بسمه تعالی

قوانین مرحله حضوری جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول ،از تمامی پژوهشگران خواهشمندیم نسبت به مطالعه دقیق قوانین اهتمام
نمایید.
اختصاص کلیه جوایز و تسهیالت داخلی و خارجی ارائه شده به نفرات برگزیده در جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام
پس از تایید کمیته علمی و داوری بایستی به تایید کمیسیون های سازمان های مربوطه رسیده باشد.
پذیرفته شدگان به دو دسته پذیرفته ارائه شفاهی و پذیرفته پوستر تقسیم شده اند .شایان ذکر است هیچ تفاوتی در خصوص
دریافت جوایز بین شرکت کنندگان ارائه شفاهی و بخش پوستر وجود ندارد.
تمامی طرح هایی که ثبت اختراع دارند بایستی نسب به ارائه گواهی ثبت اختراع خود در جشنواره اقدام نمایند.
تمامی طرح های بخش نوآوری بایستی نسبت به ارائه مستندات الزم در خصوص فروش محصول خود اقدام نمایند.
شرکت کنندگان بخش پوستر:
*به پذیرفته شدگان بخش پوستر فضایی جهت درج پوستر به همراه یک میز کوچک و صندلی اختصاص داده خواهد شد و
بایستی نسبت به طراحی پوستر خود در سایز  ۱۵0*90در قالب مشخص شده در جشنواره اقدام نمایند.
ارائه پوستر در قالب غیر از جشنواره باعث کسر نمره شرکت کنندگان خواهد شد.
عنوان و چکیده طرح بایستی به انگلیسی و فارسی در پوستر درج شود.
*هرگونه تخطی از قانون موجبات حذف شما در هر مرحله از مسابقه را رقم خواهد زد.
*به همراه داشتن تمامی مستندات جهت دفاع از طرح الزامی است.
*رعایت پوشش و شئونات اسالمی الزامی می باشد.
*در صورت داشتن هرگونه اعتراض به داوری یا هر فرآیندی از برگزاری نسبت به پرکردن فرم اعتراض اقدام نمایید .هرگونه عمل
خارج از این فرآیند موجبات برخورد قضایی را فراهم خواهد کرد.
*مدت زمان ارائه طرح در بخش شفاهی  ۷دقیقه بوده و ارائه بیشتر از زمان مشخص شده باعث کسر امتیاز خواهد شد.
توجه به تایم بندی دقیق بر عهده شرکت کنندگان است.
زمان ارائه برای تمامی شرکت کنندگان مشخص شده و هر شرکت کننده بایستی نسبت به دریافت زمان دقیق ارائه و سالن
مشخص شده اقدام نماید و  ۵دقیقه قبل از زمان مقرر در محل مشخص شده حضور بهم رساند.
تمامی شرکت کنندگان بایستی در تمامی طول زمان مسابقه در محل حضور داشته باشند.
زمان بندی ارائه شده تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست و عدم حضور به موقع جهت ارائه موجبات حذف از فرآیند داوری را
رقم خواهد زد.

*در تمام مدت زمان مسابقه بایستی کارت شناسایی را به گردن داشته باشید .تردد در مکان مسابقه بدون داشتن کارت امکان
پذیر نخواهد بود.
*حضور در بخش های مختلف دانشگاه ممنوع بوده و در صورت گزارش واحد حراست دانشگاه این موضوع موجبات حذف از
مسابقه در هر مرحله ای را خواهد داشت.
*تمامی شرکت کنندگان بخش غرفه بایستی جهت حفظ پنل کوشا باشند و از چسب دوطرفه جهت نصب پوستر پرهیز نمایند.
*فرآیند پذیرش از ساعت  ۸:۳0روز  ۱۶اسفندماه  ۱۳9۸در محل تاالر شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و حضور زود تر
از موعد اکیدا منع می گردد.
*حفاظت از وسایل شخصی در محل مسابقه برعهده شرکت کنندگان است و برگزارکنندگان هیج مسئولیتی در این خصوص
نخواهند داشت.
*به همراه داشتن استند و سایر وسایل نمایشگاهی جهت ارائه طرح ممنوع بوده و تمامی شرکت کنندگان باید در قالب پوستر
جشنواره نسبت به ارائه طرح اقدام نمایند.
*تمامی شرکت کنندگان بایستی سایز دست سازه یا اختراع خود را در فرم ثبت نام مرحله دوم اعالم نمایند و در صورت تایید
کمیته برگزاری می توانند نسبت به حضور فیزیکی دست سازه یا اختراع خود اقدام نمایند در غیر اینصورت بایستی نسبت به
تهیه ویدیو از عملکرد اقدام فرمایند.
*با توجه به اینکه گواهی حضور و مقام به صورت بین المللی صادر می شود ذکر عنوان دقیق طرح و اسامی به انگلیسی الزامی
می باشد و در صورت اشتباه از سوی شرکت کنندگان امکان تصحیح وجود ندارد.
*تمامی افراد بایستی در فضای مشخص شده که به آنها تعلق گرفته قرار بگیرند .هر گونه جابجایی موجبات حذف از داوری را
پدید خواهد آورد.
*در زمان نماز و نهار فرآیند داوری متوقف خواهد شد.
*استفاده از مواد خوراکی در محل مسابقه ممنوع می باشد.
*در پنل پذیرفته شدگان بخش پوستر ،کاغذهایی جهت داوری نصب شده است .این کاغذ بایستی به امضا داوران رسانده شود
و در حفظ و نگه داری آن کوشا باشید.
متقاضیان اسکان و تغذیه جهت تهیه فرم ها و نحوه دسترسی بایستی از تاریخ سه شنبه  29بهمن ماه با مراجعه به سایت
جشنواره به مدت  ۴روز اقدام نمایند.

