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به نام خدا

: معاونت فرهنگی و کاربردي سازي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند

 دقیقه اي پایان نامه هاي دانشجویی 3مسابقات دفاع

: مقدمه

ایـده پـردازي ، فـن بیـان و     ین مسابقات با هدف تشویق و کمک به تقویت و پرورش مهارت هاي ارتبـاطی، ا
خالقیت هاي دانشجویی ، کمک به تکمیل چرخه تولید علـم و فنـاوري و تبـدیل آن بـه محصـول و ثـروت و       

بـراي دانشـجویان   فرصـتی . و بازاریابی ایده هاي دانشجویی برگـزار مـی شـود   پژوهشگاهبرقراري ارتباط بین 
و اي قابل فهم براي عموم رساله دکتري خود را به گونهنامه کارشناسی ارشد یا تا پایاناست تحصیالت تکمیلی

هاي ارتبـاطی دانشـجویان بـراي تشـریح     مبناي این رقابت، توسعه مهارت.اي ارائه کننددقیقه3کلیپدر قالب 
. براي عامه مردم استزبانی ساده، جذاب و اشتیاق برانگیزو تحقیقات خود به زبانی غیر تخصصی

درضمن این سه نفر به مرحله بعـدي  . ابقه، به سه نفر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شدمسمرحله از در این 
. جشنواره که در سطح ملی برگزار می شوند، راه پیدا می کنند

:اهداف

،آگاه سازي عمومی در جامعه نسبت کاربردي سازي موضوعات پایان نامه و رساله هاي دکتري در کشور
هاي ها، اجرایی و عملیاتی سازي پایان نامهدهی موضوعات پژوهشی در پایان نامهجهتبه علوم مختلف،

هاي کاربرديدانشجویی و حمایت از پایان نامه
هاي ارتباطی دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس آنهاسازي براي تقویت مهارتزمینه
متخصصها به مخاطبان غیرمعرفی دانشجویان و زمینه هاي تحقیقاتی آن
نامهکمک به دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي یافتن موضوع مناسب پایان
هانامهآشنا نمودن دانشجویان مقطع کارشناسی با موضوعات و نتایج پایان
ها به جامعه با زبان و ادبیاتی عمومیفراهم سازي زمینه ارائه نتایج پژوهش
 هاي مختلفو دانشگاهي پژوهشگاههاشکدهپژوهکمک به توسعه شبکه ارتباطات علمی دانشجویان
ها و اساتید راهنما و مشاور به جامعه مخاطبشکدهپژوهها، معرفی گروه
هاي عمومیمعرفی تحقیقات برتر دانشجویان از طریق رسانه
 همیت کار خود و نتایج آن را به اختصار به جامعه امعرفی
 هاي خود به طور موثر در بین دانشجویان و عالقمندان ایدهطرح
 در جمع دانشجویان، اساتید و محققان دانشجو هايخود و توانمنديمعرفی
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 ارتباط علمیبرقراري ها و با دانشجویان دیگر و نتایج کارهاي آنآشنایی

:شرایط شرکت کنندگان

مطابق قوانین بین المللی این مسابقات و آیین نامه اجرایی مصوب جهاد دانشگاهی، صرفا افراد ذیل می توانند در 
: این فراخوان ثبت نام و شرکت نمایند

که از ابتداي سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیفارغ التحصیالن مقاطع تحصیالت تکمیلی
. داز پایان نامه خود دفاع کرده ان1398اه تا پایان مهرم95- 94تحصیلی 

که پروپزوال پایان نامه خود را تا پیش از آبان ماه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجویان
. به تصویب رسانده و در حال تدوین پایان نامه خود هستند1398

: نحوه ارائه

 دقیقه تهیه نموده و به 3دانشجویان کلیپی از ارایه پایان نامه خود بصورت صوتی و تصویري در مدت زمان
. کنندارسال ذیل همین فراخوان،نشانی 

 و در صورت اضافه شدن کسر امتیاز2ثانیه 10به ازاي زمان اضافی تا . دقیقه خواهد بود3زمان ارائه صرفا
.شودنده از مسابقات حذف میکنثانیه، شرکت10بیش از 

تمرکز اسالیدها و ارائه ها باید بر حنبه هاي . کلیه مطالب باید صرفا در یک اسالید تک صفحه ارائه شود
. کاربردي و دستاوردهاي هر پایان نامه باشد

بنابراین مقاالت استخراجی و سایر . مالك امتیازدهی و داوري، محتواي پایان نامه و نحوه ارائه آن است
. امتیازات احتمالی آن، در ارزیابی لحاظ نمی شود

:ویژگی هاي کلیپ هاي ارسالی

 ،رنگی ساده به ویژه رنگ هاي سبز و یا آبی، یا زمینه زمینهویدئوها از پس زمینه مناسبی مانند قفسه کتاب
.سفید برخوردار باشند

مکان به صورت ثابت قرار داده شوددوربین به صورت افقی و در نزدیکترین.
 که در شبکه هاي اینترنتی موجود است، بهره دقیقه اي 3دفاع ، از کلیپهاي مختلف مشابه آشنایی بیشترجهت

. برداري فرمائید

: زمانبندي برگزاري مسابقات
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