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آییننامهی مسابقهی اطالعنگاشت
مقدمه

1

اطالعنگبشت( 1اینفٌگشافیک) ،نگبشتبسی 2ثشای نمبیش دادهىاب ً اطالػابا ا.اتد ىاذل اااالع اطالعنگبشات ،اساهاوی .اشیغ ً ًاحا
اطالػبا ثو مخبطت ا.تد ا.تفبده اص اطالعنگبشت ثبػث معشٌد کو ثیننذه ،حدم صیبدی اص اطالػابا سا ثو.ابدگع ً دس کٌاابهاشین صماب
ممکن ثواٌسا دیذاسی دسیبفت کنذد
ثب اٌخّو ثو شتبة صنذگع امشًصی ،اطالعنگبشت معاٌانذ ً.یالوای ثسیبس مفیذ ثشای انتقبل اطالػبا مٌخٌد دس آمبسىابی س.امع ثاو ػماٌ
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مشد ثبشذد

هدف

2

پژًىشکذهی آمبس ثب اٌخّو ثو س.بلت خٌد مجنع ثش اساقبی .ط کیفع ً د.اتیبثع ثاو ثيتاشین ً منب.اتاشین فناٌ ً سً ىابی انتشابس ً
اشبػوی آمبس ً اطالػبا ،قصذ داسد ا.تفبده اص اطالعنگبشت سا دس نظب آمبسی ایشا اشًیح کنذد
ىذل اص ثشگضاسی مسبثقوی اطالعنگبشت ،اشًیح ا.تفبده اص آمبسىبی س.مع ً ایدبد ثستشی ثشای ثشًص ا.تؼذادىب دس صمینوی اشبػوی آمبسىب
ً اطالػبا س.مع دس ثین .یب.تگزاسا ً ثشنبموسیضا ً ػمٌ مشد ا.تد

دورهی برگساری

3

مسبثقو ثوطٌس منظم دس فباالوىبی .ومبىو ثشگضاس معشٌدد

شرایط شرکت در مسابقه
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ششکت دس این مسبثقو ثواٌسا انفشادی ً گشًىع (ایمع) ثشای ىمو آصاد ً سایگب ا.تد



ششکتکننذگب گشًىع (ایمع) ثبیذ یک نفش سا ثوػنٌا مسئٌل گشًه مؼشفع کننذد ىموی اساجبطبا ثب مسئٌل گشًه انداب خٌاىاذ
گشفتد
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infographic

2

graphics
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منظٌس اص «آمبسىبی س.مع» ،آمبسىبی منتشش شذه اٌ.ط د.تگبهىبی اخشایع ا.ت کو ثو اأییذ مشکض آمبس ایشا س.یذه ثبشذد

1



آثبس اس.بلع نجبیذ قجالً دس خبی دیگشی منتشش شذه ثبشنذد



حذّ اکثش اؼذاد مدبص آثبس اس.بلع ثشای ىش نفش. ،و اثش ا.تد



ا.تفبده اص آمبسىبی غیش س.مع دس اطالعنگبشت ،مدبص نیستد

مىضىع مسابقه
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مٌحٌع مسبثقو دس ىش دًسه دس نخستین سًصِ کبسیِ ىش فصل اص .بل ،اص طشیق ًةگبه مسبثقو اػاال معشاٌدد انتخابة مٌحاٌع مسابثقو ثاش
ػيذهی ىیئت سهیسوی پژًىشکذهی آمبس ا.تد

جایسهها
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خٌایض ىش دًسه اٌ.ط ىیئت سهیسوی پژًىشکذهی آمبس اؼیین ً اص طشیق ًةگبه ً فشاخٌا مسبثقو اػال معشٌدد



آثبس ثشاش ً منتخت دس ًةگبه پژًىشکذهی آمبس ً دس اٌسا لضً  ،ثو شیٌهىبی دیگش منتشش معشٌنذد
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معیارهای ارزیابی


.بختبس منب.ت؛



اابلت ً منحصش ثو فشد ثٌد ؛



مستنذ ثٌد ً ا.تفبده اص منبثغ مؼتجش ً ،اساهوی اسخبػبا الص ؛



ا.تفبده اص آمبسىبی س.مع ،ثوًیژه آمبسىبی منتشش شذه اص ٌ.ی مشکض آمبس ایشا ؛



سًصامذ ثٌد آمبس ً اطالػبا؛



دس.تع ً دقت؛



ایدبص (خبمغ ثٌد ً کفبیت)؛



.يٌلت دس انتقبل اطالػبا؛



صیجبیع ً خزّاثیت؛



اشکیت ً سنگثنذی؛



ایذه ً خالقیت؛



ا.تفبده اص اثضاس ً سً ىبی دیذاسی.بصی دادهىب؛



ا.تفبده اص ػنباش ً نشبنوىبی مالّع ً ثٌمعد
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بررسی اوّلیه

ىموی آثبس سا فشد یب افشادی کو دس صمینوی مٌحٌع مسبثقو اخصص داشتو ثبشنذ ،اص لحبظ دس.تع ً دقت آمبس ً اطالػبا اساهوشذه دس آ ىب
ثشس.ع خٌاىنذ کشدد انتخبة این افشاد ثش ػيذهی دثیش ىیئت داًسا ا.تد
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data visualization

2
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دبیرخانه

دثیشخبنوی مسبثقو دس محل پژًىشکذهی آمبس مستقش ا.ت ً مسئٌلیت آ ثش ػيذهی گشًه آمٌص

ً فنبًسی اطالػبا ا.تد

 1:شیىهی فرستادن آثار
ىش اثش ثبیذ ثواٌسا خذاگبنو ،ايیاو ً ىماشاه ثاب ثشگاوی کبملشاذهی ثجات ناب  ،ثوااٌسا یاک فبیال فشاشدهی  .zipیاب  .rarثاو سایبنشابنع
دثیشخبنوی مسبثقو فش.تبده شٌدد ىمچنین نشب ًاسه (لٌگٌ) پژًىشکذهی آمبس ثبیذ ثش سًی ىموی آثبس اس.بلع دسج شذه ثبشذد
خضهیبا ً قبلتىبی ممکن ثشای اس.بل آثبس ،دس آغبص ىش دًسه اػال معشٌدد فبیلىبی ااالع آثبس ثشاش ً منتخت نیض کو اص ثیشاشین کیفیت
ممکن ثشخٌسداس ثبشنذ ،ثبیذ پس اص دسخٌا.ت دثیشخبنو اس.بل شٌنذد

 11مهلت شرکت در مسابقه
ميالت ششکت دس مسبثقو ،اب شش ىفتو پس اص انتشبس فشاخٌا ا.تد

 12اعالم نتیجه
نتبیح مسبثقو ،یک مبه پس اص پبیب ميالت ششکت دس آ  ،اص طشیق ًةگبه مسبثقو اػال معشٌدد

 13حق نشر
انتشبس آثبس ثشاش ً منتخت ثب رکش نب پژًىشکذهی آمبس دس س.بنوىبی دیگش مدبص ا.تد

 14راههای ارتباط با دبیرخانه
نشبنع ًةگبه مسبثقوigc.srtc.ac.ir :
سایبنشبنعigc@srtc.ac.ir :
االفن ۴۴۴۳۸۸۸۸-۳ :داخالع ۱۱۱ ً ۱۱۸

 15تغییر و اصالح
این آییننبمو ممکن ا.ت پیش اص آغبص ىش دًسهی مسبثقو مٌسد ثبصنگشی قشاس گیشدد
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