
 «باسمه تعالی»

 

 «حرکت بین المللیجشنواره  دوازدهمینشیوه نامه بخش ویژه انتخاب انجمن پویا »

و  هاي علمی دانشجويی، اتحاديه انجمنهاي علمی دانشجويی براي انتقال تجربيات موفق انجمن مناسب اين بخش به منظور ايجاد فرصتی     

جشنواره يازدهم تا در فاصله زمانی  هاي انجام شدهفعاليتايجاد شده است. در اين بخش  آنهابين با هدف هم افزايی و همكاري دانشجويان 

 .هستندارائه  قابل دوازدهم

 شرایط ثبت نام

ها هم اتحاديه اند امكان حضور در اين بخش را دارند. هايی که براي حضور در بخش نمايشگاهی ثبت نام نموده هاي دانشگاهانجمن     

هاي خود را با هماهنگی توانند يكی از فعاليتدهند. دانشجويان هم می هاي خود را در اين بخش شرکتيكی از فعاليت توانندمی

 شان در بخش انجمن پويا ارائه کنند.  دانشگاه محل تحصيل

 

 بندی رویدادزمان

  حرکتبين المللی براساس برنامه زمانی دوازدهمين جشنواره فرم تكميل شده: مهلت ارسال  

 حرکتبين المللی براساس برنامه زمانی دوازدهمين جشنواره : هاسخنرانیو برنامه نهايی  اوليه اعالم نتايج داوري 

 حرکتبين المللی  جشنواره دوازدهمين: همزمان با برگزاري بخش نمايشگاهی هازمان سخنرانی  
 

 مراحل برگزاری

هاا  دانشگاه انها و دانشجويان داوطلب شرکت دراين بخش توسط کارشناسورود اطالعات انجمن :هادریافت اطالعات و چکیده سخنرانی -1     

 شود.ها توسط دبير اتحاديه انجام میشود. ورود اطالعات اتحاديهانجام می

شاامل عناوان    ،ساخنرانی از اطالعاات   Microsoft Word (Doc) باا فرمات   يک فايال  ،اطالعات نماينده ارائه کننده سخنرانیعالوه بر      

دانشاگاه و ياا اتحادياه     ،یبه همراه نام و نام خانوادگی فرد ارائه کننده، همكاران، نام انجمن علما  ايکلمه 055سخنرانی و يک چكيده حداکثر 

ره بارگاااري و ارساال   در پايگاه اينترنتی جشانوا  mp4با فرمت  مگابايت(05ثانيه و حجم  055فيلم کوتاهی )حداکثر با زمان  مربوطه به همراه

 تواند نتيجه کار يک انجمن علمی، اتحاديه و يا يک فرد دانشجو، باشد.  موضوع ارائه می .خواهد شد

که انجام سخنرانی و همچنين ارسال و پيگيري اطالعاات مرباوب باه     شود معرفی میدهنده يک فرد به عنوان ارائهدر هر سخنرانی  * تبصره:  

 گيرد.میدهنده صورت ئهاآن توسط فرد ار

 ،پاردازد هاا مای  سخنرانی و فيلم دبيرخانه بر اساس معيارهاي جشنواره به پايش اوليه چكيده: های ارسالیپایش اولیه چکیده سخنرانی -2     

. بعد از پايش اوليه، آثار پايرفته شده براي ارائه در بخش نمايشگاهی جشنواره اعاالم  اين پايش بالفاصله پس از دريافت چكيده آغاز خواهد شد

 خواهند شد.  

هاا کاه   بايست بر اساس برنامه زمانی نهايی سخنرانیشده توسط کميته علمی میهاي پايرفتهدهندگان سخنرانیارائه ها:ارائه سخنرانی -3     

منتشر خواهد شد، از يک ساعت قبل در محل براي ايراد سخنرانی حاضر بوده و خود را باه کميتاه    جشنوارهقبل از اجراي بخش نمايشگاهی  تا

 ها تحويل دهند.علمی معرفی نمايند و همچنين در صورت داشتن فايل پاورپوينت، آن را به مسئول فنی سخنرانی

هااي ارساالی   چكيده ساخنرانی  فيلم و . مرحله اول مربوب به پايرششودانجام میها در دو مرحله داوري سخنرانی: هاداوری سخنرانی -4     

، باه تکكياک   ي پايرفتاه شاده باراي ارائاه    هادر مرحله دوم، سخنرانی .تا قبل از بخش نمايشگاهی اعالم خواهد شدباشد که اعالم نتايج آن می

 گيرند.می موضوعات تخصصی توسط متخصصين علمی، در حين ايراد سخنرانی مورد داوري قرار

موفاق   «سخنران برتر»به عنوان  سخنرانان برگزيدهدر اختتاميه جشنواره، بر اساس مجموع امتيازات داوران،  مرحله نهایی و اختتامیه: -5     

 به اخا تنديس و هداياي جشنواره خواهند شد. 

 



 

 هامحور سخنرانی

علمدی   انجام شده توسط یک یا چندد نردری یدک یدا چندد انجمدن       هایها باید ارائه گزارش و انتقال تجربیات فعالیت*سخنرانی

 اتحادیه باشند. دانشجویی و یا یک یا چند

موضوع سخنرانی بايد گزارش و انتقاال تجربياات   است.  اي و علوم بين رشته دانشگاهیهاي ها و شاخهشامل کليه رشته محورهای تخصصی -

 مشخص شده براي آثار ارسالی به جشنواره باشد.يک يا چند فعاليت انجام شده در بازه زمانی 

-بايست داراي توضيحات قابل فهم براي عموم باشند و ويژگای کااربردي  شوند، میهايی که در محورهاي تخصصی ارائه میسخنرانی * تبصره:

 باشند. بودن عمومی را رعايت کردهبودن و ترويجی

 کنندگان شرکت

 هاي علمی دانشجويیانجمن 

 هاي علمی دانشجويیهاي انجمناتحاديه 

 هاي دانشگاهی در تمامی مقاطع تحصيلیدانشجويان تمام رشته 

 (هاي داخل کشوردانشگاهالمللی )دانشجويان خارجی دانشجويان بين 

 هاسهمیه

 سخنرانی سهميه 6حرکت(: بين المللی هاي گروه يک )براساس شيوه نامه دوازدهمين جشنواره دانشگاه 

 گروه دو: چهار سهميه سخنرانیهاي دانشگاه 

 هاي گروه سه: دو سهميه سخنرانیدانشگاه 

 ها: يک سهميه سخنرانیاتحاديه 

به صورت هاي علمی دانشجويی )يک نکر به نمايندگی( و يا دانشجويان را هاي خود انجمنتوانند براساس تعداد سهميهها میدانشگاه * تبصره:

 براي ارائه سخنرانی معرفی نمايند.  باشند( هاي شاخص هستند ولی عضو انجمن علمی نمیفردي )دانشجويانی که داراي فعاليت

 

 های بخش انجمن پویاها و شرایط عمومی سخنرانیویژگی

هااي انجاام شاده را ارائاه نماياد و      اي از فعاليات در سخنرانی خود گزارش يک فعاليت ياا مجموعاه   بايستهر سخنران میمعرفی فعالیت:  -

توانند توسط فرد، انجمن علمای  ها میامكان به حضار انتقال دهد. فعاليت يا فعاليت تجربيات کسب شده در اجراي اين موارد را درحد همچنين

 و  اتحاديه انجام شده باشند.

الزم است هرفارد   به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت. اجراکننده فعاليت مورد نظر مجموعه از نکر به نمايندگی يا چند يک: فرد ارائه دهنده - 

 براي موردي هر و فيلم پاورپوينت، يلافبپردازد. فرد ارائه دهنده بايد  نظر و مجموعه اجراکننده فعاليت مورد در ابتداي سخنرانی به معرفی خود

 .تحويل داده شودو تا يک ساعت قبل از زمان ارائه به مجموعه اجرايی بخش انجمن پويا  باشد داشته همراه مموري فلش روي را ارائه

منادي علمای داراي   دهنده و همچنين تبعيات محتاوا از روش  تسلط بر محتواي سخنرانی و رعايت فنون سخنوري توسط ارائه کیریت ارائه: -

 مختلا   هااي خالقيات  از استکاده باشد، اما داراي امتياز است.ورپوينت الزامی نمیامتياز نزد داوران است. همچنين الزم به ذکر است که ارائه پا

 .باشد ويژه امتياز داراي تواندمی ارائه براي

 خواهد بود.دقيقه 05حداکثر زمان ارائه هر سخنرانی زمان ارائه:  -

 تیو جنسي ، قومیسياسی هايگيريو خارج از جهتبايست متناسب با شئون اخالقی هر اثر ارسالی میشئون اخالقی محتوای سخنرانی:  -

   باشد.

تواند يک نکر وجود ندارد و هر دانشگاه میتوسط يک فرد سخنرانی محدوديتی براي تعداد  ها توسط یک فرد:محدودیت تعداد سخنرانی -

 ثابت يا چند نکر متکاوت را براي ارائه چند سخنرانی معرفی نمايد.    

 


