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 توضیحات بخش ارائه جنبی نوشتار

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

  شجید  تمر،ن اتج ب کانی  تقی،  ا،ن میضجی  میتر،ن عاملی که میجب شجده اتج ب بگر 

دانشججیی،ا  زرتشججری در جه  باد برد  ا،ن مهارت ک تاکرد بر اهمر  م   میی رری را 

د،گر  زرتشجری رراهم د،ده اتج  تا بریان د عهکه بر تمر،ن  با ،ک کیشجا  برای دانشجیی،ا 

 عمیم  برای یابل رهم  ده ممیزن میثر   ارائه داشجرنبه ریاب  بپردازندب محیر،  ا،ن بخش  

 .باشدمی .. ک م اتب برا  رن رعا، 

ای  تیان د در رابطه با م   ارائهشجید ک ارراد میمیضجیعی اعهم می  طرف ترم برگگارک  ده  

ا،ن تری    ش هادیپر میضی   را مماده نمینده ک در تار،خ مشخص شده به ریاب  بپردازندب 

تار،خ برگگاری ا،ن   اتج ب نظرگررره شجده  در »تک یلیژی نی،ن«  ج بی نیشجرار   هایارائه از

تیان د  ده دگا  میک ارائه  دی ماه خیاهد بید  ۹ک    ۲  پ یش به بخش از ارائه ج بی نیشرار

رکز با میضجججیعات مرتاکت ک ،ا ،کی از ا،ن دک رکز با میضجججی  دلخیاه ،ا میضجججی    ۲هر 

 پرش هادی  در ا،ن بخش شرک  ک  دب 

  در صیرتی  باشجدب های مرتبط با میضجی  میاکلی،  در بخش ارائه نیشجرار با ارائه  :۱تبصره  

رابطه با  تیان د در ک  دگا  میهای مرتبط به حد نصجا  نرتجردند  شجرک که ت داد ارائه

میضجیعات دلخیاهشجا  در بخش ج بی شجرک  ک  دب در ا،ن صجیرت امرراز نها،ی اررادی  

ضجر  خیاهد شجدب ورکند امررازدهی در    ۲ب۱ اند  درمرتبط با میضجی  داشجره  ایارائهکه 

 ادامه تیضرح داده خیاهد شدب(

 

 



 

 

 یگیهسیستم رای

شجججید که در اخررار ح جججار  ها،ی تهره مینامهده دگا   پرتجججشگرری ارائهبرای رای 

  ٪ ۷۰ برش ازدر داد  دارند که  شجیدب دزم به ککر اتج  ت ها اررادی حر رایگذاشجره می

 ها را ش رده باش دب برنامه حاضر بیده ک ارائه

 محیط بهگزاری

کانی    کایع در   جمشجرد،ا   در تجالن ل ل نیکر  علمی  با تیجه به شجرا،ط ک ینی  هما،ش

 شیدب دانشیی،ا  زرتشری برگگار می

ده دگا  ک بازد،دک  دگا   داشجرن کارت کاکیجر اتجری   جه  متجا،ش ارائه پی نیشج   

 باشدب الگامی می

 زمانی هایمحدودیت

 دیرقه خیاهد بیدب   ۲۰دیرقه ک حداکثر  ۱۰زما  ارائه هر ررد حدایل  •

 امرراز از ررد شرک  ک  ده کم خیاهد شدب  ۱ثانره  ۳۰دیرقه  به ازای هر   ۲۰ب د از  •

شجید ک دیرقه رراتر رکد  ارائه از طرف ترم برگگاری یطع می ۲۳اگر مدت زما  کل از  •

 ب شرک  ک  ده حذف خیاهد شد

 نامنحو  ثبت

 kdz_id@)  (دی تلگرام کانی  دانشجیی،ا  زرتشجریتیان د از طر،ر میم دا  میعهیه

ایدام مکر ماه   ۲۰  تا  ی خیدهمراه ک ع یا  ارائهی تلتنخانیادگی  شجمارهبا ککر نام ک نام

 نام ک  دب به ثب 

 زرتشتی دانشجویان کانون

 


