بسمه تعالی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

آییننامه دومین دوره جشنواره ملی پاناسه

پیشگفتار:
مسااااب ا

ملااای پایانناماااههای ساااه دهی اااهای توسااان صاااندوق حمایااات از پژوهشاااگران و فنااااوران کشاااور

باااااا همسااااااری ساااااتاد فرهن ساااااازی اهتاااااااد دان

بنیاااااان باااااه منراااااور فاااااراهه آوردن بساااااتری ج ااااات

مردمیسااااازی و تاااارویت دسااااتاوردهای علماااای پژوهشااااگران باااارای عمااااو ماااارد در سااااشو کشااااور برگاااا ار
میگاارددد در ایااان مسااااب ا

دانشااا ویان پایانناماااه اااود را در سااه دهی اااه و باااا زباااان سااااده بیاااان میکنناااد

همچناااین لااا ز اسااات تواااایاا

ارا هشاااده توسااان

ااا کتکنندگان در ساااشو ف اااه عماااومی و باااه دور از

مباحث پیچیده باشد.
اهداف جشنواره:
 معرفی دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور به عمو مرد
 توسعه فرهن

ترویت عله و فناوری در کشور

 عل ههمندسازی و ترویت مواوعا

علمی برای عمو مرد

 شناسایی استعدادهای تاثیرگذار کشور در حوزه مردمیسازی عله
 تربیت و هدایت استعدادهای تروی ی کشور به عنوان سلبریتیهای علمی جامعه و جلوگیری از ترویت
شبه عله

ماورهای جشنواره:
1د پایاننامه
ایااان ماااااور بااااهعنوان اولویاااات ماااااوری جشاااانواره ملااای پاناسااااه تعیااااین شااااده و تمرکاااا جشاااانواره
معشوف به این ماور استد
2د طرح پژوهشی
در این ماور پژوهشاااگران روجی طرح پژوهشااای ود را در  ۳دهی ه به زبان سااااده ارا ه نموده و در
جشاانواره

ا کت میکنندد در این دوره از جشاانواره ملی پاناسااه تن ا از طرحهای پژوهشاای موجود در

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور استفاده شده و در این ماور فرا وان عمومی ارسال
نمیشودد
3د م اله
این بخ

از جشنواره به دنبال ارا ه ساده و کوتاه یک م اله علمی در هالب ویدیو سه دهی های است

که به عنوان یسی از ب سترها درصور
بودد

ت او یب در شورای سیا ست گذاری ج شنواره هابل اجرا واهد

مرحله فرا وان و ثبتنا :
فرا وان ثبتنا در دومین دوره جشنواره ملی پاناسه از طریق انتشار پوستر موشنگرافی و تی ر در ن ادهای
مرتبن از شااااا ریور تا آ ر آبان  1400ان ا میگیردد این بازهی زمانی با توجه به فراغت دان جویان از دوران
امتاانا هم مانی با دفاع از پایاننامهها در اوا ر شاااا ریور و بازگشااااایی دانشااااگاهها در م ر و آبان بهعنوان
زمان ثبتنا انتخاب شدهاستد
فرآیند اجرایی:
 تاییدیه علمی
باااا ثبتناااا هااار

ااا کتکننده و ارا اااهی مااادارک مربوطاااه بااارای صاتسااان ی علمااای و تاییاااد دفااااع

پایاننامااه ایاان تا یدیااه توساان دبیر انااه جشاانواره پاناسااه صااادر شااده و پایاننامااه بااه مرحلااه بعااد
ارجااااع میشاااودد (پایانناماااهی مت ااااایان ثبتناااا در جشااانواره نمیتواناااد در مرحلاااه پروپاااوزال یاااا
تااااویب باشااادد همچناااین در صاااور

وجاااود ایااارادا

فنااای مشاااسل در اااابن ویااادیو عاااد پخااا

ویدیو و ددد در واست مت اضی ج ت اصل ح مرجوع میگرددد
 داوری آثار
1د داوری مردمی
ااا کتکنندگان در ساااایت آپاااارا

لیناااک مرباااوی باااه ویااادیوهای باااارگ اری شاااده توسااان

در پنااال

مربوطاااه ساااایت پاناساااه هااارار گرفتاااه و از طریاااق مااادل جمعسااایاری مردمااای داوری میشاااوندد
باااه ایااان صاااور

کاااه عماااو مااارد کاااه مایااال باااه

ااا کت در مرحلاااه داوری جشااانواره هساااتند

میتوانناااد باااا وارد کاااردن شاااماره موبایااال اااود وارد بخااا

داوری شاااده و باااه هااار تعاااداد ویااادیو

امتیاز دهندد
2د داوری تخاصی
هم ماااان باااا داوری مردمااای ویااادیوهای باااارگ اری شاااده کاااه از نرااار رشاااتهی تخاصااای ت سااایهبندی
شاااادهاند در کااااارگروه تخاصاااای ااااود و در جمااااع یااااک هی اااات داوری تخاصاااای بااااازبینی شااااده و
امتیازدهی میشوندد
لااا ز باااه تکااار اسااات کاااه هی ااات داوران تخاصااای در ایااان مرحلاااه از متخصصصص
اسصصصت خ صخصاصصصر اا گصصص

صصص ر ن علمصصص

ارائصصص ن

بیصصص

ب زیصصصد خنر انش واصصص ار پ ن سصصص و نم ی صصصد خبی ه نصصص

وا ار تشسیل میشودد


در ایااان مرحلاااه از داوری امساااان حاااذف ویااادیوهایی کاااه از نرااار علمااای صاااایو ارا اااه نشاااده
و یا حاوی موارد شبه عله باشند وجود داردد

 اعلام نت یج م حل مقدم ص

ن م تخب صل یزی ن

پاااااا از اتماااااا زماااااان داوری مردمااااای و تخاصااااای و اعماااااال ضااااا ایب و جمعبنااااادی امتیاااااازا
ویااادیوهای برتااار باااا سااا میه معینااای از هااار زمیناااه تخاصااای انتخااااب شاااده و در یاااک لیسااات مرتاااب
میشاااوندد در ایااان مرحلاااه  15درصاااد از کااال

ااا کتکنندگان باااه عناااوان منتخباااین دور اول انتخااااب

میشااااوند و پااااا از آن  5درصااااد ابتاااادای لیساااات ن ااااایی راهیافتگااااان بااااه مرحلااااه تلوی یااااونی را
تشسیل میدهندد
 بسته توانمندسازی:
پاااا از انتخااااب منتخباااین مرحلاااه تلوی یاااونی بااارای توانمندساااازی ایشاااان و حاصااال شااادن ب تااارین
نتی اااااه از جشااااانواره پاناساااااه باااااا برگااااا ار کاااااردن دورههاااااای فنبیاااااان تسنیکهاااااای ارا اااااهی ماااااوثر
داستاننویسی و دورههای مشابه وارد مرحلهی ابن تلوی یونی میشویهد
 مرحله تلوی یونی

پاااا از اتماااا فرآیناااد اااابن ارا اااهی منتخباااین ن اااایی ویااادیوها در تلوی یاااون پخااا
نفر منتخب دور دو جشنواره با رای مردمی مشخص واهندشدد

شاااده و ساااه

معیارهای داوری:
با توجه به اهداف و اولویتهای جشنواره پاناسه برای داوری آثار معیارهای زیر تعریف میشود:
1د
2د
3د
4د

این

هابلیت ارا ه مشالب به عمو مرد
فن بیان و تسلن در ارا ه
سادگی و گویایی متن
عااد اسااتفاده از لتااا تخاصاای و تباادیل مفاااهیه علماای پیچیااده بااه مسااا ل ساااده ااامن حفاا
ماتوای علمی
 حساسااایت جدیاااد و تخاصااای باااودن یاااک پایانناماااه در جایگااااه اااود بسااایار ماااورد ت ااادیر
بااوده امااا بااا توجااه بااه هاادف اصاالی جشاانواره پاناسااه یعناای تاارویت علااه در جامعااه تباادیل
ایااان مفااااهیه پیچیااااده علمااای باااه زبااااان سااااده بااارای داوران از اهمیاااات بالااا تری بر ااااوردار
اسااااتد لااااذا انتخاااااب نشاااادن یااااک طاااارح در هاااار مرحلااااه دلیلاااای باااارای کااااه ارز بااااودن آن
نیستد

کت در جشنواره و ارسال ویدیو

عماااو افااارادی کاااه در هااار باااازهی زماااانی از پایانناماااه م شاااع کارشنارااای کارشنارااای ارشاااد و دکتاااری اااود
دفاااااع کردهانااااد اعااااه از اااا کتکنندگان دور اول جشاااانواره ملاااای پاناسااااه باااارای ثبتنااااا واجااااد اااا این
هستندد
این ویدیو ارسالی:
1د
2د
3د
4د
5د

ویدیو اف ی باشدد
صدا و متن وااو باشدد
دهی ا  3دهی ه باشدد
کتکننده در ویدیو حضور داشته باشدد
جملااااه این و یاااادیو ج اااات اااا کت در جشاااانواره ملاااای پاناسااااه ت یااااه ماااای شااااود بعااااد از معرفاااای
کت کننده در ابتدای و یدیو حتما باید بیان شودد

استفاده از پاورپوینت موشن گرافیک و سایر اب ارهای بص ی بل مانع استد

جوای :
علااا وه بااار گاااواهی منتخباااین مرحلاااه اول و مرحلاااه تلوی یاااونی جاااوای ن ااادی جشااانواره ملااای پاناساااه باااه
ح زیر است:
جای ه منتخبین مرحله اول مبلغ 1میلیون و  500ه ار تومان وجه ن دی برای هر برگ یده
جای ه منتخبین مرحله تلوی یونی مبلغ 15میلیون تومان وجه ن دی برای هر برگ یده
جاااای ه ساااه نفااار برتااار جشااانواره پاناساااه باااه ترتیاااب رتباااه 60میلیاااون توماااان 45میلیاااون توماااان و 30میلیاااون
تومان

