
 

 

 

  



 

 

 

 مقدمه-1
المللی است که به تبیین بین هایهمجموعه مسابقنامه پایان یاقهیدقسهارائه رنامه مسابقه ب
پردازد و یکی از اهداف در سراسر دنیا می تحصیالت تکمیلیستاوردهای پژوهشی دانشجویان د

های ارتباطی، علمی و زبانی دانشجویان است. آن، تشویق و کمک به رشد مهارت
 نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود رانتایج پایانکنندگان در این مسابقه باید شرکت

بیان کنند.  عموم جامعهبرای مخاطبان غیرمتخصص و  ی سه دقیقهفشرده و در ط صورتبه
زلند برگزار شد و با توجه به ناز سوی دانشگاه کوئی 2008نخستین بار در سال  ،این برنامه

نیز  21های یونیورسیتاس در فهرست برنامه 2013استقبالی که از آن صورت گرفت، در سال 

همچنین در داخل  .هایی از سراسر دنیا در اجرای آن به مشارکت پرداختنددانشگاهقرار گرفت و 
کشور نیز جهاد دانشگاهی چندین دوره از این مسابقات را در سطح ملی برگزار کرده است. 

های خالقانه دانشجویان و آشنایی ، ایجاد بستری مناسب برای طرح ایدههدف این مسابقه
هاست تا از این طریق زمینه استفاده از با این ایده اجراییای هصاحبان صنایع و دستگاه

معاونت فرهنگی جهاد  .برای رفع نیازهای کشور فراهم شود آموختگاندانشهای توانمندی
 ایدقیقهسه مسابقه ارائه قصد دارند دانشگاهی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

در سطح دانشگاه تهران اجرایی  نامهشیوهبر اساس این را  اندانشجویهای نامه و رسالهپایان
 کنند.برگزار 

 

 اهداف -2
 آموختگانهای ارتباطی، علمی و زبانی دانشجویان و دانشتقویت مهارت -2-1
 جامعه و ترویج علم و فناوریصنعت و کمک به تقویت ارتباط بین دانشگاه با  -2-2
 انهای دانشجویکاربردی کردن نتایج پژوهشبسترسازی برای  -2-3
 بین دانشجویان ایجاد فضای بانشاط علمی درتقویت بنیه علمی و  -2-4
 
 



 

 

 
 

 :برگزارکنندگان -3
های نجمنا، دانشگاه تهران اداره کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 

با مشارکت بنیاد و ترویج علم و فناوری  ایرشتهبینانجمن علمی دانشجویی ، علمی دانشجویی
 حامیان دانشگاه تهران

 

 تقويم برگزاري -4
 1399 دی: نتشار فراخوانا

 1399 بهمن 30: هافرصت ارسال ويدئو ارائه

 اسفند 5تا  بهمن 15: داوري آثار

 1399 اسفند: معرفي و انتشار آثار منتخب

 

 شرايط شرکت در مسابقه -5
 دکتری دانشگاه تهرانمقطع دانشجویان سال دوم مقطع کارشناسی ارشد و سال چهارم  -5-1

 یا در مرحله دفاع باشد. شدهبیتصوها نامه یا رساله آنزال پایانوکه پروپ
 از دو سالآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران که بیش از دانش -5-2

 ها نگذشته باشد.آموختگی آندانش
و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان شرکت در  آموختگاندانشتنها  -5-3

 .پذیرفته نخواهد شد های مقطع کارشناسینامهرا دارند و پایان همسابق ینا
 

 ازیموردنمدارك  -6
 تصویر کارت دانشجویی -6-1
 .پردیس/دانشکده مربوط دیتائمورد  نامهدفاع از پروپوزال یا پایان جلسهصورت تصویر -6-2



 

 

 

 وقوانین ارسال ويدئ -7
و شخص دیگری نباید این  کندنامه خود را ارائه بایست پایانکننده میهر فرد شرکت -7-1

 کار را انجام دهد.
مناسب و گویا تهیه  صورتبهاسالید  یکنامه خود را در کننده، باید پایانفرد شرکت -7-2

 کند.
 نامه باشد.ی کاربردی و دستاوردهای هر پایانهاها باید بر جنبهارائه تمرکز -7-3
 نامه و نحوه ارائه آن است.مالك امتیازدهی داوران، محتوای پایان -7-4

 شودبرداری فیلمیا دوربین صورت افقی توسط گوشی موبایل بایست بهو ارسالی میویدئ -7-5

 .باشد  movیا mp4 یهافرمتبا یکی از مگابایت  10 تا و حجم آن حداکثر

 2 ،ثانیه 10به ازای زمان اضافی تا  بایست تنها سه دقیقه باشد وارائه می زمانمدت -7-6
 .خواهد شد کسرکننده امتیازات شرکت از مجموع امتیاز

حذف  هکننده از مسابقثانیه به زمان ارائه، شرکت 10در صورت اضافه شدن بیش از  -7-7
 شود.می

و  باید به لحاظ کیفیت صدا و تصویر وضعیت مطلوبی داشته باشند شدهارائهی هاویدئو -7-8
 .بایست واضح باشدمی دهندهارائهصدا و تصویر فرد 

باید  شدههیته فارسی انجام خواهد شد و اسالیدارائه دانشجویان در این مسابقه به زبان  -7-9
 به زبان فارسی باشد.

 .تأثیرگذار باشد داورانئتیهتواند در نظر نهایی زمینه صحنه و دکور میتوجه به پس -7-10
باید بدون وقفه  ارائهکنندگان اجازه تدوین و مونتاژ ویدئوی ارسالی خود را ندارند. ئهارا -7-11

 ژ.و تقطیع و برش یا هرگونه کار تدوینی دیگری باشد

 

 روش شرکت در مسابقه -8
و به همراه نامه خود را تهیه د فایل ویدئویی ارائه پایاننتوانکنندگان واجد شرایط میرکتش

 د.نبارگذاری کن culfest.ut.ac.irدر سامانه  6مدارك مندرج در بند 



 

 

 

 معیارهاي داوري -9
 محتواکیفیت  -9-1
با رعایت  بندیها، روش تحقیق، نتایج و جمعتبیین کامل مسئله، اهداف، فرضیه -9-2

 بندی مناسبزمان
 نامهپایان بودن یکاربردنوآوری، خالقیت و میزان  -9-3
 برای عموم جامعه فهمقابلساده و شیوایی بیان به زبان  -9-4
 در زمان ارائه نفساعتمادبهمیزان  -9-5
 ترغیب مخاطب به دانستن بیشتر نسبت به موضوع تحقیق -9-6
بنابراین تعداد  نامه و نحوه ارائه آن استمالك امتیازدهی داوران، محتوای پایان -9-7

 شود.لحاظ نمیاحتمالی آن در ارزیابی  هاینامه و سایر امتیازاز پایان شدهچاپ هایلهمقا

علوم پایه ، علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی گانهپنجهای گروهکنندگان در : شرکت1 تبصره

 مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. زیستو محیط ، کشاورزی، منابع طبیعیدامپزشکیو 

 گانهپنجهای از گروه هرکداماثر در  5: شرط ورود به مرحله داوری وجود حداقل 2 تبصره

 است.

، 90کسب حداقل  بیبه ترتهای اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر شرط احراز رتبه :3 تبصره

 درصد امتیاز کل است. 50و  60، 75
 

 برگزيدگان مسابقه -10
و بر حسب ظرفیت اعالمی  نقدی داده خواهد شد ه برگزیدگان این مسابقه، لوح تقدیر و هدایایب

های نامههمچنین از پایانای معرفی خواهند شد. از سوی جهاد دانشگاهی به مرحله منطقه
های برتر به نامهشود پایانتالش میبرگزیده برای انتشار در قالب کتاب حمایت خواهد شد. 

 تبط برای حمایت بیشتر معرفی شود.ها و نهادهای مرسازمان


