قوانین عمومی سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
برای برگزاری هر چهبهتر سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی ،شایسته است
شرکتکنندگان ابتدا قوانین عمومی ذیل را با دقت مطالعه و سپس قوانین اختصاصی رشته موردنظر را مالحظه
فرمایند.
 .1سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی بهصورت مجازی -حضوری برگزار میگردد.
 .2ثبتنام سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی بهصورت الکترونیک و از طریق
سایت  www.parsanelc.comامکانپذیر میباشد (راهنمای ثبتنام در سایت بارگذاری شده
است).
*** ثبتنام در این دوره از مسابقات بهصورت تکنفره و تیمی (حداکثر  3نفر) میباشد.
تبصره  :1دانشآموزان میبایست در هنگام ثبتنام نسبت به مطالعه قوانین اختصاصی هر رشته
اقدام نموده و متناسب با آن تعداد هم تیمی خود را انتخاب نموده و ثبتنام نمایند.
تنها مرجع اطالعرسانی و اعالم قوانین در خصوص سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری
دانشآموزان ،سایت رسمی مسابقات به آدرس  www.parsanelc.comو گروه واتساپی که بعد از اتمام
ثبتنام تشکیل میگردد.
 .3پس از بارگذاری اولیه قوانین در سایت ،تغییرات احتمالی در متن قوانین قبل از شروع مسابقات اعالم
خواهد شد و شرکتکنندگان باید از طریق سایت این موضوع را پیگیری نمایند.
 .4قوانین عمومی مرتبط با تمامی رشتهها است و برای هر رشته نیز قوانین اختصاصی تدوینشده است .لذا
در صورتیکه در یکرشته بعضی از موضوعات قوانین عمومی در قوانین اختصاصی دوباره مطرحشده باشد
و در صورت مغایرت همواره مالک عمل قوانین اختصاصی خواهد بود.
 .5شرایط کلی برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات
 مرحله اول :مجازی -ارسال اثر
«در این مرحله شرکتکنندگان آثار خود را بر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایید و برای
دبیرخانه ارسال میکنند و طبق پارامترهای ارزیابی افراد منتخب به مرحله بعد راه مییابند»
 مرحله دوم :افراد منتخب در مرحله اول بهصورت حضوری در مرحله دوم باهم رقابت میکنند .بر
اساس شرایط موجود بهواسطه شیوع ویروس کرونا در جامعه و تصمیمات ستاد کرونا ،ممکن است
بهصورت آنالین برگزار شود.
 شرایط برگزاری مسابقات (مجازی -حضوری) برای تمامی شرکتکنندگان در هر دو مرحله یکسان
میباشد و با توجه به مشکالت به وجود آمده دبیرخانه نمیتواند شرایط خاصی برای حضور فرد در
نظر بگیرد.

 .6بهمنظور آشنایی شرکتکنندگان با قوانین و نحوه شرکت در سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری
دانشآموزی وبینارهای آموزشی توسط دبیرخانه مسابقات برگزار میگردد.
 .7در صورت به وجود آمدن موارد خاص در زمان مسابقات که در قوانین عمومی و اختصاصی آن رشته
پیشبینینشده باشد ،مالک عمل نظر هیات داوران خواهد بود.
 .8تیم داوری رای نهایی و تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد و هرگونه رفتار ناشایست و اعتراض به رای
نهایی منجر به حذف تیم از مسابقه خواهد شد.
 .9رعایت پوشش اسالمی توسط تمامی افراد شرکتکننده در مسابقات ،الزامی است.
 .10در صورت حضور شرکتکننده در محل مسابقه و دبیرخانه مسئولیت نگهداری کلیه وسایل و تجهیزات
همراه تیم بر عهده فرد است.
 .11رعایت نکات ایمنی در زمان مسابقات بر عهده افراد است.
 .12زمانبندی مرحله دوم مسابقات چند روز قبل از مسابقات اعالم میشود (تاریخ دقیق متعاقباً اعالم
میگردد).
 .13در کلیهی مراحل برگزاری مسابقات پیگیری و اطالع از زمان مسابقه بر عهده خود فرد میباشد و دبیرخانه
هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 .14درصورتیکه شرکتکننده بر اساس قوانین به داوری اعتراض داشته باشد بعد از اعالم نتایج مرحله اول
تمام مدارک و مستندات اعتراض را حداکثر ظرف مدت  48ساعت کاری باید بهصورت کتبی از طریق
شماره واتساپ  09229718337به دبیرخانه ارسال گردد و در صورت گذشتن زمان بیشازحد ،اعتراض
قابلپیگیری و رسیدگی نخواهد بود.
 .15درصورتیکه افراد در مرحله دوم بیش از  5دقیقه از زمان برگزاری مسابقات تأخیر داشته و در مسابقه
حاضر نشود شرکتکننده در این دوره از مسابقات حذف میگردد.
 .16کلیه شرکتکنندگان میبایست عکس جدید خود که منطبق با چهره فعلی شرکتکننده میباشد در
سامانه ثبتنام بارگذاری کند.
 .17مسابقات در چهار گروه تحصیلی مختلف شامل گروه دبستان دوره اول ،گروه دبستان دوره دوم ،گروه
دبیرستان دوره اول و گروه دبیرستان دوم برگزار میشود .مالک اصلی برای شرکت افراد در مسابقات هر
گروه ،مقطع تحصیلی و نه سن خواهد بود ،لیکن نحوه بررسی اولیه توسط کمیته داوری بر اساس جدول
زیر است:
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تبصره  :1در صورتیکه مقطع تحصیلی شرکتکننده با محدوده سنی فوق مغایرت داشته باشد باید عالوه
بر مدارک شناسایی ماده  ،15گواهی تحصیلی گواهی تحصیلی معتبر حاوی مقطع تحصیلی از مدرسه اخذ
و در زمان برگزاری مسابقات به کمیته داوران ارائه گردد.
تبصره  :2شرکتکنندگان در هر مقطع تحصیلی حق حضور در مقاطع تحصیلی باالتر رادارند .ولی برعکس
آن امکانپذیر نیست و از دور مسابقات حذف خواهد شد (همچنین به ماده  4توجه شود).
تبصره  :3در هر مرحله از مسابقات مشخص شود که فردی در رشتههای نامرتبط با گروه تحصیلی خود
شرکت کرده باشد و یا یکی از موارد این ماده را رعایت نکرده باشد ،از دور مسابقات حذف میشود.
تبصره  :4در هر مرحله از مسابقات حضور فرد دیگری بهجای شرکتکننده در حین مسابقات به معنای
حذف از مسابقات است
 .18هر فرد میتواند در رشتههای مختلف شرکت کند.
 .19شرایط فنی
 در مرحله اول فیلمهای ارسالی باکیفیت باشد.
 درج مشخصات شرکتکننده بر روی فیلم الزامی است (کپشن).
 هرگونه همکاری خانواده و اطرافیان در طول جریان برگزاری مسابقه مجاز نمیباشد.
 توصیه مؤکد میشود ضبط آثار در فضا و مکانی مناسب باشد.
 تدوین فیلم در مرحله اول مجاز نمیباشد.
 تصویربرداری در فضایی که صدا بازگشت نداشته و عاری از هرگونه آلودگی صوتی و با نور کافی انجام
شود.
 ضبط فیلم با هرگونه دوربین خانگی ،تلفن همراه و یا دوربینهای حرفهای بالمانع است.
 در صورت ضبط فیلم با تلفن همراه ،گوشی بهصورت افقی قرارگرفته شود.
 فیلمها در فرمت  mp4ارسال گردد.
 دوربین مورداستفاده را باید بهگونهای قرار دهند که شرکتکننده در کادر دوربین قرار داشته باشد.
 امکان تغییر قوانین در مرحله دوم مسابقات وجود دارد که از طریق سایت مسابقات اعالم میگردد.
 .21شرکتکننده میبایست اینترنت پرسرعت جهت مسابقه آنالین را در اختیار داشته باشد هرگونه
اختالل اعم از قطع یا کمسرعت بودن اینترنت به عهده شرکتکننده میباشد.

آدرس دبیرخانه :یزد .خیابان شهید مطهری ،پارک علم و فناوری ،شرکت پارسان الکترونیک شماره تماس:
 -37261306و شماره واتساپ09229718337 :

