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 مقدمه

فناوري،  و مـه علـعرص ناـفرهيختگو  ناـعالماز  حمايت ان،يرا سالميا ريجمهو ساسيا نقانو در

طريق قدرداني و ارج  تقويت روح بررسي و ابتكار در تمام زمينههاي علمـي، فرهنگـي و اسـالمي از

نهادن بر مقام واالي پژوهشگران و عالمان مورد توجه خاص قرار گرفته است. بر اين اساس و 

و عمل به فرمايشات ايشان در خصوص  )مدظله العالي(همچنين در راستاي منويات مقام معظم رهبري 

لزوم تحقيق و نوآوري در علوم مختلف و تحقق اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي و بمنظور 

بزرگداشت شخصيت واالي علمي دانشمند برجسته و بين المللي، حكيم غياثالدين ابوالفتح عمر 

بن ابراهيم خيام نيشابوري  و به دنبال برگزاري موفق دوره هاي نخست، دوم و سوم جشنواره 

تاليفات علمي برتر، جايزه ويژه خيام بصورت ملـــي، چهارمين جشنواره تاليفات علمي برتر، جايزه 

ويژه خيام بصورت بين المللي و بصورت مشترک با کشورهاي فارسي زبان دوست و همسايه 

جمهوري اسالمي ايران، افغانستان و تاجيكستان و به همّت دانشگاه ها و مراکز علمي اين کشورها، 

، انديشكده مطالعات علوم و فناوري ، انتشارات فرزانگان دانشاعا(ـ)پ 1پايگاه استنادي علمي ايرانيان

اشراق و حمايت علمي بسياري از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمي در ايران در سال 1400 

 برگزار 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. 

 .دميشو اربرگز نامه يينآ ينا بچورچادر  جايزه ويژه خيام بين المللي ارهشنوـج

  

                                                          
1 IRindexing (Iranian Scientific Citation, Iranian Indexing) 
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  يفرتعا: 1 دهما

جشنواره: جشنواره بين المللي تاليفات علمي برتر، جايزه ويـــژه خيام که فرايندي کامال متمايز و 

 متفاوت از همايش ها و کنفرانس هاي علمي را دنبال مي کند.

واقع در جمهوري اسالمي  خيــــام، جايزه ويژه تاليفات علمي برتر ارهجشنو بيرخانهد: بيرخانهد

 ايران

ه رعهدبشرکت کننده: فردي است حقيقي که مسئوليت ارسال اثر تاليفي علمي به جشنواره را 

 داشته و مسئول مكاتبات با دبيرخانه جشنواره محسوب ميشود.

ر داکثچكيده مبسوط: چكيده اي حاوي مهم ترين نكات و نتايج تحقيقي، پژوهشي مشتمل بر ح

 گنجانده است ده تا پانزده صفحه که در آن هر نكته اي که نشاندهنده برتري خاص آن اثر تاليفي

 شده و مطابق با آئين نگارش آثار ارسالي به جشنواره تهيه و تنظيم شده است.

 ماده 2: اهداف و مأموریتها

الف ـ شناسايي، معرفي و ارج نهادن به مقام واالي دانشمندان، پژوهشگران و محققين  برتر در 

 حوزه هاي مختلف تاليفات علمي

-تفاوت مينري مه: جشنواره کامال رويكرد علمي داشته و با جشنواره ها و نمايشگاه هاي  فرهنگي و يک تبصره

 باشد.

 ب-ـ حمايتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و محققين و گـسترش روحيـه و فرهنـگ

 فارسي زبان خودباوري و پژوهش در جامعه
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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

 

 ارهجشنودر  آثار ارائه یهارمحو :3 دهما

ه ها، ن نامهاي پژوهشي، پاياجشنواره در بخش هاي مختلف تاليفات از جمله کتب، مقاالت، طرح 

 ايد.رساله ها و تحقيقات و پژوهش هاي علمي اقدام به دريافت چكيده مبسوط آثار مي نم

ي معنو در حوزه رعايت حقوقتبصره دو: علت دريافت چكيده مبسوط آثار محدوديت هاي موجود 

ر داشد لكن مي ب تاليفيتمام متن آثار  براي عدم انتشارناشران اصلي آثار نظير دانشگاه ها و ... 

ه ولي داشتنصورت تمايل شرکت کننده به بارگزاري تمام متن اثر، از نظر دبيرخانه منعي وجود 

 اشد.بمسئوليت انتشار و ارسال آن برعهده شرکت کننده و مسئول مكاتبات با جشنواره مي 

نه چگواره هيچنانچه حقوق ناشر در خصوص انتشار تمام متن اثر ديده نشود، دبيرخانه جشنو

 مسئوليتي در اين خصوص برعهده نخواهد داشت.

رفته گقرار  نحوه ارسال آثار و نحوه نگارش چكيده مبسوط آثار در تارنماي جشنوارهسه: تبصره 

 است.

 ر است.معذو در صورت عدم رعايت آيين نگارش، دبيرخانه از ارسال جهت داوري آثارتبصره چهار: 
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 جشنواره: محورهای موضوعی 4ماده 

 زير اقدام به دريافت آثار پژوهشگران مي نمايد: گروه هاي هشت گانهجشنواره در 

تصادي، ، اقMBAمديريت: دولتي، صنعتي، مالي، فناوري، بيمه، گردشگري، هتلداري، اجرايي، 

 بازرگاني و ساير گرايش هاي مديريت

 و،  زبان ياسيساجتماعي، علوم  علوم انساني: روانشناسي، فقه و حقوق، اقتصاد و حسابداري، علوم

 ادبيات، تاريخ، جغرافيا

سي فني و مهندسي: مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي معدن، مهند

 شيمي، مهندسي نفت، مهندسي نساجي، مهندسي پزشكي و ساير رشته هاي فني و مهندسي

 اسي، آمار و ...علوم پايه: رياضيات، فيزيک، شيمي، زمين شناسي، زيست شن

 علوم پزشكي: پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، طب اسالمي، علوم آزمايشگاهي و ...

 باغباني، زراعت، محيط زيست، گياه شناسي و ...کشاورزي و منابع طبيعي: 

 هنر و معماري: هنر، معماري و ...

 وصلح  شهادت، فرهنگبخش ويژه جشنواره: پايان نامه هاي کارشناسي، حجاب و عفاف، فرهنگ 

 نوع دوستي
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 ارهجشنو يهبررا رايشو: 4 دهما

  4 ـ1: وظايف شورا

 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

 

 4 ـ 2 اعضاي 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(

 مهندس حسين زرندي )معاونت چاپ و نشر(و ـ 

 ز ـ دکتر اسداله ضياء )عضو شورا(
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 مهندس شاهسواري )عضو شورا(  ـح 

 رياست انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق )عضو شورا( ـ ط

 

  ماده 5: اركان علمی

 5 ـ 1: هيأت داوران

  هيأت داوران عاليترين مرجع تصميمگيري علمي و تخصصي جشنواره است.

 5 ـ 1ـ 1: وظايف هيأت داوران

الف ـ بررسي نهايي ارزش علمي و فني آثار ارايه شده در هر يک از گروههاي تخصصي 8 گانه 

)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، 

 و يا گروه را دارد.اجازه ادغام آن بخش  دبيرخانه جشنواره
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اثر دريافت  20تا  )پذيرفته شده بر اساس حد نصاب امتياز( در صورتي که تعداد آثار شش:تبصره 

ثر اي، يک اثر دريافت بيستنفر برتر معرفي خواهند شد و به همين ترتيب به ازاي هر يک شود، 

 .شودمعرفي مي به شرط طي مراحل نهايي ثبت نام، )و تا حداکثر ده نفر( برتر

خواهد  ر اثرهده توسط داوران بر اساس ميانگين امتيازات داده ش نهايي امتياز دهي هفت:تبصره 

 بود.

کسب  صورت براي ورود به بخش داوري نهايي ابتدا آثار توسط يک داور بررسي و در هشت:تبصره 

 به مرحله نهايي داوري ارجاع ميگردد.آن اثر  (هفتاد از صد)حد نصاب امتياز 

 اد نفراتن تعدشرکت کنندگان، آثار نفرات برتر و به هما براي جلوگيري از تضييع حق  نه:تبصره 

 ول و پنجفر انبعدي )بطور مثال اگر پنج نفر در يک گروه بعنوان نفرات برتر شناخته شوند، پنج 

هايتا ن ده ونفر دوم و جمعا ده نفر اول( مجدد آثارشان براي داوري به داوران ديگري ارجاع ش

 نفرات برتر نهايي معرفي خواهند شد.

حدوديتي موره ، در اين دبصورت بين المللي با توجه به برگزاري نخستين دوره جشنواره ده:تبصره 

 در سال انتشار اثر تعيين نشده است.

مي، ي علتبصره يازده: با توجه به ماهيت متفاوت جشنواره نسبت به همايش ها و کنفرانس ها

شنواره ين جر جشنواره ها و محافل علمي ديگر محدوديتي براي ارسال آن اثر در اارسال آثار د

 کند.ايجاد نمي
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ني مي توما منوط به پرداخت هزينه بيست هزارارسال و داوري آثار در جشنواره  تبصره دوازده:

 باشد.

د ـ بررسي مجدد طرحهاي مورد اعتراض: براي اين موضوع، شرکت کنندگان پس از اعالم 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 به اطالع مي رساند. دبيرخانه از پذيرش اعتراض پس از مدت سه روزه مطلقا معذور مي 

 باشد و نتايج را نهايي اعالم خواهد نمود.

ائه د جهت ارثر خوارائه نهايي آثار برتر:  برگزيدگان نهايي جشنواره موظف به ارسال پوستري ا ـه 

 رين مي باشند.و نمايش در جشنواره براي ساي

رم اي فتبصره سيزده: برگزيدگان نهايي جشنواره جهت دريافت جوايز نقدي خود موظف به امض

يل مق اي ارسالي توسط دبيرخانه جشنواره حداکثر تا يک هفته بعد از ارسال آن از طريتعهد 

يرخانه ، دبمعرفي شده به دبيرخانه جشنواره مي باشند و در صورت عدم ارسال آن تا موعد مقرر

 اجازه عدم ارسال آن براي ايشان را خواهد داشت.

د ثبت راينفتبصره چهارده: شرکت کنندگان در جشنواره که حد نصاب امتياز را دريافت نموده و 

واهي ضورشان گد، حنام خود را نهايي کرده اما جزو برندگان نهايي جايزه جشنواره قرار نگرفته باشن

ي از اديه هجشنواره و تنديس ويژه جشنواره و در صورت امكان  برتري و دريافت حدنصاب امتياز

 طرف جشنواره ارسال  و تقديم خواهد گرديد.
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 5 ـ 1 ـ 2: اعضاي 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.

گروههاي تخصصي به تعداد زمينههاي علمـي و تخصـصي طـرحهـاي  5 ـ 2 گروههاي تخصصي:

جشنواره توسط دبير جشنواره تعيين ميشوند. گروههاي تخصصي وظيفه  شـرکت کننـده در

بررسـي، ارزيـابي، امتيـاز دهي و کارشناسي تخصصي اثار ارايه شـده را بـه عهـده دارنـد. تعـداد 

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 

 توسط دبير جشنواره صادر ميشود و تمديد عضويت ايشان بالمانع است. برگـزاري جـشنواره

 

 ماده6: ارکان اجرايي

 6 ـ 1: دبير جشنواره

دبير جشنواره، معاون همكاريهاي علمي و ارتباطات بينالملل انديشكده اشراق ميباشد که 

 مقام اجرايي جشنواره محسوب ميشود. باالترين

 6 ـ2 دبيرخانه جشنواره 
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دبيرخانه  طـتوس ارهشنوـج يـياجرو ا يـعلم روـما متماو  دهبو مستقر ايراندر  ارهجشنو بيرخانهد

 که زير نظر دبير جشنواره است، پيگيري ميشود.

 

آيين نامه اجرايي مربوط به شرح وظايف دبير جشنواره و حـدود  ماده 7: آيين نامه اجرايي

گروههاي تخصصي و فعاليتهاي اجرايي دبيرخانه، توسط دبير تهيـه و  اختيـارات هيـأت داوران،

 بـه تأييـد شـوراي راهبـري جشنواره ميرسد.

 

 ماده 8: زمان و مكان برگزاري

 مي باشد. 1399تير ماه  14لغايت  13دوره ي آن  سومينري جشنواره در : تاريخ برگزا8-1

 ر و برخط( مي باشد.جشنواره بصورت حضوري و غيرحضوري )وبينا : برگزاري8-2

ساني شور ايران و محل دقيق آن از طريق وبگاه جشنواره اطالع رک: محل برگزاري جشنواره 8-3

 .ميشود
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 : امور اداري و مالي جشنواره9ماده

رت اره بصوجشنو و اداري جشنواره بر عهده پاعا مي باشد لكن از آنجا که برگزاري : امور مالي9-1

يد و طبق صالحدداشت، پس از ارسال و داوري آثار، کيفي هزينه هاي بااليي در پي خواهد 

 تصويب شوراي راهبري جشنواره هزينه هايي از کاربران اخذ خواهد شد.

سرينگ و جذب کمک هاي مالي جشنواره بمنظور کاهش هزينه هاي وارده بر : بخش اسپان9-2

ه هاي ق راتالش خواهد نمود و نتيجه اين تالش ها بطور مستمر از طري پژوهشگران به طور جدي

 ارتباطي جشنواره به اطالع عموم خواهد رسيد.

 صوصيـخ شـبخو  يـلتدو وقيـحق اـي حقيقي صشخاا مالي ييااهدو  کمکهااز  دهستفاا: 9-3

 داخلي و خارجي براي اسپانسرينگ بالمانع است.

 

اين آيين نامه در يک مقدمه، نه ماده و چهارده تبصره در جلسه سوم شوراي راهبري جشنواره 

تغيير در مفاد آن  جايزه ويژه خيام به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است. هـر گونـه

 منوط به پيشنهاد و تصويب شـوراي راهبري جشنواره خواهد بود.

 

 

 

 


