بسم اهلل الرحمن الرحیم
قوانین داوری جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا
شرکت کننده گرامی
ضمن عرض خوش آمد خدمت شما پژوهشگر گرامی ،خواهشمندیم که قوانین جشنواره را با دقت مطالعه نموده و
در صورت وجود سوال از طریق پیام در شبکه های اجتماعی جشنواره پاسخ سواالت خود را بخواهید.
 -1ایدهها و طرحها باید نو و متعلق به شخص ارائه دهنده باشد .ایدههایی که مالکیت آن احراز نشده باشد
در هر یک از مراحل از فرآیند جشنوراه حذف خواهند شد و عواقب ناشی از آن متوجه سرپرست و اعضای
تیم خواهد بود .همچنین الزم به ذکر است که پس از حذف هیچ گونه هزینه ای عودت داده نخواهد شد
و گواهی شرکت در جشنواره نیز برای شرکت کننده متخلف صادر نمی گردد.
 -2مرحله اول جشنواره به صورت داوری غیر حضوری و از طریق بررسی فرمهای ارسالی پژوهشگران گرامی
خواهد بود .پس از اتمام فرآیند داوری اولیه اسامی برگزیدگان از طریق سایت رویداد و صفحات تایید شده
رویداد در فضای مجازی اعالم خواهد شد.
 -3برگزیدگان مرحله اول پس از اعالم طرح های برگزیده به مدت  10روز فرصت دارند تا فرم های مرحله
دوم رویداد را تکمیل نموده و از طریق وب سایت جشنواره برای دبیرخانه ارسال نمایند .الزم به ذکر است
که عدم ارسال فرم های مرحله دوم به منزله انصراف از شرکت در ادامه جشنواره تلقی خواهد شد.
 -4آن دسته از عزیزانی که در مرحله اول طرحشان مورد پذیرش واقع نشده باشد نیز می توانند از طریق فرم
اعتراض موجود در سایت جشنواره اعتراض خود را جهت بررسی همراه با مستندات ارسال نمایند .الزم به
ذکر است که تنها شیوه اعتراض به فرآیند داوری از طریق تکمیل فرم مربوطه در سایت جشنواره بوده و
هرگونه اقدام دیگری جهت اعتراض مردود خواهد بود.
 -5مرحله دوم جشنواره به صورت داوری آنالین و در قالب تماس تصویری و یا بارگذاری ویدیو ارائه  5دقیقه
ای خواهد بود .ارائه بیشتر از زمان مشخص شده باعث کسر امتیاز می گردد.
 -6فرآیند داوری با سرپرست تیم ها انجام خواهد شد .در صورتی که تیم ها خواهان انجام فرآیند داوری با
شخصی غیر از سرپرست گروه می باشند می بایست این موضوع را در زمان تکمیل فرم های مرحله دوم
به اطالع دبیرخانه جشنواره برسانند.
 -7پس از اعالم نهایی برگزیدگان مرحله اول جدول زمان بندی داوری آنالین مرحله دوم اعالم خواهد شد.
در صورتی که زمان داوری اعالم شده برای شرکت کنندگان گرامی مناسب نباشد نهایتا تا یک مرتبه
امکان تغییر زمان داوری پس از هماهنگی با کمیته برگزاری مقدور خواهد بود.

 -8رعایت پوشش و شئونات اسالمی و اخالقی در طی برقراری تماس تصویری از سوی شرکت کنندگان
الزامی می باشد .در صورتی که شرکت کنندگان محترم اقدام به نقض قوانین نمایند بسته به نظر کمیته
برگزاری جشنواره با آن ها برخورد خواهد شد.
 -9الزم به ذکر است برای تمامی عزیزانی که برای مرحله دوم جشنواره دعوت نمی شوند گواهی شرکت در
مرحله اول و برای عزیزانی که برای مرحله دوم جشنواره دعوت می شوند گواهی شرکت در مرحله نهایی
جشنواره از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد شد.
 -10با توجه به شعار سال  1400مبنی بر "تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" پس از انجام فرآیند
داوری مرحله دوم ،طرح های شرکت کنندگان راه یافته به این مرحله به طور مستقیم توسط نمایندگان
مراکز نوآوری و سرمایه گذاران دعوت شده بررسی خواهد شد و پس از اتمام تیم های مورد نظر مراکز
نوآوری و سرمایه گذاران جهت تکمیل فرآیند تجاری سازی طرح به همراه معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره
به آنان معرفی خواهند شد.
 -11پس از انجام فرآیند داوری مرحله دوم و جمع بندی نهایی داوران و کمیته برگزاری جشنوراه اسامی
برگزیدگان نهایی از طریق وب سایت جشنواره و پخش زنده اینترنتی در وب سایت های اعالم شده از
سوی ستاد جشنواره و صفحات جشنواره در شبکه های اجتماعی اعالم خواهد شد.
 -12در هر محور جشنواره مدال طال برای نفر اول ،مدال نقره برای نفر دوم و مدال برنز برای نفر سوم به همراه
لوح تقدیر و دعوت نامه شرکت در بخش بین المللی جشنواره همراه با تخفیف تخصیص داده می شود.
الزم به ذکر است که امکان تخصیص رتبه به صورت مشترک نیز وجود دارد.
 -13به نفرات چهارم و پنجم هر محور لوح شایسته تقدیر به همراه دعوت نامه شرکت در بخش بین المللی
جشنواره اعطا خواهد شد.
 -14به طرح های نوآور که موفق به کسب تندیس افتخار رویداد شوند لوح و جایزه نقدی به همراه دعوت نامه
شرکت در بخش بین المللی جشنواره به صورت کامال رایگان اهدا خواهد شد.
 -15ارتباط با تیم های شرکت کننده در جشنواره از طریق ارتباط تلفنی و پست الکترونیک با سرپرست تیم
خواهد بود .الزم به ذکر است جوایز رویداد نیز برای سرپرست تیم ارسال و واریز خواهد شد .در صورتی
که هر یک از تیم های شرکت کننده خواهان ارسال و پرداخت جایزه به شخصی غیر از سرپرست تیم می
باشند می بایست رضایت خود را از طریق فرم کتبی به دبیرخانه جشنواره اعالم نمایند.
 -16در صورت درخواست هر یک از تیم های شرکت کننده در جشنواره امکان چاپ و ارسال گواهی شرکت
در جشنوراه با پرداخت هزینه های ارسال از سوی متقاضیان مقدور خواهد بود.

 -17همچنین در صورت درخواست هر یک از تیم های برگزیده در جشنواره امکان درخواست مدال و یا تندیس
به صورت المثنی با پرداخت هزینه های ساخت و ارسال از سوی متقاضیان مقدور خواهد بود.
 -18شرکت کنندگان مجاز به شرکت با چندین طرح علمی هستند و به ازای ثبت نام و پرداخت هزینه  3طرح
علمی ،امتیاز ثبت نام رایگان  1طرح به پژوهشگران داده خواهد شد.
 -19الزم به ذکر است که تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده و هرگونه تغییر و تمدید زمان های
اعالم شده برای جشنواره بستگی به شرایط موجود کشور و نظر ستاد برگزاری رویداد دارد .جهت آگاهی
از تغییرات احتمالی لطفا همیشه از قسمت اخبار در سایت و صفحات رسمی جشنواره در فضای مجازی
پیگیر جدیدترین خبرها باشید.
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