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 توضیحات بخش ارائه جنبی نوشتار 

ها برشججمرده شججده ا جج    تر،ن مهارتتیانا،ی ارائه ،ک مبحث همیاره از مهم  در زندگی دانشججیی،ی 

دانشیی،ان زرتشتی در    شید  تمر،ن ا    کانینتر،ن عاملی که میجب تقی،  ا،ن میضیع میبزرگ

زرتشججتی اراهم   کیشججا  جه  باال بردن ا،ن مهارت و تاکید بر اهمی  آن  میقعیتی را برای دانشججیی،ان

  ارائه  داشجتنبه رقاب  بپردازند  محیر،  ا،ن بخش   د،گر  د،ده ا ج  تا بتیاندد عووه بر تمر،ن  با ،ک

 .باشدمی .. و  مدا ب بیان ان  رعا،  عمیم   برای اهم  قابل  آمیزنده   میثر 

هفدهمین هما،ش علمی   بخش جدبی نیشججتار  19-در حال حاضججر با تیجه به اراگیری و،روک کیو،د

چدججد    زرتشجججتیججان برگزار   بخشدر  میججازی   بججه رجججیرت  تیم  گرمی و  از فرت  مرحلججه  هر  دد  در 

را آماده نمینده و در    ایارائهتیاندد در رابطه با آن  شججید و ااراد میمیضججیعی اعوم می  برگزارکددده 

نظرگراته    در  «لذت علم»  میضجیع ا،ن بخش ارائه جدبی نیشجتار   تار،خ مشجخ  شجده به رقاب  بپردازند 

 باشد می  آبان 16تار،خ برگزاری ا،ن بخش از ارائه جدبی نیشتار   ا   شده

که تعداد  باشججد در رججیرتیهای مرتبط با میضججیع میارائهاولی،  در بخش ارائه نیشججتار با  :1تبصججره 

تیاندد در رابطه با میضجیعات دلخیاهشجان کدددگان میهای مرتبط به حد نصجا  نر جیدند  شجرک ارائه

مرتبط بجا میضجججیع   ایارائجهدر بخش جدبی شجججرکج  کددجد  در ا،ن رجججیرت امتیجاز نهجا،ی اارادی کجه  

 وند امتیازدهی در ادامه تیضیح داده خیاهد شد (ضر  خیاهد شد  )ر  2 1اند  در  داشته

  گیریسیستم رای

شججیند ( از فر،   می  Skyroomدر فیل برنامه  ا،میل مخافبان و نام کاربری )که با آن وارد  ججیمججتم 

شججید  ججپ  در انتهای مرا ججم  در،اا  می  kdz_id@)  (کانین دانشججیی،ان زرتشججتیتلگرام  دی آی

مخافبان در ارم داده شجده برای هر معیار در نظرگراته    ار جال خیاهد شجد لیدک نظر جدیی برای آنان 

در نظر خیاهدجد گراج   میجانگین میمیع نمرات بجه  را 5تجا    0شجججده از فرت تیم همجا،ش  نمره ای از  

 گراته خیاهد شد   در نظر کدددگانشرک عدیان امتیاز 



 

 

هر ارد نیز    .شجیدبا ا جتفاده از ا،میل و نام کاربری  برر جی می مخافباننکته اول: ارم نظر جدیی   •

 تدها ،ک ح  رای دارد 

برنامه    %60 گیرد که حداقل در تدها میرد برر ججی قرار می مخافبانینکته دوم: ارم نظر ججدیی   •

 شید(حضیر داشته باشدد  )مدت زمان حضیر در محیط برگزاری ثب  می

 محیط برگزاری

)جه  کمججب افوعات   شججید برگزار می  Skyroomکدینی  هما،ش در محیط  با تیجه به شججرا،ط  

 (کدیدمراجعه    www.skyroom.onlineبیشتر به  ا،   

اررجججتی  برای آشجججدا،ی و کدددگان شجججرک پی نیشججج : جه  آشجججدا،ی شجججما با محیط برگزاری  به 

 روزهای قبل هما،ش  داده خیاهد شد کارکردن با آن  در  

 شرایط برگزاری

 باشد ضروری میدهدده  ارائهدر فیل برنامه روشن بیدن وبکم   (1

امکان ا جتفاده از چدد  جیمجتم به فیر همزمان دهدده  ارائهدر رجیرت وجید اشجکال در  جیمجتم   (2

تیاند لپتاپ  می)به فیرمثال در رجیرت وجید اشجکال در  جیمجتم رجیتی   وجید دارد   ویبرای  

 ( ریت خید را از فر،  تلفن همراه خید به اشتراک بگذارد

ا ججتفاده از پاورپی،د  ،کی از معیارهای ارم نظر ججدیی خیاهد بید و ا ججتفاده از آن پیشججدهاد  (3

 شید می

کددده در نظر  شجرک   های مخافبان و پا جخپر جش  رایدقیقه ب 5بعد از پا،ان ،ااتن ارائه  مدت  (4

 ا     گراته شده 

  بخش جدبی هما،ش دعیت خیاهدد شد نها،ی  یبرتر در هر بخش به مرحله کدددگانشرک 

 زمانی  هایمحدودیت

 دقیقه خیاهد بید  5 17دقیقه و حداکثر   10زمان ارائه هر ارد حداقل   •

https://www.skyroom.online/


 

 

 کددده کم خیاهد شد امتیاز از ارد شرک  1ثانیه   30دقیقه  به ازای هر 5 17بعد از   •

شجججید و دقیقجه اراتر رود  ارائجه از فرت تیم برگزاری قطم می  20از    ارائجه  زمجان کجلاگر مجدت   •

 کددده حذت خیاهد شد شرک 

 نام نحوه ثبت

با ذکر نام و   kdz_id@)  (دی تلگرام کانین دانشجججیی،ان زرتشجججتیتیاندد از فر،  آیمددان میعوقه

 نام کددد خید اقدام به ثب ی  همراه و عدیان ارائهی تلفنخانیادگی  شمارهنام

 زرتشتی دانشجویان کانون

 


