آئین نامه برگزاری نخستین جشنواره بین المللی و سومین جشنواره ملی تالیفات علمی برتر ،جایزه ویژه خیام
INTERNATIONAL FESTIVAL ON TOP SCIENTIFIC RESEARCHES, KHAYYAM AWARD

آئین انهم ربگزاری

ن
خ
ل
س
ل
ع
م
ت
ش
ج
ش
ج
ل
م
ن
ن
می
ی
ل
م
ل
س
ن واره نیب ا ی و و ن واره ی اتلیفات ی ربرت
جازیه وژیه خیام
INTERNATIONAL FESTIVAL
ON TOP SCIENTIFIC RESEARCHES

KHAYYAM AWARD

آئین نامه برگزاری نخستین جشنواره بین المللی و سومین جشنواره ملی تالیفات علمی برتر ،جایزه ویژه خیام
INTERNATIONAL FESTIVAL ON TOP SCIENTIFIC RESEARCHES, KHAYYAM AWARD

آئین نامه برگزاری نخستین جشنواره بین المللی و سومین جشنواره ملی تالیفات علمی برتر ،جایزه ویژه خیام
INTERNATIONAL FESTIVAL ON TOP SCIENTIFIC RESEARCHES, KHAYYAM AWARD

مقدمه
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼمﻲ اﻳﺮان ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺎﻟﻤـﺎن و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕـﺎن ﻋﺮﺻـه ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨﺎوري،
ﺗقﻮﻳﺖ روح ﺑﺮرﺳﻲ و اﺑﺘﻜﺎر در ﺗﻤﺎم زمﻴﻨهﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺳـﻼمﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗدرداﻧﻲ و ارج
ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ مقﺎم واﻻي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﺎﻟﻤﺎن مﻮرد ﺗﻮﺟه ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳن اﺳﺎس و
ﻫﻤچﻨﻴن در راﺳﺘﺎي مﻨﻮﻳﺎت مقﺎم معظﻢ رﻫبﺮي (مدظﻠه اﻟعﺎﻟﻲ) و ﻋﻤل ﺑه ﻓﺮمﺎﻳﺸﺎت اﻳﺸﺎن در ﺧصﻮص
ﻟزوم ﺗحقﻴﻖ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم مﺨﺘﻠف و ﺗحقﻖ اﻗﺘصﺎد داﻧش ﺑﻨﻴﺎن و اﻗﺘصﺎد مقﺎومﺘﻲ و ﺑﻤﻨظﻮر
ﺑزرﮔداشﺖ شﺨصﻴﺖ واﻻي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻤﻨد ﺑﺮﺟسﺘه و ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ غﻴﺎثاﻟدﻳن اﺑﻮاﻟفﺘح ﻋﻤﺮ
ﺑن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻴﺎم ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري و ﺑه دﻧبﺎل ﺑﺮﮔزاري مﻮﻓﻖ دوره ﻫﺎي ﻧﺨسﺖ و دوم ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﺧﻴﺎم ﺑصﻮرت مﻠـــﻲ ،ﺳﻮمﻴن ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﺧﻴﺎم
ﺑصﻮرت ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑصﻮرت مﺸﺘﺮک ﺑﺎ کﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن دوﺳﺖ و ﻫﻤسﺎﻳه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼمﻲ
اﻳﺮان ،اﻓغﺎﻧسﺘﺎن و ﺗﺎﺟﻴﻜسﺘﺎن و ﺑه ﻫﻤّﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و مﺮاکز ﻋﻠﻤﻲ اﻳن کﺸﻮرﻫﺎ ،اﻧدﻳﺸﻜده اشﺮاق،
مﻮﺳسه آمﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎج اﻓغﺎﻧسﺘﺎن و اﻧجﻤن مﺮدم ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻳﺸﮕﺮان ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑسﻴﺎري از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ و مﺮاکز ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﺮان در ﺳﺎل  1399ﺑﺮﮔزار مﻲ ﮔﺮدد .اِن شﺎء اَهلل اﻳن
ﺟﺸﻨﻮاره رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﻨجﻴدهاي ﺑﺮاي شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،معﺮﻓﻲ و ﻗدرداﻧﻲ از داﻧﺸﻤﻨدان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و محققﻴن
ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﻄح ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد.
ﺟـﺸﻨﻮاره ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﺧﻴﺎم در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳن آﻳﻴن ﻧﺎمه ﺑﺮﮔزار مﻲشﻮد.
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مﺎده  :1ﺗعﺎرﻳف
ﺟﺸﻨﻮاره :ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺟﺎﻳزه وﻳـــﮋه ﺧﻴﺎم که ﻓﺮاﻳﻨدي کﺎمﻼ مﺘﻤﺎﻳز و
مﺘفﺎوت از ﻫﻤﺎﻳش ﻫﺎ و کﻨفﺮاﻧس ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را دﻧبﺎل مﻲ کﻨد.
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﺧﻴــــﺎم واﻗع در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼمﻲ
اﻳﺮان
شﺮکﺖ کﻨﻨده :ﻓﺮدي اﺳﺖ ﺣقﻴقﻲ که مسئﻮﻟﻴﺖ ارﺳﺎل اثﺮ ﺗﺎﻟﻴفﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑه ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﺮﻋﻬده داشﺘه
و مسئﻮل مﻜﺎﺗبﺎت ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره محسﻮب مﻴﺸﻮد.
ﭼﻜﻴده مبسﻮط :ﭼﻜﻴده اي ﺣﺎوي مﻬﻢ ﺗﺮﻳن ﻧﻜﺎت و ﻧﺘﺎﻳج ﺗحقﻴقﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ مﺸﺘﻤل ﺑﺮ ﺣداکثﺮ ده
ﺗﺎ ﭘﺎﻧزده ﺻفحه که در آن ﻫﺮ ﻧﻜﺘه اي که ﻧﺸﺎﻧدﻫﻨده ﺑﺮﺗﺮي ﺧﺎص آن اثﺮ ﺗﺎﻟﻴفﻲ اﺳﺖ ﮔﻨجﺎﻧده شده
و مﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آئﻴن ﻧﮕﺎرش آثﺎر ارﺳﺎﻟﻲ ﺑه ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻬﻴه و ﺗﻨظﻴﻢ شده اﺳﺖ.
ماده  :2اﻫﺪاف و مﺄموریﺖﻫا
اﻟف ـ شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،معﺮﻓﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑه مقﺎم واﻻي داﻧﺸﻤﻨدان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و محققﻴن ﺑﺮﺗﺮ در
ﺣﻮزه ﻫﺎي مﺨﺘﻠف ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ
ﺗبصﺮه ﻳک :ﺟﺸﻨﻮاره کﺎمﻼ روﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ داشﺘه و ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮي مﺘفﺎوت
مﻲﺑﺎشد.

ب-ـ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي مﺎدي و معﻨﻮي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و محققﻴن و ﮔـسﺘﺮش روﺣﻴـه و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧﻮدﺑﺎوري
و ﭘﮋوﻫش در ﺟﺎمعه ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن
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ج ـ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑسﺘﺮي مﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي معﺮﻓﻲ آثﺎر و ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ مﺨﺘﻠف
د ـ کﻤک ﺑه ﺟﻬﺖ دﻫﻲ مﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑه ﺗحقﻴقﺎت و ﭘﮋوﻫش ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎي مﺨﺘﻠف ﻋﻠﻤﻲ

ماده  :3مﺤورﻫای ارائه آثار در جشنواره
ﺟﺸﻨﻮاره در ﺑﺨش ﻫﺎي مﺨﺘﻠف ﺗﺎﻟﻴفﺎت از ﺟﻤﻠه کﺘﺐ ،مقﺎﻻت ،ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎمه ﻫﺎ،
رﺳﺎﻟه ﻫﺎ و ﺗحقﻴقﺎت و ﭘﮋوﻫش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻗدام ﺑه درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻜﻴده مبسﻮط آثﺎر مﻲ ﻧﻤﺎﻳد.
ﺗبصﺮه دو :ﻋﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻜﻴده مبسﻮط آثﺎر محدودﻳﺖ ﻫﺎي مﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه رﻋﺎﻳﺖ ﺣقﻮق معﻨﻮي
ﻧﺎشﺮان اﺻﻠﻲ آثﺎر ﻧظﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و  ...ﺑﺮاي ﻋدم اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎم مﺘن آثﺎر ﺗﺎﻟﻴفﻲ مﻲ ﺑﺎشد ﻟﻜن در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳل شﺮکﺖ کﻨﻨده ﺑه ﺑﺎرﮔزاري ﺗﻤﺎم مﺘن اثﺮ ،از ﻧظﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه مﻨعﻲ وﺟﻮد ﻧداشﺘه وﻟﻲ
مسئﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر و ارﺳﺎل آن ﺑﺮﻋﻬده شﺮکﺖ کﻨﻨده و مسئﻮل مﻜﺎﺗبﺎت ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره مﻲ ﺑﺎشد .ﭼﻨﺎﻧچه
ﺣقﻮق ﻧﺎشﺮ در ﺧصﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎم مﺘن اثﺮ دﻳده ﻧﺸﻮد ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻴچﮕﻮﻧه مسئﻮﻟﻴﺘﻲ در
اﻳن ﺧصﻮص ﺑﺮﻋﻬده ﻧﺨﻮاﻫد داشﺖ.
ﺗبصﺮه ﺳه :ﻧحﻮه ارﺳﺎل آثﺎر و ﻧحﻮه ﻧﮕﺎرش ﭼﻜﻴده مبسﻮط آثﺎر در ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه ﭼﻬﺎر :در ﺻﻮرت ﻋدم رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴن ﻧﮕﺎرش ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه از ارﺳﺎل ﺟﻬﺖ داوري آثﺎر معذور اﺳﺖ.

ماده  :4مﺤورﻫای موضوعی جشنواره
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ﺟﺸﻨﻮاره در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧه زﻳﺮ اﻗدام ﺑه درﻳﺎﻓﺖ آثﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان مﻲ ﻧﻤﺎﻳد:
مدﻳﺮﻳﺖ :دوﻟﺘﻲ ،ﺻﻨعﺘﻲ ،مﺎﻟﻲ ،ﻓﻨﺎوري ،ﺑﻴﻤه ،ﮔﺮدشﮕﺮي ،ﻫﺘﻠداري ،اﺟﺮاﻳﻲ ،MBA ،اﻗﺘصﺎدي،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮاﻳش ﻫﺎي مدﻳﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ :رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﻓقه و ﺣقﻮق ،اﻗﺘصﺎد و ﺣسﺎﺑداري ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،زﺑﺎن و
ادﺑﻴﺎت ،ﺗﺎرﻳخ ،ﺟغﺮاﻓﻴﺎ
ﻓﻨﻲ و مﻬﻨدﺳﻲ :مﻬﻨدﺳﻲ ﺑﺮق ،مﻬﻨدﺳﻲ کﺎمپﻴﻮﺗﺮ ،مﻬﻨدﺳﻲ ﻋﻤﺮان ،مﻬﻨدﺳﻲ معدن ،مﻬﻨدﺳﻲ
شﻴﻤﻲ ،مﻬﻨدﺳﻲ ﻧفﺖ ،مﻬﻨدﺳﻲ ﻧسﺎﺟﻲ ،مﻬﻨدﺳﻲ ﭘزشﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رشﺘه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و مﻬﻨدﺳﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳه :رﻳﺎضﻴﺎت ،ﻓﻴزﻳک ،شﻴﻤﻲ ،زمﻴن شﻨﺎﺳﻲ ،زﻳسﺖ شﻨﺎﺳﻲ ،آمﺎر و ...
ﻋﻠﻮم ﭘزشﻜﻲ :ﭘزشﻜﻲ ،دﻧداﻧپزشﻜﻲ ،دامپزشﻜﻲ ،ﻃﺐ اﺳﻼمﻲ ،ﻋﻠﻮم آزمﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ...
کﺸﺎورزي و مﻨﺎﺑع ﻃبﻴعﻲ :ﺑﺎغبﺎﻧﻲ ،زراﻋﺖ ،محﻴط زﻳسﺖ ،ﮔﻴﺎه شﻨﺎﺳﻲ و ...
ﻫﻨﺮ و معﻤﺎري :ﻫﻨﺮ ،معﻤﺎري و ...
ﺑﺨش وﻳﮋه ﺟﺸﻨﻮاره :ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎمه ﻫﺎي کﺎرشﻨﺎﺳﻲ ،ﺣجﺎب و ﻋفﺎف ،ﻓﺮﻫﻨﮓ شﻬﺎدت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠح و
ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ

مﺎده  :4شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره
 4ـ :1وظﺎﻳف شﻮرا
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اﻟف ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻫداف ﺟﺸﻨﻮاره
ب ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ آﻳﻴن ﻧﺎمه اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴد اﻋﺘبﺎرات مﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ مﻴزان و ﻧﻮع ﺟﻮاﻳز اﻫداﻳﻲ ﺑه ﺑﺮﮔزﻳدﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫـ ـ ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣسن اﻧجﺎم امﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره

 4ـ  2اﻋﻀﺎي شﻮرا
اﻟف ـ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن (رﻳﻴس شﻮرا)
ج ـ دکﺘﺮ مﻬدي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ (دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
د ـ دکﺘﺮ مﻴثﻢ داودآﺑﺎدي (دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
ﻫـ ـ دکﺘﺮ رضﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ (معﺎوﻧﺖ مﺎﻟﻲ اداري ﺟﺸﻨﻮاره)
و ـ مﻬﻨدس ﺣسﻴن زرﻧدي (معﺎوﻧﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ)
ز ـ دکﺘﺮ اﺳداﻟه ضﻴﺎء (ﻋﻀﻮ شﻮرا)
ح ـ مﻬﻨدس شﺎﻫسﻮاري (ﻋﻀﻮ شﻮرا)
ط ـ رﻳﺎﺳﺖ اﻧدﻳﺸﻜده مﻄﺎﻟعﺎت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اشﺮاق (ﻋﻀﻮ شﻮرا)
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ماده  :5ارﻛان علمی
 5ـ  :1ﻫﻴﺄت داوران
ﻫﻴﺄت داوران ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳن مﺮﺟع ﺗصﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨصصﻲ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.
 5ـ 1ـ  :1وظﺎﻳف ﻫﻴﺄت داوران
اﻟف ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزش ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ آثﺎر اراﻳه شده در ﻫﺮ ﻳک از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ  8ﮔﺎﻧه (شﺎمل
مدﻳﺮﻳﺖ ،ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻮم مﻬﻨدﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳه ،ﻋﻠﻮم ﭘزشﻜﻲ ،کﺸﺎورزي و مﻨﺎﺑع ﻃبﻴعﻲ ،ﻫﻨﺮو
معﻤﺎري ،ﺑﺨش وﻳﮋه ﺟﺸﻨﻮاره)
ب ـ ﺗعﻴﻴن ﺑﺮﮔزﻳدﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ رﺗبهﺑﻨدي آثﺎر ﺑﺮﮔزﻳده (در ﻫﺮ ﮔﺮوه و در ﻫﺮ ﻳک از ﺑﺨش ﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره (کﺘﺎب ،مقﺎﻟه ،ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺎمه ،رﺳﺎﻟه ،ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺗحقﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ) ﻧفﺮات اول ﺑه ﻟحﺎظ امﺘﻴﺎز کسﺐ شده در مﺮﺣﻠه داوري
معﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨد شد)
ﺗبصﺮه ﭘﻨج :ﭼﻨﺎﻧچه در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨش ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗعداد آثﺎر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑه ﺣد ﻧصﺎب مﺘﻨﺎﺳبﻲ ﻧﺮﺳد،
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره اﺟﺎزه ادغﺎم آن ﺑﺨش و ﻳﺎ ﮔﺮوه را دارد.
ﺗبصﺮه شش :در ﺻﻮرﺗﻲ که ﺗعداد آثﺎر (ﭘذﻳﺮﻓﺘه شده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣد ﻧصﺎب امﺘﻴﺎز) ﺗﺎ  20اثﺮ درﻳﺎﻓﺖ
شﻮد ،ﻳک ﻧفﺮ ﺑﺮﺗﺮ معﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨد شد و ﺑه ﻫﻤﻴن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑه ازاي ﻫﺮ ﺑﻴسﺖ اثﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ ،ﻳک اثﺮ ﺑﺮﺗﺮ
(و ﺗﺎ ﺣداکثﺮ ده ﻧفﺮ) ﺑه شﺮط ﻃﻲ مﺮاﺣل ﻧﻬﺎﻳﻲ ثبﺖ ﻧﺎم ،معﺮﻓﻲ مﻴﺸﻮد.
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ﺗبصﺮه ﻫفﺖ :امﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس مﻴﺎﻧﮕﻴن امﺘﻴﺎزات داده شده ﺗﻮﺳط داوران ﻫﺮ اثﺮ ﺧﻮاﻫد
ﺑﻮد.
ﺗبصﺮه ﻫﺸﺖ :ﺑﺮاي ورود ﺑه ﺑﺨش داوري ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺑﺘدا آثﺎر ﺗﻮﺳط ﻳک داور ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت کسﺐ
ﺣد ﻧصﺎب امﺘﻴﺎز (ﻫفﺘﺎد از ﺻد) آن اثﺮ ﺑه مﺮﺣﻠه ﻧﻬﺎﻳﻲ داوري ارﺟﺎع مﻴﮕﺮدد.
ﺗبصﺮه ﻧه :ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻴﻴع ﺣﻖ شﺮکﺖ کﻨﻨدﮔﺎن ،آثﺎر ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ و ﺑه ﻫﻤﺎن ﺗعداد ﻧفﺮات
ﺑعدي (ﺑﻄﻮر مثﺎل اﮔﺮ ﭘﻨج ﻧفﺮ در ﻳک ﮔﺮوه ﺑعﻨﻮان ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ شﻨﺎﺧﺘه شﻮﻧد ،ﭘﻨج ﻧفﺮ اول و ﭘﻨج ﻧفﺮ
دوم و ﺟﻤعﺎ ده ﻧفﺮ اول) مجدد آثﺎرشﺎن ﺑﺮاي داوري ﺑه داوران دﻳﮕﺮي ارﺟﺎع شده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﻬﺎﻳﻲ معﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨد شد.
ﺗبصﺮه ده :ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﺑﺮﮔزاري ﻧﺨسﺘﻴن دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ،در اﻳن دوره محدودﻳﺘﻲ
در ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر اثﺮ ﺗعﻴﻴن ﻧﺸده اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه ﻳﺎزده :ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه مﺎﻫﻴﺖ مﺘفﺎوت ﺟﺸﻨﻮاره ﻧسبﺖ ﺑه ﻫﻤﺎﻳش ﻫﺎ و کﻨفﺮاﻧس ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ارﺳﺎل
آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و محﺎﻓل ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ محدودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺳﺎل آن اثﺮ در اﻳن ﺟﺸﻨﻮاره اﻳجﺎد
ﻧﻤﻲکﻨد.
ﺗبصﺮه دوازده :ارﺳﺎل و داوري آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره مﻨﻮط ﺑه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫزﻳﻨه ﺑﻴسﺖ ﻫزار ﺗﻮمﺎﻧﻲ مﻲ ﺑﺎشد.
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ مجدد ﻃﺮحﻫﺎي مﻮرد اﻋﺘﺮاض :ﺑﺮاي اﻳن مﻮضﻮع ،شﺮکﺖ کﻨﻨدﮔﺎن ﭘس از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳج
داوري ،از ﻃﺮﻳﻖ وﺑﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﺣداکثﺮ ﺳه روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻧد ﺗﺎ ﺑصﻮرت مﻜﺘﻮب اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑه
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨد .دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﭘس از ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاضﺎت ،ﻫﺮ ﻳک از آثﺎر اﻋﺘﺮاضﻲ
را مجددا ﺟﻬﺖ داوري ﺑه ﺳه داور که اﻟزامﺎ ﺑﺎ داوران ﻗبﻠﻲ اثﺮ مﺘفﺎوت مﻲ ﺑﺎشﻨد ارﺳﺎل و ﻧﺘﻴجه را
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ﺑه اﻃﻼع مﻲ رﺳﺎﻧد .دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه از ﭘذﻳﺮش اﻋﺘﺮاض ﭘس از مدت ﺳه روزه مﻄﻠقﺎ معذور مﻲ ﺑﺎشد و
ﻧﺘﺎﻳج را ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫد ﻧﻤﻮد.
ه ـ ارائه ﻧﻬﺎﻳﻲ آثﺎر ﺑﺮﺗﺮ :ﺑﺮﮔزﻳدﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره مﻮظف ﺑه ارﺳﺎل ﭘﻮﺳﺘﺮي اثﺮ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ارائه و
ﻧﻤﺎﻳش در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮﻳن مﻲ ﺑﺎشﻨد.
ﺗبصﺮه ﺳﻴزده :ﺑﺮﮔزﻳدﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻳز ﻧقدي ﺧﻮد مﻮظف ﺑه امﻀﺎي ﻓﺮم ﺗعﻬد
ارﺳﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﺣداکثﺮ ﺗﺎ ﻳک ﻫفﺘه ﺑعد از ارﺳﺎل آن از ﻃﺮﻳﻖ اي مﻴل معﺮﻓﻲ شده
ﺑه دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره مﻲ ﺑﺎشﻨد و در ﺻﻮرت ﻋدم ارﺳﺎل آن ﺗﺎ مﻮﻋد مقﺮر ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه اﺟﺎزه ﻋدم ارﺳﺎل
آن ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن را ﺧﻮاﻫد داشﺖ.
ﺗبصﺮه ﭼﻬﺎرده :شﺮکﺖ کﻨﻨدﮔﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره که ﺣد ﻧصﺎب امﺘﻴﺎز را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﻳﻨد ثبﺖ ﻧﺎم
ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﻳﻲ کﺮده امﺎ ﺟزو ﺑﺮﻧدﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳزه ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘه ﺑﺎشﻨد ،ﺣﻀﻮرشﺎن ﮔﻮاﻫﻲ
ﺑﺮﺗﺮي و درﻳﺎﻓﺖ ﺣدﻧصﺎب امﺘﻴﺎز ﺟﺸﻨﻮاره و ﺗﻨدﻳس وﻳﮋه ﺟﺸﻨﻮاره و در ﺻﻮرت امﻜﺎن ﻫدﻳه اي از
ﻃﺮف ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل و ﺗقدﻳﻢ ﺧﻮاﻫد ﮔﺮدﻳد.
 5ـ  1ـ  :2اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت داوران
اﻟف ـ دکﺘﺮ مﻬدي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ (رﻳﻴس ﻫﻴﺄت داوران)
ب ـ ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده ﻧفﺮ از شﺨصﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ که اﺳﺎمﻲ آﻧﻬﺎ در وﺑﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻴز ﻗﺮار داده مﻴﺸﻮد.
 5ـ  2ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ :ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺑه ﺗعداد زمﻴﻨهﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺨصـصﻲ ﻃـﺮحﻫـﺎي
شـﺮکﺖ کﻨﻨـده در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗعﻴﻴن مﻲشﻮﻧد .ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ وظﻴفه
ﺑﺮرﺳـﻲ ،ارزﻳـﺎﺑﻲ ،امﺘﻴـﺎز دﻫﻲ و کﺎرشﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨصصﻲ اثﺎر اراﻳه شـده را ﺑـه ﻋﻬـده دارﻧـد .ﺗعـداد
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اﻋـﻀﺎي ﻫـﺮ ﻳـک از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺣداﻗل ﻫفﺖ ﻧفﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزمﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
و مﺮاکز ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري مﻲﺑﺎشﻨد .اﺣﻜﺎم رؤﺳﺎ و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصـصﻲ ﺑـﺮاي ﻳـک دوره
ﺑﺮﮔـزاري ﺟـﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺻﺎدر مﻲشﻮد و ﺗﻤدﻳد ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻼمﺎﻧع اﺳﺖ.

مﺎده :6ارکﺎن اﺟﺮاﻳﻲ
 6ـ  :1دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ،معﺎون ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗبﺎﻃﺎت ﺑﻴناﻟﻤﻠل اﻧدﻳﺸﻜده اشﺮاق مﻲﺑﺎشد که ﺑﺎﻻﺗﺮﻳن
مقﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره محسﻮب مﻲشﻮد.
 6ـ 2دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره در اﻳﺮان مسﺘقﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم امـﻮر ﻋﻠﻤـﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺟـﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳـط دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه
که زﻳﺮ ﻧظﺮ دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ ،ﭘﻴﮕﻴﺮي مﻲشﻮد.

مﺎده  :7آﻳﻴن ﻧﺎمه اﺟﺮاﻳﻲ آﻳﻴن ﻧﺎمه اﺟﺮاﻳﻲ مﺮﺑﻮط ﺑه شﺮح وظﺎﻳف دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺣـدود اﺧﺘﻴـﺎرات
ﻫﻴـﺄت داوران ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ و ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ،ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺗﻬﻴـه و ﺑـه ﺗﺄﻳﻴـد
شـﻮراي راﻫبـﺮي ﺟﺸﻨﻮاره مﻲرﺳد.

مﺎده  :8زمﺎن و مﻜﺎن ﺑﺮﮔزاري

آئین نامه برگزاری نخستین جشنواره بین المللی و سومین جشنواره ملی تالیفات علمی برتر ،جایزه ویژه خیام
INTERNATIONAL FESTIVAL ON TOP SCIENTIFIC RESEARCHES, KHAYYAM AWARD

 :8-1ﺗﺎرﻳخ ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﻮمﻴن دوره ي آن  13ﻟغﺎﻳﺖ  14ﺗﻴﺮ مﺎه  1399مﻲ ﺑﺎشد.
 :8-2ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت ﺣﻀﻮري و غﻴﺮﺣﻀﻮري (وﺑﻴﻨﺎر و ﺑﺮﺧط) مﻲ ﺑﺎشد.
 :8-3محل ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره کﺸﻮر اﻳﺮان و محل دﻗﻴﻖ آن از ﻃﺮﻳﻖ وﺑﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
مﻴﺸﻮد.

مﺎده :9امﻮر اداري و مﺎﻟﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
 :9-1امﻮر مﺎﻟﻲ و اداري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮ ﻋﻬده ﭘﺎﻋﺎ مﻲ ﺑﺎشد ﻟﻜن از آﻧجﺎ که ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت
کﻴفﻲ ﻫزﻳﻨه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫد داشﺖ ،ﭘس از ارﺳﺎل و داوري آثﺎر ،ﻃبﻖ ﺻﻼﺣدﻳد و ﺗصﻮﻳﺐ
شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﻫزﻳﻨه ﻫﺎﻳﻲ از کﺎرﺑﺮان اﺧذ ﺧﻮاﻫد شد.
 :9-2ﺑﺨش اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ و ﺟذب کﻤک ﻫﺎي مﺎﻟﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻤﻨظﻮر کﺎﻫش ﻫزﻳﻨه ﻫﺎي وارده ﺑﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑه ﻃﻮر ﺟدي ﺗﻼش ﺧﻮاﻫد ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻴجه اﻳن ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻄﻮر مسﺘﻤﺮ از ﻃﺮﻳﻖ راه ﻫﺎي
ارﺗبﺎﻃﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫد رﺳﻴد.
 :9-3اﺳﺘفﺎده از کﻤکﻫﺎ و ﻫداﻳﺎي مﺎﻟﻲ اشﺨﺎص ﺣقﻴقﻲ ﻳـﺎ ﺣقـﻮﻗﻲ دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـش ﺧـصﻮﺻﻲ
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ ﺑﻼمﺎﻧع اﺳﺖ.
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اﻳن آﻳﻴن ﻧﺎمه در ﻳک مقدمه ،ﻧه مﺎده و ﭼﻬﺎرده ﺗبصﺮه در ﺟﻠسه ﺳﻮم شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﺧﻴﺎم ﺑه ﺗصﻮﻳﺐ رﺳﻴد و از ﺗﺎرﻳخ ﺗصﻮﻳﺐ ﻗﺎﺑل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـه ﺗغﻴﻴﺮ در مفﺎد آن
مﻨﻮط ﺑه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗصﻮﻳﺐ شـﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد.

