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با توجه به نام گذاري سال 1401 با عنوان »توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين« 
از سوي مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان بر ضرورت پيشرفت و نوآوری در 
عرصه های علم و فناوری و همچنين ظرفيت هاي بالقوه مکتب غني طب ايراني 
در توليد، کارآفريني و فناوري هاي دانش بنيان؛ دبيرخانه دائم سومين جشنواره 
طب ايراني شعار اين دوره از جشنواره را »طب ايراني؛ مسیر پیشرفت و 

نوآوری علمی« اعالم کرد. 

و  پايداری  آزادگی،  نماد  و  سال  هزاران  سابقه  با  ملی  درختی  ايران،  در  سرو 
زندگی است. درختی هميشه سبز و راست و درست قامت که سر به آسمان 
نماد  خود  رويش  شکل  واسطه  به  سرو  دارد.  محکم  زمين  در  پای  و  می سايد 

سرسبزی، شادابی، جاودانگی، فروتنی و تعادل در طبيعت است.

از آنجا که حکمت طب ايرانی مبتنی بر همگرايی در طبيعت و رسيدن به تعادل 
است؛ درخصوص طراحی لوگو از »سرو« در کنار دو مورد ديگر يعنی سيمرغ 

و عبارت طب ايرانی، الهام گرفته شده است.

با توجه به آنکه طب ايرانی و طب رايج مکمل يکديگرند، از سيمرغ که نماد 
پزشکی در ايران است و بر حفظ سالمتی و تندرستی تاکيد دارد استفاده شده 

است.

به طور کلی طرح لوگوی جشنواره طب ايرانی از سيمرغ، درخت سرو ايرانی 
و عبارت طب ايرانی تشکيل شده است؛ سيمرغ که بر آسمان سالمتی پرواز 
می کند و با طب ايرانی به سمت آينده ای درخشان اوج می گيرد؛ از حروف طب 

ايرانی شکل گرفته و در قالب درخت سرو قرار گرفته است. 

لوگو جشنواره طب ایرانیلوگو جشنواره طب ایرانی

شعار سومین جشنواره طب ایرانیشعار سومین جشنواره طب ایرانی
نی اریا

ب 
ط اره 

جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

 طب اریانی؛
مسیر پیشرفت و نوآوری علمی
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شرکت در جشنواره، صرفا از طريق ثبت نام در سامانه الکترونيک جشنواره 	 
امکانپذير است.

جشنواره، 	  پيشين  دوره  دو  زيرمحورهای  از  يک  هر  در  برگزيده  افراد 
ساير  در  شدن  داوطلب  شوند.  داوطلب  زيرمحور  همان  در  نمی توانند 

زيرمحورها در جشنواره های متوالی بالمانع است.

داوطلب شدن در هر يک از محورها به منزله پذيرش کليه شرايط جشنواره 	 
از طرف داوطلب می باشد.

در 	  نمی توانند  گذاری جشنواره  سياست  شورای  و  علمی  کميته  اعضای 
محورهای جشنواره شرکت نمايند.

يک فرد در هر دروه صرفا می تواند در دو محور داوطلب شود و متناسب 	 
با داوری امکان انتخاب در يکی از محورها را دارد.

تصميم گيری در خصوص موارد پيش بينی و اعالم نشده برعهده دبيرخانه 	 
دائم جشنواره است.

در بخش علمی جشنواره، صرفا افراد يا مراکزی که در چارچوب قوانين و 	 
مقررات به ارائه فعاليت پرداخته اند، مجاز به شرکت می باشند.

توجه: حق استفاده از آثار ارسالی در بخش فرهنگ و هنر، در موارد 
تبلیغاتی، رسانه ای و چاپ کتابچه جشنواره با حفظ و رعايت مالکیت 

حقوقی ارائه کننده اثر، برای دبیرخانه دائم جشنواره محفوظ است.

شرایط و ضوابط کلی جشنوارهشرایط و ضوابط کلی جشنواره

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
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 تمامی مراحل سومین جشنواره طب ايرانی اعم از ثبت نام و... از طريق
سامانه جشنواره به آدرس http://pmfestival.ir انجام می پذيرد.

 ارائه اصل اثر و مدارک به دبيرخانه

تا 30 آذر ماه 1401

آغاز ثبت نام در وب سايت جشنواره
20 مهر ماه 1401

ثبت اثر و مدارک در سامانه جشنواره

25 مهر ماه 1401

 پايان مهلت ثبت نام

20 آذر ماه 1401

داوری آثار و مدارک

تا 15 دی ماه 1401

مراسم اختتاميه جشنواره

4 بهمن ماه 1401

زمانبندی و مراحل ثبت نامزمانبندی و مراحل ثبت نام
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هیات علمی آموزشی برتر 	

شرايط پذيرش:

طب 	  حيطه  در  آموزشی  شاخص  فعاليت  دارای  علمی  هيات  متقاضی، 
ايرانی، داروسازی سنتی يا تاريخ پزشکی باشد.

سال 	  انتهای  تا   1399 تحصيلی  سال  ابتدای  از  آموزشی  فعاليت های 
تحصيلی1400 مدنظر است.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش آموزش:

ارائه شواهدی دال بر کميت و کيفيت مطلوب فعاليت های آموزشی	 

کميت فعاليت های آموزشی	 

کيفيت فعاليت آموزشی بر اساس ارزشيابی های به عمل آمده از نظرسنجی 	 
تدريس  »کيفيت  پرسشنامه  خصوص  در  مختلف  رده های  فراگيران  از 

استاد«  استفاده از روش های فعال تدريس

مشارکت در طراحی و پياده سازی روش های ارزيابی دانشجو/ ارزشيابی 	 
برنامه نوين

آموزش های 	  آموزشی رسمی،  برنامه های  بازنگری  و  تدوين  در  مشارکت 
بين رشته ای، آموزش های فوق برنامه دانشجويان

بخش علمی: محور آموزشبخش علمی: محور آموزش

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور آموزشبخش علمی: محور آموزش
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دانشجوی برتر 	

شرايط پذيرش:

متقاضی در حال حاضر دانشجوی گروه طب سنتی، داروسازی سنتی يا 	 
تاريخ پزشکی باشد يا در سال 1400 فارغ التحصيل شده باشد.

دانشجويان پس از طی حداقل دو نيمسال در مقطع کارشناسی ارشد و 	 
پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکترای تخصصی )Ph.D(  می توانند 

در اين رقابت شرکت نمايند.

حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجويان در اين رقابت برای دانشجويان 	 
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)Ph.D( 17 می باشد.

معدل 	  حداقل  شرط  کسب  تکميلی  تحصيالت  مقاطع  دانشجويان  برای 
در مقاطع قبلی )حداقل معدل 16 در مقطع کارشناسی برای دانشجويان 
کارشناسی ارشد و معدل 15 در مقطع دکترای  عمومی برای دانشجويان  

)Ph.D(  الزامی است.(

شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر 40 سال می باشد.	 

عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصيلی فعلی و قبلی	 

نداشتن پرونده در کميته های انضباطی	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش آموزش:

سوابق تدريس	 

برگزيده شدن در المپيادهای دانشجويی	 

بخش علمی: محور آموزشبخش علمی: محور آموزش

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

سوابق فرهنگی	 

نمونه فرم ارسال مدارک دانشجوی برتر	 

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور آموزشبخش علمی: محور آموزش
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پژوهشگر برتر 	

شرايط پذيرش:

براساس h-index اسکوپوس: بزرگتر مساوی 9 )با حذف خود استنادی( 	 

کارنامه پژوهشی از ابتدای سال 2019 تا پايان 2021 پاپليش نهايی باشد 	 
.)1398-1400(

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش پژوهش:

تعداد مقاالت معتبر	 

 	Citation ارجاع  يا

تعداد کتب	 

تعداد داوری	 

تعداد ارائه در  سمينارها و کنگره ها	 

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور پژوهشبخش علمی: محور پژوهش

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
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پژوهشگرجوان برتر 	
شرايط پذيرش:

سن متقاضی زير 35 سال باشد )متولدين سال 1366 و بعد از آن(	 
براساس h-index اسکوپوس: باالی 3 )با حذف خود استنادی(  	 
باشد 	  نهايی  پاپليش   2021 پايان  تا   2019 سال  از  پژوهشی  کارنامه 

.)1398-1400(
مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش پژوهش:

تعداد مقاالت معتبر	 
 	Citation ارجاع  يا
تعداد کتب	 
تعداد داوری	 
تعداد ارائه در  سمينارها و کنگره ها	 

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور پژوهشبخش علمی: محور پژوهش
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مقاله برتر 	

شرايط پذيرش:

رضايت 	  اخذ  با  نيز  اول  نويسنده  باشد.  مقاله  مسئول  نويسنده  متقاضی 
کتبی از نويسنده مسئول می تواند متقاضی شود. 

يک مقاله فقط توسط يک نفر امکان ثبت در سامانه دارد.	 

يک فرد فقط اجازه شرکت دادن يک مقاله را دارد.	 

فقط مقاالتی که مستقيما به طب ايرانی مرتبط باشند و از کليدواژه های 	 
مرتبط با طب ايرانی استفاده کرده باشند، امکان شرکت در اين بخش را 

دارند.

مقاله، سال 2018 و بعد از آن به چاپ رسيده باشد.	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش پژوهش:

ضريب IF  باال و يا Citation باال انتخاب شود.	 

معيار انتخاب Database Scopus است.	 

با توجه به اختالف در IF مجالت علوم پايه و علوم بالينی، ممکن است 	 
برگزيده متفاوت در هر گروه داشته باشد. 

توجه: مقاالت با موضوعات زیر دارای امتیاز ویژه هستند 	

تشخيص 	  ابزار های  بر  تمرکز  با  ايرانی،  طب  در  بنيادين  پژوهش های 
سالمت و بيماری

بخش علمی: محور پژوهشبخش علمی: محور پژوهش

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

پژوهش های بنيادين با رويکرد تلفيقی، با حيطه های نوين علمی در دنيا 	 
از قبيل علوم اوميکس و پزشکی فردمحور

بين 	  يافته  ادغام  طب  الگوهای  طبی،  تئوری های  حيطه  در  ايده پردازی 
مکتب طب رايج و مکاتب سنتی و مکمل

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط معاونت پژوهشی، دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور پژوهشبخش علمی: محور پژوهش
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کتاب برتر 	

شرايط پذيرش:

در 	  و  آن،  از  بعد  و   1397 فارسی  کتب  خصوص  در  کتاب  چاپ  سال 
خصوص کتب انگليسی 2018 و بعد از آن باشد.

تبصره: در محور کتاب برتر، کل کتاب توسط نويسنده يا ويراستار علمی 	 
می تواند داوطلب شود و فصل کتاب مورد پذيرش نيست.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش پژوهش:

اعتبار ناشر )داخلی/ بين المللی(	 

برجسته بودن نقش فرد متقاضی در تاليف کتاب	 

فهرست 	  مطالب،  بودن  تازه  کتاب،  بودن  مفيد  )ميزان  کتاب  محتوای 
علمی  سطح  و  فصول  عناوين  کتاب،  حجم  نامه،  واژه  مناسب،  نويسی 

کتاب(. 

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور پژوهشبخش علمی: محور پژوهش

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

بخش علمی: محور درمانبخش علمی: محور درمان

مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر)شخص حقوقی( 	

شرايط پذيرش:

سالمتکده )دولتی و خصوصی( دارای مجوز از معاونت درمان که خدمات 	 
بالينی در حيطه طب ايرانی ارائه دهد.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش درمان:

رعايت ضوابط بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و تجهيزاتی مطابق آيين نامه 	 
تاسيس سالمتکده  

بهره مندی از روش های مديريت اطالعات سالمت به روز	 

وجود مرکز ارائه خدمات دارويی	 

تکريم ارباب رجوع	 

ارائه خدمات بصورت مجازی و غيرحضوری	 

ارائه خدمات ويژه برای کرونا، جمعيت و ناباروری	 

ارائه خدمات در حيطه پاسخگويی اجتماعی	 

ارائه خدمات آموزشی	 

ارائه خدمات اعمال يداوی	 

)گايدالين(، 	  درمان  ويژه  راهنمای  بالينی،  استانداردهای  از  مندی  بهره 
پروتکل يا راهنمای بالينی خدمات طب سنتی
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روش شرکت:

داوطلب شدن توسط سالمتکده	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور درمانبخش علمی: محور درمان

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

مرکز عرضه فرآورده های طبیعی و سنتی برتر)شخص حقوقی( 	
شرايط پذيرش:

داروخانه مستقر در سالمتکده که به ارائه خدمات در زمينه فرآورده های 	 
طبيعی و سنتی می پردازد.

داروخانه دارای مسئول فنی داروساز باشد.	 
مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش درمان:

رعايت ضوابط بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و تجهيزاتی مطابق آيين نامه 	 
داروخانه های طبيعی و سنتی  

رعايت اصول بسته بندی مفردات	 
رعايت اصول ساخت و عرضه فراورده های جالينوسی 	 
ارائه خدمات مشاوره ای به بيماران به صورت مجازی و حضوری 	 
ارائه خدمات ارائه دارو به صورت مجازی و حضوری   	 
تکريم ارباب رجوع	 

روش شرکت:
داوطلب شدن توسط داروخانه يا سالمتکده مربوطه	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور درمانبخش علمی: محور درمان
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فناور برگزیده در حوزه تولید محصوالت برگرفته از طب ایرانی  	
و داروسازی سنتی

شرايط پذيرش:

و 	  ايراني  حوزه طب  در  فناورانه  فعاليت هاي  داراي  که  حقيقي  اشخاص 
داروسازي سنتي باشند می توانند در اين محور شرکت نمايند.

و 	  ايرانی  طب  از  برگرفته  محصوالت  انواع  می تواند  متقاضی  شخص 
داروسازی سنتی اعم از فراورده های طبيعی، فرآورده های سنتی،خوراکی ها 
و آشاميدنی ها و فراورده های آرايشی و بهداشتی که در فرايند تحقيق و 
توسعه، يا تجاری سازی آن مشارکت داشته است به شرط ارائه مستندات 

الزم، در سامانه جشنواره ثبت نمايد. 

فراورده ها و محصوالتی که توسط فرد متقاضی در سامانه جشنواره ثبت 	 
می شوند بايد دارای مجوز از سازمان غذا و دارو باشند. 

اگر متقاضی در يک دوره از جشنواره موفق به کسب عنوان برتر در بخش 	 
فناوری شده باشد، امتيازهاي دريافتي از دوره قبل، در دوره جديد لحاظ 

نخواهد شد.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش فناوری:

پتنت اعم از داخلی و خارجی	 

از محصوالت طب 	  برگرفته  تجاری سازی  و  توسعه  تحقيق،  در  مشارکت 
ايرانی و داروسازی سنتی موجود در بازار

فروش دانش فنی	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

روش شرکت:
داوطلب شدن	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری
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طب  	 از  برگرفته  محصوالت  تولید  حوزه  در  برگزیده  شرکت 
ایرانی و داروسازی سنتی

شرايط پذيرش:

شرکت های نوپا و توليدی که در حوزه توليد محصوالت برگرفته از طب 	 
ايرانی و داروسازی سنتی اعم از فراورده های طبيعی، فراورده های سنتی، 
خوراکی ها و آشاميدنی ها و فراورده های آرايشی و بهداشتی فعاليت داشته 

باشد.

اگر در يک دوره از جشنواره؛ شرکت کننده موفق به کسب عنوان برتر شد، 	 
امتياز های دريافتی از دوره قبل، در دوره جديد لحاظ نخواهد شد.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش فناوری:

پتنت اعم از داخلی و خارجی	 

مشارکت در تحقيق، توسعه و تجاری سازی محصوالت برگرفته از طب 	 
ايرانی و داروسازی سنتی موجود در بازار

عضويت در شرکت های مستقر در مراکز رشد فناوری يا پارک های علم 	 
و فناوری

اخذ مجوز دانش بنيان يا خالق از معاونت علمی فناوری رياست جمهوری 	 
يا هسته های فناوری مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فروش دانش فنی  	 

گردش مالی و ارزش ريالی پروژه	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

روش شرکت:
داوطلب شدن	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری
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فناور برگزیده تجهیزات و ابزار مرتبط با طب ابرانی و داروسازی  	
سنتی

شرايط پذيرش:

و 	  ايرانی  حوزه طب  در  فناورانه  فعاليت های  دارای  که  حقيقی  اشخاص 
داروسازی سنتی باشند می توانند در اين محور شرکت نمايند.

شخص متقاضی می تواند تجهيزات و ابزار برگرفته و يا مرتبط با طب و 	 
داروسازی سنتی که در فرايند تحقيق و توسعه، توليد و يا تجاری سازی 
آن مشارکت داشته است به شرط ارائه مستندات الزم، در سامانه جشنواره 

ثبت نمايد. 

ثبت 	  جشنواره  سامانه  در  متقاضی  فرد  توسط  که  ابزاری  و  تجهيزات 
می شوند بايد دارای مجوز از سازمان غذا و دارو باشند. 

اگر متقاضی در يک دوره از جشنواره موفق به کسب عنوان برتر در بخش 	 
فناوری شده باشد، امتيازهاي دريافتي از دوره قبل، در دوره جديد لحاظ 

نخواهد شد.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش فناوری:
ثبت پتنت اعم از داخلي و خارجي	 

مشارکت در تحقيق، توسعه و يا تجاري سازي تجهيزات و ابزار مرتبط با 	 
طب و داروسازی سنتی

فروش دانش فني	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

روش شرکت:
داوطلب شدن	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری
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فناور برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی 	

شرايط پذيرش:

هر داوطلب يا هر تيم دارای فعاليت های فناورانه تنها يک اثر در سامانه 	 
ثبت نمايد.

نرم افزار ها و اپليکيشن های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ايرانی 	 
و داروسازی سنتی و تاريخ پزشکی بايد در يکی از مارکت های ايرانی يا 

خارجی عرضه شده باشد.
اپليکيشن حتما در سه ماه اخير )پاييز 1401( به روزرسانی شده باشد.	 

اگر در يک دوره از جشنواره؛ شرکت کننده موفق به کسب عنوان برتر شد، 	 
امتياز های دريافتی از دوره قبل، در دوره جديد لحاظ نخواهد شد.

اپليکيشن ناقض قوانين کپی رايت نباشد.	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش فناوری:

ویژه  امتیاز  از  الکترونیک  سالمت  حوزه  های  افزار  نرم  توجه: 
برخوردارند

ثبت اختراع اعم از داخلی و خارجی	 

مشارکت در تحقيق، توسعه و تجاری سازی نرم افزار ها و اپليکيشن های 	 
مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ايرانی و داروسازی سنتی و تاريخ 

پزشکی موجود در بازار
عضويت در شرکت های مستقر در مراکز رشد فناوری يا پارک های علم 	 

و فناوری

اخذ مجوز دانش بنيان يا خالق از معاونت علمی فناوری رياست جمهوری 	 
يا هسته های فناوری مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

فروش دانش فنی  	 
گردش مالی و ارزش ريالی پروژه	 
رابط کاربردی	 
تجربه کاربردی	 
امکانات و ويژگی فنی	 
محتوای مرتبط با طب ايرانی، داروسازی سنتی و تاريخ پزشکی	 
بهينه سازی و اقتصاد محور	 
فعاليت برون مرزی  	 

روش شرکت:
داوطلب شدن	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور فناوریبخش علمی: محور فناوری
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برگزیده محور بین الملل  	
شرايط پذيرش:

ايرانی، 	  الملل در حيطه طب  بين  فعاليت شاخص حوزه  دارای  متقاضی 
داروسازی سنتی يا تاريخ پزشکی باشد.

فعاليت های حوزه بين الملل از سال1399 تا 1401 مدنظر است.	 
مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش بین الملل:

تعداد مقاالت معتبر با نويسندگان دارای وابستگی غيرايرانی	 
ارائه مقاله يا سخنرانی در کنگره يا رويدادهای بين المللی 	 
برگزاری رويداد بين المللی	 
دريافت جوايز و گرنت بين المللی	 
حضور در تيم هيات تحريريه مجالت بين المللی خارجی 	 
تعداد کتب، تدريس و انجام پروژه تحقيقاتی مشترک 	 

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور بین المللبخش علمی: محور بین الملل

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

پیشکسوت برتر  	
مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

مدارج عاليه علمی، خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرايی	 
انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی داخلی و خارجی	 
ابتکار و نوآوری در فعاليت های آموزشی و پژوهشی	 
راه اندازی و يا عضويت در هيات تحريريه مجالت علمی معتبر)داخلی و 	 

خارجی(
راه اندازی و يا عضويت در قطب ها، انجمن ها، گروه ها و مراکز آموزشی و 	 

پژوهشی
نقش موثر در گسترش، فرهنگ سازی، اشاعه و به کارگيری طب ايرانی	 
يا 	  دوره ها  راه اندازی رشته های جديد،  يا  و  تدوين دروس  در  موثر  نقش 

مقاطع تحصيلی
نقد، بررسی، گردآوری، ترجمه، تاليف و تصنيف	 
شرکت يا همکاری فعال در برگزاری سمينارها، کنفرانس ها و کارگاه ها	 

روش شرکت:
پيشکسوت برگزيده توسط شورای سياستگذاری جشنواره انتخاب خواهد 	 

شد.
جوايز:

تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش علمی: محور پیشکسوتبخش علمی: محور پیشکسوت
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برگزیده محورجوانی جمعیت  	
شرايط پذيرش:

طب 	  گروه های  يا  علمی  هيات  اعضای  و  متخصصين  دانشجويان،  کليه 
و  فناوری  بالينی،  پژوهشی،  آموزشی،  شاخص  های  فعاليت  که  سنتی 

فرهنگی در زمينه جوانی جمعيت داشته اند.
مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

انجام خدمات بالينی ويژه در زمينه جوانی جمعيت 	 
توليد محتوای آموزشی در زمينه جوانی جمعيت	 
ارائه آموزش در سطوح مختلف در زمينه جوانی جمعيت	 
با محوريت جوانی 	  مقاله  يا چاپ  يافته  پايان  تحقيقاتی  انجام طرح های 

جمعيت
انجام کارهای فرهنگی در زمينه جوانی جمعيت 	 

انجام  پيشين  محورهای  شاخص های  براساس  بخش  اين  امتيازدهی  تبصره: 
خواهد شد.

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط دانشکده، گروه يا مرکز تحقيقاتی	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش ویژه: محور جوانی جمعیتبخش ویژه: محور جوانی جمعیت

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور فیلم کوتاه  	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

هر داوطلب حق دارد حداکثر سه اثر در سامانه ثبت نـمايد.	 

هرنوع تکنيکی آزاد می باشد.	 

نام فيلم و فيلمساز و مدت زمان فيلم به طور کامل بر روی هر فيلم درج 	 
شود.

الزم است؛ نسخه ی اصلی فيلم دريک نسخه ی لوح فشرده ) قابل پخش 	 
با دستگاه رايانه و سيستم های خانگی( تهيه شود.

فرمت  مورد پذيرش برای بارگذاری اثر: MP4 و حداکثر حجم فايل ارسالی 	 
1000 مگابايت است.

فيلم سازانی که فيلم شان به بخش نهايی راه می يابد، می بايست حداکثر 	 
را  فيلم  اصلی  نسخه  راه يافتگان،  اسامی  اعالم  از  بعد  کاری  روز   10 تا 
به دبيرخانه جشنواره ارسال نـمايند. درصورت تاخير، دبيرخانه می تواند 

نسبت به حذف فيلم اقدام کند.

زمان فيلم ها حداکثر 20 دقيقه باشد .	 

استاندارد های فيلم کوتاه به لحاظ فنی، زمان و ... در آن رعايت شود.	 

بخش 	  از  باشند  نداشته  نمايش  کيفيت  و  فنی  استانداردهای  که  آثاری 
نهايی حذف می گردند.

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر
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در صورت عدم انطباق با محورهای جشنواره، اثر حذف می شود.	 

جايزه به بهترين کارگردانی تعلق خواهد گرفت.  	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

فيلمنامه: تم و ايده منطبق با شعار جشنواره ، داستان، ديالوگ	 

کارگردانی: انتخاب فيلمنامه، دکوپاژ، انتخاب بازيگران	 

تصوير و صدا: ترکيب بندی و کيفيت تصاوير، نورپردازی، صدا	 

تدوين: تداوم، ريتم، رعايت اصول تدوين	 

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره )کارگردانی(	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور فیلم مستند  	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

هر داوطلب حق دارد حداکثر سه اثر در سامانه ثبت نـمايد.	 

هرنوع تکنيکی آزاد می باشد.	 

نام فيلم و فيلمساز و مدت زمان فيلم به طور کامل بر روی هر فيلم درج 	 
شود.

الزم است؛ نسخه ی اصلی فيلم دريک نسخه ی لوح فشرده ) قابل پخش 	 
با دستگاه رايانه و سيستم های خانگی( تهيه شود.

فرمت  مورد پذيرش برای بارگذاری اثر: MP4 و حداکثر حجم فايل ارسالی 	 
1000 مگابايت است.

فيلم سازانی که فيلم شان به بخش نهايی راه می يابد، می بايست حداکثر 	 
را  فيلم  اصلی  نسخه  راه يافتگان،  اسامی  اعالم  از  بعد  کاری  روز   10 تا 
به دبيرخانه جشنواره ارسال نـمايند. درصورت تاخير، دبيرخانه می تواند 

نسبت به حذف فيلم اقدام کند.

زمان فيلم ها حداکثر 45 دقيقه باشد .	 

استاندارد های فيلم مستند به لحاظ فنی، زمان و ... در آن رعايت شود.	 

بخش 	  از  باشند،  نداشته  نمايش  کيفيت  و  فنی  استانداردهای  که  آثاری 
نهايی حذف می گردند.

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر
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در صورت عدم انطباق با محورهای جشنواره، اثر حذف می شود.	 

جايزه به بهترين کارگردانی تعلق خواهد گرفت.  	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

طرح و موضوع: سوژه و ايده منطبق با شعار جشنواره 	 

کارگردانی: هدايت و پرورش ونگاه صحيح به موضوع	 

تصوير و صدا: ترکيب بندی و کيفيت تصاوير، نورپردازی، صدا	 

تدوين: تداوم، ريتم، رعايت اصول تدوين	 

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره )کارگردانی(	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور عکاسی  	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

شرکت کنندگان می توانند حداکثر تعداد 5 تک عکس يا يک مجموعه 	 
عکس شامل 4 تا 6 عکس به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند.

عکس های ارسالی با ذکر مشخصات؛ نام و نام خانوادگی عکاس و فيلمساز 	 
/ کد ملی / تحصيالت/ نام شهر يا استان/ مکان سوژه عکس و فيلم/ به 

آدرس سايت جشنواره ارسال شود

ابعاد 20×30 - عکس ديجيتال حداقل300 	  ابعاد: عکس چاپ شده در 
jpg با فرمت dpi

)حداقل 	  است.  بالمانع  موبايل  گوشی  با  شده  گرفته  عکس های  ارسال 
رزولوشن عکس های موبايلی بايد از 8 مگاپيکسل کمتر نباشد(

آنجايی مجاز است 	  تا  و کراپ  و رنگ  نور  ويرايش عکس در حد اصالح 
که به اصالت عکس خدشه ای وارد نکند. دبيرخانه  از پذيرش عکس های 

فتومونتاژ، کوالژ، پانوراما و HDR معذور است.

تاريخ، 	  پاسپارتو، حاشيه،  امضای عکاس،  نبايد دارای  ارسالی،  عکس  های 
واترمارک، لوگو يا هرنشانه ی تصويری باشند.

زمان 	  و  مکان  به  مربوط  اطالعات  و  بوده  عنوان  دارای  بايد  عکس  ها 
درج  توضيحات  قسمت  در  سايت  در  بارگذاری  هنگام  در  عکس برداری 

شوند.

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر
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اثر شناخته می شود. 	  ارسال کننده ی عکس مالک  از نظر برگزار کننده، 
هرگونه مسئوليت ناشی از آن و پاسخگويی به پيامدهای حقوقی ناشی از 

آن با ارسال کننده ی اثر خواهد بود.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

ترکيب بندی و چيدمان عناصر	 

خالقيت و نگاه متفاوت در عکاس	 

بيان مفاهيم در گفتمان عکاسانه 	 

محتوا: رعايت اصول و مبانی عکاسی 	 

با موضوعات مندرج در 	  انتخاب موضوع و تناسب آن  کيفيت: اهميت و 
فراخوان جشنواره

روش شرکت:

داوطلب شدن	 

معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور پوستر و اینفوگرافیک  	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

اثر بايد در ابعاد حداقل A3 و حداکثر70 × 100 سانتيمتر باشد.	 

ارائه 	  موظف  شرکت کننده  جشنواره،  هيئت داوران  درخواست  صورت  در 
فايل psd اثر برای احراز هويت است.

در صورت عدم انطباق با محورهای جشنواره، اثر حذف می شود.	 

در طراحی پوستر، درج نام و نام خانوادگی صاحب اثر، امضاء صاحب اثر و 	 
سال توليد اثر در اثر بايد درج شود.

هر داوطلب حق دارد حداکثر سه اثر در سامانه ثبت نمايد.	 

ارسال فايل اثر با فرمت jpeg يا TIF و با رزولوشن dpi 300 الزامی است.	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

بيان مفهوم و موضوع در ساده ترين شکل ممکن و قابل فهم عموم	 

نگاه خالقانه و نو برای خلق اثر 	 

وزانت و وجاهت علمی محتوای اينفوگرافيک 	 
روش شرکت:

جوايز:

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

معرفی توسط جشنواره	  داوطلب شدن	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 تقديرنامه	  هديه جشنواره	 
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برگزیده محور موشن گرافیک  	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

با ايده های نو و به دور از هرگونه کپی برداری طراحی 	  آثار می بايست 
شوند.

اثر ارسال شده به جشنواره نبايد به موسسه و نهادی فروخته شده باشد و 	 
اثر بايد اصيل و اورجينال متعلق به خود هنرمند باشد.

مدت زمان برای آثار موشن گرافيک حداقل 1 دقيقه و حداکثر 3 دقيقه 	 
می باشد.

آثار ارسالی موشن گرافيک بايد با فرمت 264H در اندازه حداقل 1024 	 
در 1280 پيکسل ارسال و بارگذاری شوند.

حجم ارسالی آثارموشن گرافيک نبايد بيشتر از 200 مگابايت باشد.	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

محتوا)ايده و خالقيت موضوعی و...(	 

هنری)خالقيت هنری و آرت(	 

فنی)اجرای تکنيک و نوآوری و...( 	 

کارگردانی	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر
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برگزیده محور داستان کوتاه برای کودکان 	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

هر نويسنده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال کند.	 

تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر 3000 کلمه است.	 

در صورت کپی برداری يا استفاده از آثار ديگران، داستان مورد نظر حذف 	 
خواهد شد.

سايت 	  در  را  داستان   pdf نسخه  هم  و   word نسخه  هم  بايد  متقاضی 
بارگذاری نمايد.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

استفاده خالقانه از عنصر خيال برای جذابيت داستان	 

شخصيت پردازی 	 

استفاده از روش غير مستقيم برای رساندن مفهوم يا موضوع انتخابی 	 
روش شرکت:

داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 تقديرنامه	  هديه جشنواره	 
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور خوشنویسی 	

شرايط پذيرش:

تحريری 	  و  نستعليق  شکسته  نستعليق،  خوشنويسی:  رشته  های  زمينه 
)خودکاری( است. 

شرکت کنندگان بايد آثار خود را بر اساس يکی از متون)مندرج در سايت 	 
جشنواره( تحرير نمايند.

هر نويسنده می تواند حداکثر 2 اثر ارسال کند.	 

ابعاد آثار در رشته نستعليق )A4 يا A3(، رشته شکسته نستعليق ) A3 يا 	 
A4( و رشته تحريری با خودکار )A4 يا A5( می باشد.

در سامانه 	   jpg با فرمت  و   96H با وضوح  آثار  فايل تصوير  ضروری است 
ثبت شوند.

اثر، 	  اصل  ارسال  جهت  جشنواره  دائم  دبيرخانه  درخواست  صورت  در 
ترجيحا اصل اثر با قاب ارسال گردد.

اثر ارسال شده به جشنواره نبايد به موسسه و نهادی فروخته شده باشد و 	 
اثر بايد اصيل )original(، متعلق به خود هنرمند باشد.

جشنواره حق استفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضای مجازی، 	 
رسانه ها و يا نـمايشگاه، با ذکر مشخصات صاحب اثر خواهد داشت.

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر
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مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:
قدرت قلم	 
ترکيب بندی و اجرای تکنيک 	 
نوآوری و ارايه درست مفهوم... 	 

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش فرهنگ و هنربخش فرهنگ و هنر

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور داستان نویسی 	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره نوشته شود.

متوسطه 	  و  ابتدايی  مقطع  در  دانش آموزان  معلمان،  تمامی  برای  شرکت 
)بصورت فردی و گروهی( آزاد است.

هر نويسنده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال کند.	 

تعداد کلمات هر داستان کوتاه مرتبط با موضوع جشنواره حداکثر 3000 	 
کلمه است.

در صورت کپی برداری يا استفاده از آثار ديگران، داستان مورد نظر حذف 	 
خواهد شد.

متقاضی بايد نسخه word و نسخه pdf داستان را با فونت B Nazanin و 	 
سايز 41 در سايت بارگذاری نمايد.

جشنواره حق استفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضای مجازی، 	 
رسانه ها و يا نـمايشگاه، با ذکر مشخصات صاحب اثر خواهد داشت.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

نثر شيوا و قدرتـمند	 

توجه به هدف و شعار جشنواره	 

نوآوری، خالقيت و تخيل	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی
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روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور نقاشی 	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

متوسطه 	  و  ابتدايی  مقطع  در  دانش آموزان  معلمان،  تمامی  برای  شرکت 
آزاد است.

در جشنواره شرکت 	  می توانند  بهزيستی  سازمان  حمايت  تحت  کودکان 
نمايند.

هر نويسنده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال کند.	 

اثر بايد خالقانه و فردی باشد.	 

تکنيک اثر آزاد می باشد.	 

سايز آثار از A3  کوچکتر نباشد. )قرار دادن اثر در قاب و پارسپارتو مجاز 	 
نـمی باشد.(

جشنواره حق استفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضای مجازی، 	 
رسانه ها و يا نـمايشگاه، با ذکر مشخصات صاحب اثر خواهد داشت.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

تسلط بر تکنيک استفاده شده	 

خالقيت و نوآوری	 

ارتباط موضوعی	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی
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روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور اسباب بازی و بازی رومیزی 	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره  ارائه شود.

شرکت برای دانش آموزان مقطع ابتدايی و متوسطه، معلمان، و تيم های 	 
استارت آپ های دانش آموزی آزاد است.

برای هر شخص يا موسسه شرکت کننده، محدوديتی برای تعداد ارسال 	 
اثر وجود ندارد.

بازه زمانی توليد اثر،محدوديتی ندارد.	 

آثار ارسالی می تواند جزو هر  کدام از تقسيم بندی  های رايج مانند بازی های 	 
حسی،مشارکتی،رقابتی،گشتاری،حل مساله،حماسی،اکشن و... باشد.

توسط خود 	  بايد  ارسال شده  اثر  استارت آپ  به صورت  درصورت حضور 
شخص يا گروه)شرکت( ساخته شده باشد وهمراه اثر، اسناد الزم در اين 
زمينه را داشته باشد.)گواهی ساخت يا قرارداد خريد اثر توسط يک شرکت 

ثبت شده و...(

جشنواره حق استفاده از عکس يا تصوير اثر ارائه شده را به صورت پخش در 	 
فضای مجازی، رسانه ها و نـمايشگاه، با ذکر مشخصات صاحب اثر)شخص 

و شرکت( خواهد داشت.

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران:

کيفيت ساخت قابل قبولی داشته باشد.	 

به آموزش يا تقويت يک يا چند مهارت اجتماعی بپردازد.	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی
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 با ايجاد حس رقابت در دنبال کردن چالش ها و  کسب تجربه موفق  	 

حواس پنج گانه بازی کننده را تحريک و تقويت کند. 	 

از تخيل و ايده پردازی در روش بازی و تقويت قدرت جستجو و انتخاب 	 
استفاده کند.

روش شرکت:
داوطلب شدن	 
معرفی توسط جشنواره	 

جوايز:

تقديرنامه	 

تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 

هديه جشنواره	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

برگزیده محور بازی های رایانه ای 	

شرايط پذيرش:

آثار می بايست با موضوع » اصالح سبک زندگی؛ نياز جامعه امروز« و بر 	 
اساس محتوای ارائه شده توسط دبيرخانه دائم جشنواره ارائه شود.

شرکت برای دانش آموزان مقطع ابتدايی و متوسطه، معلمان، و تيم های 	 
استارت آپ های دانش آموزی آزاد است.

هر داوطلب يا هر تيم دارای فعاليت های فناورانه تنها يک اثر در سامانه 	 
ثبت نمايد.

نرم افزار ها و اپليکيشن های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ايرانی 	 
و داروسازی سنتی و تاريخ پزشکی بايد در يکی از مارکت های ايرانی يا 

خارجی عرضه شده باشد.
اپليکيشن حتما در سه ماه اخير )پاييز 1401( به روزرسانی شده باشد.	 

اگر در يک دوره از جشنواره؛ شرکت کننده موفق به کسب عنوان برتر شد، 	 
امتياز های دريافتی از دوره قبل، در دوره جديد لحاظ نخواهد شد.

اپليکيشن ناقض قوانين کپی رايت نباشد.	 

مالک های مورد توجه توسط هیئت داوران بخش فناوری:
ثبت اختراع اعم از داخلی و خارجی	 

مشارکت در تحقيق، توسعه و تجاری سازی نرم افزار ها و اپليکيشن های 	 
مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ايرانی و داروسازی سنتی و تاريخ 

پزشکی موجود در بازار
عضويت در بنياد ملی بازی های رايانه ای	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی
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اخذ مجوز دانش بنيان يا خالق از معاونت علمی فناوری رياست جمهوری 	 
يا هسته های فناوری مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فروش دانش فنی  	 
گردش مالی و ارزش ريالی پروژه	 
رابط کاربردی	 
تجربه کاربردی	 
امکانات و ويژگی فنی	 
محتوای مرتبط با طب ايرانی، داروسازی سنتی و تاريخ پزشکی	 
بهينه سازی و اقتصاد محور	 
فعاليت برون مرزی  	 

روش شرکت:
داوطلب شدن	 

جوايز:
تقديرنامه	 
تنديس يادبود جشنواره طب ايرانی	 
هديه جشنواره	 

بخش دانش آموزیبخش دانش آموزی

نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو
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ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

دبیرخانه دائم جشنواره طب ايرانی:
  تهران، شهرک غرب، بلوار ايوانک، ساختمان
 حوزه ستادی وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه
ايرانی و مکمل، دبيرخانه  ششم، دفتر طب 

دائم جشنواره طب ايرانی

  تلفن دبیرخانه:    ۰۲۱-۸۱۴۵۴۳۳۲
مدارک: ارسال  و  اثر  ثبت  سامانه   تلفن 

۰۲۱-۸۱۴۵۵۲۳۶

    سايت جشنواره طب ايرانی:
http://pmfestival.ir 

 

سایت جشنواره طب ایرانیسایت جشنواره طب ایرانی




