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 فراخوان بخش نوشتار
 نوزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور 

 » مرحله مقدماتی «
 

 مقدمه 

ما دانشـجو هسـتیم و یکی از اهداف دانشـجو، پژوهش پیرامون موضـوعی خاص، تحقیق علمی در آن زمینه و در  
اي درست است. داشتن نگاه علمی صحیح به مسائل و هاي آن پژوهش به شیوه نهایت انتشار، ارائه و آموزش یافته 

تی،  چگونگی نگارش یک مقاله یا تهیه یک ارائه، عالوه بر   جویان زرتـش دانش، به تجربه نیز نیاز دارد و کانون دانـش
ــت  ــتار آن، یکی از فرص ــتند که میهمایش علمی و بخش نوش توان در آنجا، این مهارت بنیادین براي  هایی هس

را آموخت و تجربه کرد. بخش نوـشتار نوزدهمین همایش علمی زرتـشتیان ـسراـسر    » دانـشجو «تبدیل ـشدن به یک  
ــور در تالش ا ــت تا با برگزاري کارگاه کش ــی و معرفی ابزارهاي آن نظیر  هاي آموزش ارائه، مقاله س و    Preziنویس

LaTeX   ــب براي داوري پژوهش ــتري مناس ــاختن بس ــجویان، هم در تقویت این  و همینطور فراهم س هاي دانش
 اي بپردازد و هم در راستاي ترویج علم در جامعه زرتشتی بکوشد.مهارت پایه

 شتارمعرفی بخش نو

ــتار همایش علمی، از دو بخش مناظره و مقاله  ــت. تا پیش از این، بخش  بخش نوش ــده اس ــکیل ش ــی تش نویس
شــد و  نویســی داراي دو بخش اصــلی و جنبی بود که بخش اصــلی در روزهاي پایانی همایش برگزار می مقاله 



تی بود.   ائل جامعه زرتـش وعات آن نیز پیرامون مـس ال موـض میم به ادغام دو ب  امـس تار  تـص لی نوـش خش جنبی و اـص
 نویسی به دو مرحله مقدماتی و پایانی تقسیم بندي گردید. گرفته و بخش مقاله

شود. براي شرکت در مرحله  در آن، مهارت ارائه دادن سنجیده می ماه برگزار شده و  مرحله مقدماتی در ابتداي دي 
ارائه  نیست.  مقاله  نگارش  به  نیازي  و  کافیست  پاورپوینت  داشتن  تنها  از گسترش  مقدماتی،  برگزیده، پس  هاي 

ی،  پایان   ش در روزهاي اصلی همایش و در بخ هاي خود را  نتیجه پژوهش اي نیز بنویسند و  یافتن، این بار باید مقاله 
مورد توجه داوران قرار خواهد گرفت.  همچنان  ارائه دهند. در مرحله پایانی، تمرکز بر روي مقاله بوده، اما ارائه نیز  

 خواهند شد.   اعالم   هاي برگزیده مرحله مقدماتی معیارهاي داوري مرحله پایانی، پس از مشخص شدن ارائه 

 معرفی تم علمی 

را به عنوان تم    » اي رشـته علوم میان «یان سـراسـر کشـور، موضـوع  تیم برگزاري نوزدهمین همایش علمی زرتشـت 
ــت. علوم میان  ــته علمی این دوره برگزیده اس ــوند که از ترکیب چند دانش پایه  هایی گفته میاي، به دانش رش ش

ت متولد می کی، اخترزیـس ی پزـش وند، نظیر نانوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، مهندـس ی و... .ـش ناـس انتخاب  هدف از    ـش
ایم، از دریچه جدیدي نگاه کنیم  مان کـسب کرده این تم، این بوده تا به دانـشی که تا به امروز در دانـشگاه و زندگی 

و با بررسی ترکیب آن دانش با چند علم دیگر، کاربردهاي جدیدي براي آنها پیدا کنیم، چرا که امروزه بسیاري از  
آیند، نه با نگاه به  اي به علوم پدید میرشـــته ند، در پرتو نگاه میان کن هاي نوینی که در جهان ظهور میتکنولوژي 

جویان و    تنها یک علم خاص.  ت تا با نهادینه کردن این نوع تفکر در دانـش تی در تالش اـس جویان زرتـش کانون دانـش
 ، بردارد.دانشبه  ترجامعه زرتشتی، گام نوینی در راستاي رشد علمی جامعه و نگاه کاربردي

 ي داوري معیارها 

هاي داوري میان کسانی که به هنگام آن ارائه در سالن  مرحله مقدماتی، داور مشخصی ندارد و براي هر ارائه، برگه 
همانطور که پیشـتر گفته شـد، تمرکز داوري در مرحله مقدماتی بر روي چگونگی    گردد. حاضـر باشـند، توزیع می

ــت. به همین دل ــتن نگاه علمی در ارائه اس ــلط بر ارائه یل، مواردي چون  ارائه و داش کیفیت    و  مدیریت زمان، تس
انـسجام منطقی  و...) داراي بیـشترین ـضریب هـستند و مواردي نظیر    Preziاـستفاده از ابزار ارائه (نظیر پاورپوینت،  

گیرند. در  در درجه بعدي اهمیت قرار می  مناســب و زیبایی بصــري و جذابیت ارائه   تن صــداي میان اجزاي ارائه،  
داده ـشده    زبان بدن مناـسب، کیفیت پرـسش و پاـسخ و جذابیت موـضوع پایان نیز کمترین ـضریب به مواردي چون  

ت.  دن و رفتن به  این ضـرایب در    اـس ید    خواهند یافت.افزایش  مرحله پایانی  صـورت برگزیده ـش ته باـش توجه داـش
ارائه دادن زیر  به همین دلیل،  شـــود و  ضـــرب می  1.2م علمی همایش باشـــد، در  هایی که مرتبط با تنمره ارائه 

  .سزایی در پذیرفته شدن در مرحله مقدماتی داردمجموعه تم علمی، یکی از مواردي است که تاثیر به



 محدودیت زمانی ارائه در مرحله مقدماتی 

ورتی که مدت ارائه به    18تا    12محدودیت زمانی براي ارائه در مرحله مقدماتی، بین     20دقیقه خواهد بود. در ـص
ها حذف خواهد شد. توجه داشته باشید مدت زمان ارائه در مرحله پایانی  دقیقه برسد، شرکت کننده از دور رقابت

ــتن  برگزیده می  در مرحله مقدماتی   مقاالتی کهبه همین دلیل،  و    افزایش خواهد یافت  ــوند باید عالوه بر نوشـ شـ
  .هاي خود را گسترش نیز بدهندآن مرحله، پژوهشمقاله براي 

 برگزاري  و نحوه   مکان   ، زمان 

ور،   ر کـش راـس تیان ـس تار نوزدهمین همایش علمی زرتـش وري درمرحله مقدماتی بخش نوـش ورت حـض ین  به ـص   پـس
تم دي نبه اول و هـش تی) برگزار  روزهاي پنجـش جویان زرتـش الن کانون دانـش یدیان (ـس الن لعل نوذر جمـش ماه در ـس

رسـانی کانون دانشـجویان  هاي رسـمی اطالع آن در آینده از طریق درگاه و اخبار بعدي پیرامون  شـود. سـاعت  می
 اعالم خواهد شد.

 نحوه ثبت نام 

توانند از طریق آیدي تلگرام کانون دانشـــجویان زرتشـــتی به نشـــانی  مندان به شـــرکت در این بخش میعالقه 
@kdz_id   آذرماه اقدام کنند.  20و عنوان ارائه تا تاریخ   ، عکس پرسنلی با ذکر نام و نام خانوادگی، تلفن همراه 
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