله کشوري معرفی خواهند شد.
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تبصره  :1پرداخت کليه هزينههاي مرحله داوري کشوري ،بر اساس ميزان حق الزحمه تعيين شده از طرف دبيرخانه دائم جشنواره و به عهده دبيرخانه
اجرايی دانشگاه ميزبان میباشد.

ماده :1زمان بندی داوری مرحله کشوری
 .1/9داوري مرحله کشوري از تاریخ  13/5/11تا  13/5/16در دبيرخانه اجرايی مرحله کشوري (دانشگاه ميزبان) از طريق سامانه الکترونيک جشنواره
انجام خواهد شد.
تبصره :1اقداماتی که دبيرخانههاي اجرايی مرحله کشوري بايد انجام دهد:
 تأمين فضاي مناسب ،دسته بندي آثار دانشجويان متناسب با بخشهاي مسابقه اي جشنواره دريافت آثار مکتوب از سامانه جشنواره نظير آثار ادبی ،پژوهشی و  ...و دسته بندي آثار براساس بخش /رشته /زمينه برگزاري جلسه توجيهی با داوران ثبت کليه نمرات در سامانهي جشنوارهي فرهنگیتبصره :2هيچ يک از مسئولين دانشگاه اجازه دخل و تصرف درفرآيند داوري را نداشته و در صورت بروز مشکل کليه مسئوليتها بر عهده دبيرخانه آن
دانشگاه خواهد بود.
 .2/9داوران بايد طبق معيارهاي تعيين شده از سوي دبيرخانه دايم جشنواره آثار را داوري نموده امتياز اثر را در سامانه الکترونيک جشنواره ثبت نمايند.
 .3/9پس از پايان داوري ،در صورت وجود امتياز مشترک در هر زمينه اي از آثار ،داوران آثار را مجدداً بررسی و داوري نهايی توسط داور اصلی همان زمينه
صورت میگيرد.
 .4/9در مرحله کشوري ،در هر زمينه از بخشهاي مسابقهاي جشنواره در موضوع آزاد حداکثر سه نفر حائز رتبه اول تا سوم و در هر موضوع ويژه  2نفر از
طريق سامانه الکترونيک اعالم خواهد شد.
 .5/9داوري مرحله کشوري مشاعره در روزهای  22و  21مرداد ماه  1313به ميزبانی دانشگاه علوم پزشکی فارس و بصورت حضوري برگزار خواهد
شد.
 .6/9داوري رشتههاي نقد و تلخيص کتاب بصورت تک مرحلهاي و همزمان با داوري مرحله کشوري صورت خواهد گرفت.
 .7/9داوري مرحله کشوري کتابخوانی بصورت حضوري و متمرکز در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

ماده :12تهیه و تدوین بیانیه پایانی داوری
پس از پايان داوري مرحله کشوري ،بيانيه پايانی داوران توسط مسئول بخش داوران جشنواره تهيه و تدوين و پس از تاييد توسط دبيرجشنواره در اختتاميه
قرائت خواهد شد.

ماده :11عودت آثار به دانشگاهها
دبيرخانه اجرايی مرحله کشوري (دانشگاه ميزبان) مکلف است در حفظ و نگهداري آثار دريافتی از سوي دانشگاههاي علوم پزشکی کوشا بوده و پس از
مراسم اختتاميه آثار را مطابق رسيد به دانشگاههاي علوم پزشکی عودت دهد .
اين دستورالعمل در  11ماده و  12تبصره در تاريخ  1393/3/4در محل دبيرخانه اجرايی مرحله کشوري به تصويب اعضاي شوراي سياستگذاري رسيد.
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