
امتیاز داورشاخص کالنرديف

(25حداکثر )مجموع امتیاز ارزیابی شکلی 

(25حداکثر )مجموع امتیاز ارزیابی مشارکت 

(35حداکثر)مجموع امتیاز ارزیابی محتوایی 

(15حداکثر)مجموع امتیاز ارزیابی گزارش 

(100از )جمع کل امتیاز 
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ارزیابی محتوایی و علمی 

( امتیاز35)

( امتیاز5) (...متن، تصویر، ویدئو و )جامعیت و تنوع انواع محتوا 

( امتیاز2)تناسب عنوان با محتوا و نام خالقانه 

( امتیاز5)نسبت محتواهای تولیدی به کل محتواهای نشر یافته  

( امتیاز5) (...رویدادها و مناسبت ها، محیط زیست، مسائل ملی یا منطقه ای و)توجه به مسئولیت های اجتماعی 

( امتیاز5)تناسب و هماهنگی محتوا با نوع، موضوع و مخاطب  

( امتیاز5)  (...ارجاع محتوا، وجود منابع و  )صحت محتوا، مستند و دقیق بودن 

( امتیاز5)  (...زیرنویس مناسب و )شیوایی و روان بودن متون و کیفیت تصاویر 

( امتیاز3)جذابیت محتوا 
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ارزیابی میزان مشارکت 

و کیفیت همکاری ها 

( امتیاز25)

( امتیاز5)همکاری گروهی و کار جمعی دانشجویی 

( امتیاز5)همکاری با سایر انجمن های علمی یا اتحادیه و یا سازمان های بیرون دانشگاه 

( امتیاز5)درج نام یا لوگوی انجمن علمی 

( امتیاز5)جلب مشارکت مشاوران علمی و استادان دانشگاه 

( امتیاز5)ارزیابی متوسط تعداد مراجعان یا کاربران  

فرم داوری جشنواره ملی حرکت

حوزه فضای مجازی

( امتیاز3) (...طراحی فونت، رنگ ها، آیکون ها و)ظاهر مناسب و متناسب 

( امتیاز2)ارتباط دو سویه با مخاطب و قابلیت تعاملی 

( امتیاز2) (user friendly)سهولت استفاده 
1

شاخص

( امتیاز3) به روز رسانی مستمر و منظم از زمان تاسیس 

( امتیاز2) (طراحی خالقانه و متناسب)ارزیابی ظاهری لوگو 

( امتیاز5)سابقه تقدیر 

( امتیاز3)رعایت خط و دستور زبان 

ارزیابی شکلی

( امتیاز25)

( امتیاز5)چند زبانه 

:(.درصورتی که معیارهای فوق به آن اشاره نکرده باشد )ويژگی منحصر بفرد 

. تماس حاصل فرمائید021-82233261به شماره   (خانم اکبری)در صورت نیاز به توضیح بیشتر با کارشناس مسئول جشنواره حرکت  :نکته

ارزیابی گزارش و شیوه 

(امتیاز15)مستندسازی

( امتیاز3)صفحه آرایی و طراحی مناسب گزارش 

( امتیاز3)جامعیت گزارش با توجه به شاخص های داوری 

( امتیاز3)ویراستاری مناسب، متن شیوا و روان و رعایت خط و دستور زبان 

( امتیاز3)استفاده مناسب از تصاویر گویا 

( امتیاز3)... انتشار خبر برنامه ها در سایت، خبرگزاری ها و 

4


