-1مقدمه
برنامه مسابقه ارائه سهدقیقهای پایاننامه مجموعه مسابقههای بینالمللی است که به تبیین
دستاوردهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سراسر دنیا میپردازد و یکی از اهداف
آن ،تشویق و کمک به رشد مهارتهای ارتباطی ،علمی و زبانی دانشجویان است.
شرکتکنندگان در این مسابقه باید نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را
بهصورت فشرده و در طی سه دقیقه برای مخاطبان غیرمتخصص و عموم جامعه بیان کنند.
این برنامه ،نخستین بار در سال  2008از سوی دانشگاه کوئینزلند برگزار شد و با توجه به
استقبالی که از آن صورت گرفت ،در سال  2013در فهرست برنامههای یونیورسیتاس  21نیز
قرار گرفت و دانشگاههایی از سراسر دنیا در اجرای آن به مشارکت پرداختند .همچنین در داخل
کشور نیز جهاد دانشگاهی چندین دوره از این مسابقات را در سطح ملی برگزار کرده است.
هدف این مسابقه ،ایجاد بستری مناسب برای طرح ایدههای خالقانه دانشجویان و آشنایی
صاحبان صنایع و دستگاههای اجرایی با این ایدههاست تا از این طریق زمینه استفاده از
توانمندیهای دانشآموختگان برای رفع نیازهای کشور فراهم شود .معاونت فرهنگی جهاد
دانشگاهی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران قصد دارند مسابقه ارائه سهدقیقهای
پایاننامه و رسالههای دانشجویان را بر اساس این شیوهنامه اجرایی در سطح دانشگاه تهران
برگزار کنند.

 -2اهداف
 -1-2تقویت مهارتهای ارتباطی ،علمی و زبانی دانشجویان و دانشآموختگان
 -2-2کمک به تقویت ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه و ترویج علم و فناوری
 -3-2بسترسازی برای کاربردی کردن نتایج پژوهشهای دانشجویان
 -4-2تقویت بنیه علمی و ایجاد فضای بانشاط علمی در بین دانشجویان

 -3برگزارکنندگان:
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ،اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،انجمنهای
علمی دانشجویی ،انجمن علمی دانشجویی بینرشتهای ترویج علم و فناوری و با مشارکت بنیاد
حامیان دانشگاه تهران

 -4تقويم برگزاري
انتشار فراخوان :دی 1399
فرصت ارسال ويدئو ارائهها 30 :بهمن 1399
داوري آثار 15 :بهمن تا  5اسفند
معرفي و انتشار آثار منتخب :اسفند 1399

 -5شرايط شرکت در مسابقه
 -1-5دانشجویان سال دوم مقطع کارشناسی ارشد و سال چهارم مقطع دکتری دانشگاه تهران
که پروپوزال پایاننامه یا رساله آنها تصویبشده یا در مرحله دفاع باشد.
 -2-5دانشآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران که بیش از دو سال از
دانشآموختگی آنها نگذشته باشد.
 -3-5تنها دانشآموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان شرکت در
این مسابقه را دارند و پایاننامههای مقطع کارشناسی پذیرفته نخواهد شد.

 -6مدارك موردنیاز
 -1-6تصویر کارت دانشجویی
 -2-6تصویر صورتجلسه دفاع از پروپوزال یا پایاننامه مورد تائید پردیس/دانشکده مربوط.

 -7قوانین ارسال ويدئو
 -1-7هر فرد شرکتکننده میبایست پایاننامه خود را ارائه کند و شخص دیگری نباید این
کار را انجام دهد.
 -2-7فرد شرکتکننده ،باید پایاننامه خود را در یک اسالید بهصورت مناسب و گویا تهیه
کند.
 -3-7تمرکز ارائهها باید بر جنبههای کاربردی و دستاوردهای هر پایاننامه باشد.
 -4-7مالك امتیازدهی داوران ،محتوای پایاننامه و نحوه ارائه آن است.
 -5-7ویدئو ارسالی میبایست بهصورت افقی توسط گوشی موبایل یا دوربین فیلمبرداری شود
و حجم آن حداکثر تا  10مگابایت با یکی از فرمتهای  mp4یا  movباشد.
 -6-7مدتزمان ارائه میبایست تنها سه دقیقه باشد و به ازای زمان اضافی تا  10ثانیه2 ،
امتیاز از مجموع امتیازات شرکتکننده کسر خواهد شد.
 -7-7در صورت اضافه شدن بیش از  10ثانیه به زمان ارائه ،شرکتکننده از مسابقه حذف
میشود.
 -8-7ویدئوهای ارائهشده باید به لحاظ کیفیت صدا و تصویر وضعیت مطلوبی داشته باشند و
صدا و تصویر فرد ارائهدهنده میبایست واضح باشد.
 -9-7ارائه دانشجویان در این مسابقه به زبان فارسی انجام خواهد شد و اسالید تهیهشده باید
به زبان فارسی باشد.
 -10-7توجه به پسزمینه صحنه و دکور میتواند در نظر نهایی هیئتداوران تأثیرگذار باشد.
 -11-7ارائهکنندگان اجازه تدوین و مونتاژ ویدئوی ارسالی خود را ندارند .ارائه باید بدون وقفه
و تقطیع و برش یا هرگونه کار تدوینی دیگری باشد.ژ

 -8روش شرکت در مسابقه
شرکتکنندگان واجد شرایط میتوانند فایل ویدئویی ارائه پایاننامه خود را تهیه و به همراه
مدارك مندرج در بند  6در سامانه  culfest.ut.ac.irبارگذاری کنند.

 -9معیارهاي داوري
 -1-9کیفیت محتوا
 -2-9تبیین کامل مسئله ،اهداف ،فرضیهها ،روش تحقیق ،نتایج و جمعبندی با رعایت
زمانبندی مناسب
 -3-9نوآوری ،خالقیت و میزان کاربردی بودن پایاننامه
 -4-9شیوایی بیان به زبان ساده و قابلفهم برای عموم جامعه
 -5-9میزان اعتمادبهنفس در زمان ارائه
 -6-9ترغیب مخاطب به دانستن بیشتر نسبت به موضوع تحقیق
 -7-9مالك امتیازدهی داوران ،محتوای پایاننامه و نحوه ارائه آن است بنابراین تعداد
مقالههای چاپشده از پایاننامه و سایر امتیازهای احتمالی آن در ارزیابی لحاظ نمیشود.
تبصره  :1شرکتکنندگان در گروههای پنجگانه فنی و مهندسی ،هنر ،علوم انسانی ،علوم پایه
و دامپزشکی ،کشاورزی ،منابع طبیعی و محیطزیست مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
تبصره  :2شرط ورود به مرحله داوری وجود حداقل  5اثر در هرکدام از گروههای پنجگانه
است.
تبصره  :3شرط احراز رتبههای اول ،دوم ،سوم و شایسته تقدیر به ترتیب کسب حداقل ،90
 60 ،75و  50درصد امتیاز کل است.

 -10برگزيدگان مسابقه
به برگزیدگان این مسابقه ،لوح تقدیر و هدایای نقدی داده خواهد شد و بر حسب ظرفیت اعالمی
از سوی جهاد دانشگاهی به مرحله منطقهای معرفی خواهند شد .همچنین از پایاننامههای
برگزیده برای انتشار در قالب کتاب حمایت خواهد شد .تالش میشود پایاننامههای برتر به
سازمانها و نهادهای مرتبط برای حمایت بیشتر معرفی شود.

