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 فراخوان بخش ارائه و نوشتار
زدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشورنشا

 



 

 

 

 توضیحات بخش نوشتار همایش علمی

 بخش نوشتار 

کسب علم تا با ارائه بخش ارائه نوشتار همایش علمی فرصتی است برای عالقهمندان 

ها کسب نمایند و راه ها و پژوهشهای مفید برای اینگونه فعالیتنوشتارهای علمی، تجربه

المللی هموار میسازد. از های ملی و بینرا برای شرکت در سمینارها، همایشها وکنفرانس

ر سوی دیگر حضور اساتید برگزیده دانشگاههای سراسر کشور درارتقای سطح علمی بسیا

  .تاثیرگذار خواهد بود

 دهمین همایش علمیبخش های ارائه و نوشتار شانز 

در راستای کاربردی تر شدن و افزایش مهارت های گوناگون جوانان زرتشتی در زمینه 

های متفاوت ارائه و بحث علمی ساختار بخش ارائه و نوشتار همایش علمی به شرح زیر 

 میباشد

 بخش اصلی (1

 بخش جنبی (2

 بخش مناظره (3

 توضیحات هر یک از بخش در زیر ذکر شده است.

 بخش اصلی 

پژوهشهای علمی در راستای پیشرفت جامعه »موضوع این بخش همانند سالهای گذشته 

میباشد و هدف از آن بررسی جامعه زرتشتی از دیدگاههای گوناگون و  «زرتشتی



 

 

میتوانند مناسب راهکارهایی برای پیشرفت جامعه است. که به عنوان مثال موضوعات زیر 

 باشند

 گردشگری   .1

 مهاجرت  .2

 فرهنگ و هنر   .3

 همین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور شانزدسرمایه و پتانسیل جوانان   .4

 سیستم آموزش دینی و بهبود مدارس زرتشتی   .5

 استفاده بهینه از اماکن زرتشتی   .6

 انجمنها و سازمانهای زرتشتی  .7

  ....و  .8

بر موضوعات مطرح شده راجع به هر موضوع دیگری  الوهکنندگان عگفتنی است شرکت

برای شرکت در این بخش رعایت  .در قالب بخش اصلی میتوانند به ارائه مقاله بپردازند

ف بخش جنبی که در آن تاکید بر ارائه می النویسی الزامی است. برخاصول و موازین مقاله

 .ارزش با نحوه ی ارائه میباشد باشد، در بخش اصلی، نگارش مقاله بسیار با اهمیت تر و هم

در ضمیمه فراخوان الزامی است و نمره در « الگوی نوشتار»رعایت نکات ذکر شده در فایل 

 پی دارد

 بخش جنبی 

بخش جنبی  ،با تاکید بر ارائه موثر مهارت ارائه و فن بیان شرکت کنندگان برای باال بردن

برای آزمودن خود و  طالب علم، جوانان زرتشتی کوشا ونوشتار پذیرای دانشجویان و 

داشتن ارائه موثر، آموزنده، قابل  ،باشد. محوریت در این بخشپیشرفت در این زمینه می

رعایت فن بیان مناسب و ویژگی ها مختلف آن از قبیل زبان بدن و .. فهم برای عموم، 

 باشد.می



 

 

 

 داوری بخش جنبی

 گیرد.داوری بخش جنبی در دو مرحله صورت می

 ه اولمرحل 

همایش  از قبل مام شرکت کنندگان بخش جنبی در تاریخ مشخص شده. ت1بند 

 پردازنددر نوبت داده شده به آن ها در حضور مردم به ارائه میعلمی 

تنظیم  ستاندارد های جهانی و داخلی توسط تیم نوشتارداوری بنا به ا .یک فرم2 بند

 و هرمعیار های یک ارائه موثر در آن ذکر شده شود که معیارو بین حضار پخش می شده

آن فرم به شرکت کنندگان  و حضار به وسیله اختیار کند  5تا  1بین تواند امتیازی می

 دهند.امتیاز می

 شود.هر فرم دارای یک شماره مشخص است که به یک فرد خاص اطالق می. 3بند 

 .شوده نمی. به هیچ فردی بیش از یک فرم داوری اختصاص داد4بند 

ارائه  %60شود که شخص ناظر در حداقل گرفته می. تنها فرم هایی تحویل 1-4بند 

 ها حضور داشته باشد.

نفر به  5با سقف حداکثر  ، نفرات اول تا سوم این مرحله. بنا به جمع امتیازات5بند 

 یابند.مرحله نهایی راه می

تعیین شده گروه های  بیشتر بودن نفرات برگزیده از سقفدر صورت  .1-5بند 

 نکند. شوند تا تعداد برگزیدگان از سقف اعالم شده تجاوزحذف می زیرین



 

 

های  فیلم از سقف تعیین شده، نفرات اولتعداد در صورت بیشتر بودن  .2-5بند 

-5شود و نمره دهی می شود و بند های گرفته شده برای داورانی تعیین شده فرستاده می

 شودمیروی آن ها اجرا  5و  1

 شود.از تمام ارائه های مرحله اول جهت داوری فیلم گرفته می. 1-2-5بند 

 (2-5بند ) بعد از داوری دوم 1-5شرایط بند  در صورت حاضر بودن  .2-2-5بند 

مرحله نهایی حضور داشته  در داوری دوم ه اول پس ازگزیدگان گروشود تمام برسعی می

از برگزیدگان  یباشند. تنها در صورت نبود وقت و مشکالتی از این قبیل به قید قرعه تعداد

 .برقرار شود 5شوند تا شرایط بند حذف می

 دقیقه است. 11.5دقیقه و حداکثر  3. زمان ارائه ها در مرحله نخست حداقل 6بند 

نده تعلق اضافه یک امتیاز منفی به شخص ارائه ده ثانیه وقت 30. به ازای هر 7بند 

 خواهد گرفت. 

نده از ادامه ارائه ده شخص دقیقه 15. در صورت بیشتر شدن زمان ارائه از 8بند 

 شود.دادن محروم خواهد شد و حذف می

. هرگونه شرایط خاص مورد نیاز برای ارائه از قبیل پروژکتور، صدا، تخته، 9بند 

تیم نوشتار اطالع داده شود در  ... باید حداقل یک هفته قبل از ارائه بهنورپردازی خاص و 

 نخواهد داشت. صورت تیم نوشتار هیچ مسئولیتی در این قبالغیر این

 امتیاز است. 50در این مرحله  داکثر نمره قابل کسب از هر ناظر. ح10بند 

امتیاز مثبت در  4. مرتبط بودن موضوع ارائه با تم ) تم های( همایش علمی 11بند 

 بر دارد.

 مرحله دوم 



 

 

 .دنپردازمی مجددا به ارائههمایش علمی  مرحله اول نوشتار در ان. برگزیدگ1بند  

حاذق و تعیین شده توسط تیم نوشتار  یهای. داوری مرحله نهایی توسط داور2 بند

که گیرد طراحی شده بنا به استاندارد های جهانی و داخلی صورت می یهایوسیله فرم به

اختیار   5تا  1ن بیتواند امتیازی می و هرمعیار های یک ارائه موثر در آن ذکر شده معیار

 .کند

 .آید. از نفرات اول این بخش تقدیر و تشکر ویژه به عمل می3بند  

 .دقیقه است 15دقیقه و حداکثر  3. فرصت ارائه در مرحله دوم حداقل 4بند 

نده تعلق خواهد اضافه یک امتیاز منفی به ارائه دهثانیه وقت  30. به ازای هر 5بند 

 گرفت. 

نده از ادامه دادن دقیقه ارائه ده 17.5مان ارائه از ر شدن ز. در صورت بیشت6بند 

 شود.محروم خواهد شد و حذف می

ارائه امکان اضافه کردن مفاهیم جدید به ارائه  . با توجه به بیشتر شدن زمان7بند 

و اطالعات  به کار برده شده در ارائه مرحله اول وجود دارد اما ارائه باید شامل تمام مفاهیم

 گیردنمره منفی تعلق می 3داده شده در هنگام ثبت نام باشد در غیر اینصورت به او 

 امتیاز است 50. حداکثر نمره قابل کسب از هر داور در این مرحله 8بند 

 بخش جنبی نحوه ثبت نام 

 طرح اولیه شامل دو بخش زیر است:

تمامی بحث  ای ازکلمه شامل خالصه 1200تا  400متن بین  بخش توضیحی : یک .1

 است. های ارائه



 

 

 ارائه مذکوراز  بخشی دقیقه ای از 3بخش اجرایی : شامل پاورپوینت یا یک فیلم  .2

 است.

 از دو مورد ذکر شده الزامی است. حداقل یکیبرای ثبت نام اولیه فرستادن 

 خواهد شد.فرصت اضافی برای کامل کردن طرح اولیه داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مناظره 

، بخش مناظره به تازگی به همایش علمی اضافه شده است و هدف آن افزایش هوش منطقی

 بخش در جامعه زرتشتی است.قدرت مناظره و مذاکره و ترویج فرهنگ بحث نتیجه

شد. تا پنج نفره با تعداد اعضای مساوی برگزار خواهد  3مناظره بین دو گروه . 1بند  

بندی آن ها شوند و گروهها داده شده انتخاب میای که قبال به آن نامهافراد بنا به پرسش

 شود.بنا به نظرسنجی ثانویه پس از مشخص شدن موضوع انجام می

این بخش  (نفر 6) به حد نساب نرسیدن تعداد شرکت کننده ها .در صورت2-1بند 

 .شودتعلیق می

یکی  ،احساس نیاز در صورت تعداد شرکت کننده ها وبودن . در صورت فرد 3-1بند 

 .بپیوندد ها تیم یکی از تواند بهاز مربی ها می

هدف . شودکه توسط تیم همایش علمی انتخاب می دارد یک مربی . هر گروه2بند 

از طریق برگزاری جلسات آموزشی  در مسیر درست مربی تعلیم و هدایت اعضای گروه

به  عالوه بر کمک است. تعداد جلسات هر گروه با گروه دیگر مساوی است. مربی هر گروه

و قدرت  به شکل گرفتن ساختار منطقی هر گروه ،در پیدا کردن منابع اعضای گروه

 .کندپاسخگویی درست آن ها کمک می

می و به وسیله آیین نامه دقیق ره توسط تیم همایش عل. نمره دهی بخش مناظ3بند 

 گیرد.تنظیم شده و همچنین نظرسنجی مردمی انجام می

شود و هدف او کنترل . مناظره یک گرداننده دارد که از تیم نوشتار انتخاب می4بند 

 .روند بحث و نوبت ها بنا به جدول زیر است



 

 

 صحبت نفر اول تیم اول دقیقه 4

 صحبت نفر اول تیم دوم دقیقه 4

 مجادله دقیقه 3-4

 صحبت نفر دوم تیم اول دقیقه 4

 صحبت نفر دوم تیم دوم دقیقه 4

 مجادله دقیقه  3

 خالصه و جمع بندی تیم اول دقیقه 3

 خالصه و جمع بندی تیم دوم دقیقه 3

تنها بنا به  یزمانمحدودیت )افزایش  مجادله بزرگ نهایی دقیقه 4

 تشخیص گرداننده(

 نکات پایانی تیم اول  دقیقه 2

 نکات پایانی تیم دوم دقیقه 2

تواند پیش از نوبت خود از گرداننده فرصتی برای . سخنران هر گروه می5بند 

دقیقه با اعضای خود  3تواند حداکثر مشورت با اعضای گروهش بگیرد. هر گروه می

 مشورت کند.

 

 زمان های ثبت نام

 بهمن 11 مهلت ارسال مقاالت بخش اصلی 

 دی 18 بخش جنبی مهلت ثبت نام اولیه 

 بهمن 7 مهلت تکمیل طرح اولیه بخش جنبی

 دی 11 مهلت ثبت نام مناظره

 


