
 

 

 حکیم سخن در زبان آفرین  نیآفرجانبه نام خداوند 

کنندگان ابتدا آموزی، شایسته است شرکتدوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش چهاردهمینبهتر برای برگزاری هر چه

 مطالعه و سپس قوانین اختصاصی رشته موردنظر را مالحظه فرمایند.قوانین عمومی ذیل را با دقت 

 .گرددمیبرگزار  حضوری -مجازی صورتبه آموزیدانشدوره مسابقات ابتکارات و نوآوری  چهاردهمین -1ماده  

 www.siccup.irت صورت الکترونیک و از طریق سایآموزی بهدوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش چهاردهمیننام ثبت

 .باشدمی ریپذامکان

 صورتبهها نفر و در برخی از رشته 3تیمی تا حداکثر  صورتبه هارشتهدر برخی از نام در این دوره از مسابقات ثبت -2ماده 

 ()جنسیت دانش آموزان در هر تیم باید مشابه باشدباشد. می انفرادی

نام نسبت به مطالعه قوانین اختصاصی هر رشته اقدام نموده و متناسب با آن بایست در هنگام ثبتآموزان میدانش (1 تبصره

 نام نمایند.خود را انتخاب نموده و ثبت تیمیهمتعداد 

آموزان، دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش چهاردهمینرسانی و اعالم قوانین در خصوص تنها مرجع اطالع -3ماده 

مجازی که بعد از اتمام  هایگروههای بهتر برای هماهنگیو  باشدمی  www.siccup.ir  سایت رسمی مسابقات به آدرس

 . گرددمیکرده معرفی  نامثبتزان گردد به دانش آمونام توسط دبیرخانه تشکیل میثبت

متن  ، درقبل از شروع مسابقات و تا پایان زمان برگزاری وبینارهای آموزشی پس از بارگذاری اولیه قوانین در سایت -4ماده 

مالک ) مایندناین موضوع را پیگیری  مسابقات کنندگان باید از طریق سایتشرکتتغییراتی ایجاد شود و ممکن است قوانین 

 داوری در زمان مسابقه، قانون بارگذاری شده در زمان اتمام وبینارهای آموزشی خواهد بود(.

رتیکه است. لذا در صو شدهتدوینها است و برای هر رشته نیز قوانین اختصاصی قوانین عمومی مرتبط با تمامی رشته -5ماده 

ره هموا، در صورت مغایرتیا باشد و  شدهمطرحباره بعضی از موضوعات قوانین عمومی در قوانین اختصاصی دو رشتهیکدر 

 خواهد بود.هر رشته مالک عمل قوانین اختصاصی 

 دوره مسابقات چهاردهمینشرایط کلی برگزاری 

 ارسال اثر/آزمون -مجازی: مرحله اول

سابقه م موردنیازمستندات و د اس قوانین اختصاصی رشته ضبط نماینبر اس آثار خود راباید کنندگان در این مرحله شرکت

ا هدر سایت بارگذاری و ارسال نماید در برخی از رشته _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای تیم در آزمون شرکت که باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمشرکت در آزمون 

 نماید.

پارامترهای  به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی هاتیمارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین  اتمستند

 یکسان خواهد بود. صورتبه هاتیمو شرایط ارزیابی برای همه  باشددر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص
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 مسابقات حضوری: مرحله دوم

 .کنندیمرقابت  باهمدر مرحله دوم  حضوری صورتبه ،افراد منتخب مرحله اول

باشد و با کنندگان در هر دو مرحله یکسان میحضوری( برای تمامی شرکت -شرایط برگزاری مسابقات )مجازی -6ماده 

 تواند شرایط خاصی برای حضور فرد در نظر بگیرد.آمده، دبیرخانه نمی به وجودتوجه به مشکالت احتمالی 

دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری  چهاردهمینکنندگان با قوانین و نحوه شرکت در آشنایی شرکت منظوربه -7ماده 

 .گرددمیآموزی وبینارهای آموزشی توسط دبیرخانه مسابقات برگزار دانش

ات یا تخلف نشدهبینیپیشاولویت با اجرای یکسان قوانین برای همه افراد است اما در موارد خاص  هارشتهتمام در  -8ماده 

 خواهد بود.و نهایی نظر هیات داوران مالک عمل ، غیرمنتظره

تیم داوری رای نهایی و تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد و هرگونه رفتار ناشایست و اعتراض به رای نهایی منجر ( 1 تبصره

 به حذف تیم از مسابقه خواهد شد.

 است. یکننده در مسابقات، الزامافراد شرکت یتوسط تمام مناسبپوشش  تیرعا -9ماده 

مسئولیت نگهداری کلیه وسایل و تجهیزات همراه تیم  ،کننده در محل مسابقه و دبیرخانهدر صورت حضور شرکت -11ماده 

 بر عهده فرد است.

 رعایت نکات ایمنی در زمان مسابقات بر عهده افراد است. -11ماده 

 .(گرددمیمتعاقباً اعالم  قیدق خی)تار شودمیسابقات چند روز قبل از مسابقات اعالم مرحله دوم م بندیزمان -12ماده 

 گونهچهیباشد و دبیرخانه ی مراحل برگزاری مسابقات پیگیری و اطالع از زمان مسابقه بر عهده خود فرد میدر کلیه -13ماده 

 مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

بر اساس قوانین به داوری اعتراض داشته باشد بعد از اعالم نتایج مرحله اول تمام مدارک  کنندهشرکت کهدرصورتی -14ماده 

 فضای مجازیکتبی از طریق شماره  صورتبهساعت کاری باید  48و مستندات اعتراض را حداکثر ظرف مدت 

و رسیدگی  پیگیریقابلعتراض ، اازحد مجازبیشبه دبیرخانه ارسال گردد و در صورت گذشتن زمان  19229718337

 نخواهد بود.

داشته و در مسابقه حاضر نشود  تأخیردقیقه از زمان برگزاری مسابقات  5 افراد در مرحله دوم بیش از کهدرصورتی -15ماده 

 .گرددمیکننده در این دوره از مسابقات حذف شرکت

 نامثبتانه در سام باشدمی کنندهشرکتبا چهره فعلی عکس جدید خود که منطبق  بایستمی کنندگانشرکتکلیه  -16ماده 

 .مه( خود را به همراه داشته باشنددر مرحله حضوری مدارک شناسایی )اصل شناسنا و ؛دنبارگذاری کن



 

 

مسابقات در چهار گروه تحصیلی مختلف شامل گروه دبستان دوره اول، گروه دبستان دوره دوم، گروه دبیرستان  -17ماده 

. مالک اصلی برای شرکت افراد در مسابقات هر گروه، مقطع تحصیلی و نه شودمیدوره اول و گروه دبیرستان دوم برگزار 

 بر اساس جدول زیر است: سن خواهد بود، لیکن نحوه بررسی اولیه توسط کمیته داوری

 

 یهاگروه

تحصیلی 

 مسابقات

 گروه

 یدبستانشیپ

 )متوسطه( گروه دبیرستان )ابتدایی( گروه دبستان

 دوره دوم دوره اول دوره دوم دوره اول

 محدوده سنی
 بعد از متولدین

11/17/1396 

 از متولدین

11/17/1392 

 تا

11/17/1396 

 از متولدین

11/17/1389 

 تا

11/17/1392 

 از متولدین

11/17/1386 

 تا

11/17/1389 

 از متولدین

11/17/1383 

 تا

11/17/1386 

 

سایی اید عالوه بر مدارک شناکننده با محدوده سنی فوق مغایرت داشته باشد بدر صورتیکه مقطع تحصیلی شرکت (1 بصرهت

زمان برگزاری مسابقات به کمیته داوران ارائه گواهی تحصیلی معتبر حاوی مقطع تحصیلی از مدرسه اخذ و در ، 16 ماده

 گردد.

 ریذپ. ولی برعکس آن امکانرادارندکنندگان در هر مقطع تحصیلی حق حضور در مقاطع تحصیلی باالتر شرکت (2 تبصره

 (توجه شود. 2ماده  1 تبصره و 5ماده  همچنین به)نیست و از دور مسابقات حذف خواهد شد 

نامرتبط با گروه تحصیلی خود شرکت کرده باشد  یهااز مسابقات مشخص شود که فردی در رشتهدر هر مرحله  (3 تبصره

 .شودیو یا یکی از موارد این ماده را رعایت نکرده باشد، از دور مسابقات حذف م

بقات کننده در حین مسابقات به معنای حذف از مساشرکت یجادر هر مرحله از مسابقات حضور فرد دیگری به (4تبصره 

 است

اعضای تیم تداخل زمانی احتمالی در مرحله حضوری به عهده  های مختلف شرکت کند.در رشته تواندمیهر فرد  -18ماده 

 .. هرچند کمیته علمی برای عدم تداخل آن حداکثر تالش خود را خواهد کردباشدمی کنندهشرکتیا 

 شرایط فنی - 19ماده 

 باشد. تیفیارسالی باک یهالمیدر مرحله اول ف

 .است یالزامبر روی فیلم کننده درج مشخصات شرکت

 .باشدیهرگونه همکاری خانواده و اطرافیان در طول جریان برگزاری مسابقه مجاز نم

 ضبط آثار در فضا و مکانی مناسب باشد. شودیتوصیه مؤکد م

 .باشدیتدوین فیلم در مرحله اول مجاز نم



 

 

 انجام شود. یدر فضایی که صدا بازگشت نداشته و عاری از هرگونه آلودگی صوتی و با نور کاف یربرداریتصو

 بالمانع است. یاحرفه یهانیضبط فیلم با هرگونه دوربین خانگی، تلفن همراه و یا دورب

 صورت افقی قرارگرفته شود.در صورت ضبط فیلم با تلفن همراه، گوشی به

 گردد. ارسال mp4در فرمت  هالمیف

 کننده در کادر دوربین قرار داشته باشد.قرار دهند که شرکت یاگونهدوربین مورداستفاده را باید به

 .گرددیامکان تغییر قوانین در مرحله دوم مسابقات وجود دارد که از طریق سایت مسابقات اعالم م

 هزینه شرکت در مسابقات -21ماده 

در چهاردهمین دوره مسابقات  رشتهیکمساعدت و تشویق دانش آموزان متقاضی شرکت در بیش از  منظوربهمقرر گردید 

دریافت و در قالب هدیه در پایان مسابقات به دانش  آموزان به شرح زیرنام دانشثبتشهریه  آموزیدانش نوآوری ابتکارات و

 .به مرحله دوم برگشت داده شود یافتهراه آموزان

 در موعد مقرر نامثبتهزینه 

 ریال 511،111ریال و به ازای انتخاب هر رشته  511،111به ازای هر نفر  

 تأخیربا  نامثبتهزینه 

 ریال 511،111ریال و به ازای انتخاب هر رشته  751،111به ازای هر نفر 

 .آنالین را در اختیار داشته باشد اینترنت پرسرعت جهت مسابقه هارشتهدر برخی از  بایستکننده میشرکت -21ماده 

 .باشدکننده میعهده شرکت سرعت بودن اینترنت بههرگونه اختالل اعم از قطع یا کم

 

 :شماره تماس - اقبالمرکز فناوری ، یزد آدرس دبیرخانه: یزد. خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری

 51331062330: ایتا شماره و 53030336353


