
 بسمه تعالی

 شرایط و ضوابط شرکت در پنجمین دوره مسابقه ملی دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه ها

فاار  ات صیان ن و   کنندگان در این دوره از مسااقاا  مانناد  او دوره گهشا و     شرکت -1

ا ت  اوتویت ثبت نام قا دانشجویانیخواهند قود، اما  دانشجویان مااطع تصین   تکمنلی

ود را قو ثبت ر انده و در حال تدوین پایان نامو خود هسا ند  قار ا اا     کو پروپوزال خ

قواننن قنن اتمللی این مساقاا  صرفا دانشجویان می توانناد در ایان مسااقاا  شارکت     

کنند، اما قا توجو قو این کو دوره های قبلی مسااقاا  در ایاران لاتباا قاا حفاور فاار        

ننز امکان ثبت نام فار  ات صین ن وجاود دارد  ات صین ن قرگزار شده ا ت، در این دوره 

اما واحد های مجری قاید طوری قرنامو ریزی نمایند تا در دوره های آتی صرفا دانشاجویان  

 در مساقاا  حفور یاقند 

از  1966تاا پایاان ممرمااه  اال      69-69 دانش آموخ گانی کو از اق دای  ال تصینلی   -2

کو پروپوزال پایان نامو خود را تا  دانشجویانی مچننننامو خود دفاع کرده قاشند و هپایان

 تیویب ر انده اند، می توانند در این دوره از مساقاا  شرکت کنند  قو 66پایان آقان ماه 

 

تنما فار  ات صین ن و دانشجویان مااطع کارشنا ی ارشد و دک ری امکان شرکت در این  -9

 ا ی قو هنچ وجو پهیرف و نخواهد شد و پایان نامو های ماطع کارشنمساقاا  را دارند 

های واقس و قو وزار  علوم، تصانااا  و فنااوری، وزار    ات صین ن تمامی دانشگاهفار  -4

های خارجی قمداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد ا  می و همچننن دانشگاه

 توانند در این مساقاا  شرکت نمایند مورد تأیند وزارتنن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زمان قندی اجرای مساقاا  -ب
  1966ماه  قممن 7حداکثر تا  ثبت نام زمان -1

  66ماه  قممن 19 قرگزاری مسایاو -2

ضروری ا ت واحدهای مجری گزارش اجرای مساقاا  را در قاتب فرم هاای میاوب قاو     -9

 دقنرخانو مساقاا  تصویل دهند 

ایان  ال جاری اجرا خواهاد  مرحلو ننمو نمایی پس از پایان مرحلو مادماتی، حداکثر تا پ -4

 شد 

 قرگزار خواهد شد  1411مرحلو نمایی مساقاا  قمار  -9

 

 شرایط داوری -ج
)عدد فرد(حفور داش و قاشند  رش و هاای  داور  9یا  9نامو قایس ی قرای دفاع از هر پایان -1

تخییی هنا  داوران ترجنصا قایس ی لنرهمسان قاشد   عی داش و قاشاند کاو  ان،    

 داورها م عادل قاشد  جنسنت و تخیص

ها و مؤ سا  آموزش عاتی قاشند، اما داوران ترجنصاً قاید از اعفای هنأ  علمی دانشگاه -2

نظران لنرهنأ  علمی کو دارای مدرک دک ری و  اواق   در موارد خاص ا اتند و صاحب

 منا ب علمی قاشند ننز امکان داوری خواهند داشت 

های کارقردی علوم توجو قنشا ری  ا ت کو قو جنبو در ان خاب داوران اوتویت قا ا اتندی -9

گهاری داشا و قاشاند    های مخ لف  رمایواند و  واق  منا بی در ارتباط قا قخشداش و

همچننن آشنایی قا فن قنان، زقان قدن و  ایر شاخص های مندرج در فرم های ارزیااقی از  

 جملو اوتویت های تعننن داوران خواهد قود 

نامو ترجنصا قا موضوع اقل یک نفر از داوران ان خاب شده قرای هر پایانرش و تصینلی حد -4

 نامو مرتبط قاشد پایان

توانناد در مسااقاا  مجادداً    نامو های شرکت کننده نمای ا  ادان راهنما یا مشاور پایان -9

 داوری آن اثر را قرعمده قگنرند 

 قت قاشند  هنا  داوران قایس ی تا حد امکان قرای تمام شرکت کنندگان ثا -9



 

 نصوه ارائو شرکت کنندگان -د
 ارایو مجازی دو صور  خواهد داشت: -1

ارایو کننده قو صور  آن ین قا جلسو داوری ارتباط قرقرار کرده و آن ین کار خود را  -اتف 

 ارایو خواهد کرد 

ارایو کننده ویدئویی از ارایو خود ضبط نموده و قو واحد مجری ارایو می کند  واحاد   -ب 

 مجری قاید یکی از دو صور  را قرای همو مجریان قو طور یکسان اجرا کند 

از مجماوع   ام نااز  2ثاننو  11ازای زمان اضافی تا دقناو خواهد قود  قو  9زمان ارائو صرفاً،  -2

، شارکت  ثانناو  11قنش از ام نازا  شرکت کننده کسر می شود و در صور  اضافو شدن 

 شود کننده از مساقاا  حهف می

تمرکز ا  ید ها و ارایاو هاا   ارائو شود   یک ا  ید تک صفصوکلنو مطاتب، قاید صرفاً در  -9

 قاید قر جنبو های کارقردی و د  اوردهای هر پایان نامو قاشد 

قا توجو قو اینکو در ارایو مجازی قو تیویر کشندن ا ا ید قاو هماراه ویادئو، ننازمناد       -4

رکت کنندگان مای توانناد ارایاو ای قادون     امکانا   خت افزاری و نرم افزاری ا ت، ش

ا  ید داش و قاشند و ا  ید را مس ا  قرای واحد مجری ار ال کنند تا ا  ید ننز مورد 

ارزیاقی قرار گنرد  قناقراین در ارایو مجازی تمنو و تصویل ا  ید اتزامی ا ت اما قو تیویر 

 کشندن آن در ویدئوی ارایو، اتزامی ننست  

رایو شده قاید قو تصاظ کنفنت صدا و تیویر وضعنت مطلوقی داش و قاشند  در ویدئوهای ا -9

 شود ننز این موارد قاید رعایت شود صورتی کو ارایو ها زنده انجام می

 تواند در نظر نمایی هنأ  داوران تأثنرگهار قاشد زمننو صصنو و دکور میتوجو قو پس -9

ار اتی خود را ندارند  ارایو قاید قدون وقفو و ارایو کنندگان اجازه تدوین و مون اژ ویدئوی  -7

 تاطنع و قرش و یا هرگونو کار تدوینی دیگری قاشد 

در طی زمان ارائو)اگر ارایو مجازی قو صور  زنده پخاش مای شاود(، داوران از هرگوناو      -8

اظمارنظر در مورد نصوه ارائو خودداری خواهند نمود و پس از پایان در صور  ص حدید قو 

 های خود خواهند پرداخت دگاهقنان دی

م ک ام نازدهی داوران، مص وای پایان نامو و نصوه ارائو آن ا ت،قناقراین تعداد مااات    -6

 مس خرج از پایان نامو و  ایر ام نازا  اح ماتی آن، در ارزیاقی نباید تصاظ شود 

و ثبت زماان و   های داورینفر منشی ننز هنأ  داوران را در تنظنم فرم 2ع وه قر داوران،  -11

 مدیریت اجرای مساقاو همراهی خواهند کرد 



 

 نصوه داوری -ه
 شود های ارزیاقی ، مصا بو میام نازا  هر نفر قاید قرا ا  فرم -1

قرای اینکو دانشجو قو طور اجماتی از نصوه دفاع و ارایو خود آگاه شاود،  او کاار  قاو      -2

پس از ارائو دانشجو تو ط داوران  های  بز، زرد و قرمز تمنو شده ا ت کو ق فاصلورنگ

ارائو خوب قا کار   بز، ارائو م و ط قا کار  زرد و ارائاو ضاعنف قاا      شودنشان داده می

 شود کار  قرمز اع م می

کنندگان، م ک ان خاب نفر قرگزیاده رناگ کارتماای    در صور  تساوی ام نازا  شرکت -9

ر  ا ت  در صور  تساوی در کارتماا  دریاف ی قا توجو قو ام نازهای ذکرشده قرای هر کا

 نماید  ننز هنئت داوران تیمنم نمایی را اتخاذ می

 :  بز دو ام ناز،زرد یک ام ناز،قرمز صفر ام نازام ناز کار  ها

کننده و قرا اا   اع م نفر قرگزیده از  وی هر واحد پس از اتمام ارائو همو نفرا  شرکت -4

 شود قندی هنأ  داوران انجام میجمع

 

 نصوه اع م نفرا  قرگزیده -و

ناماو نفار   پس از مشخص شدن نفرا  قرگزیده، واحد مرقوطو قایس ی نام و عنوان پایاان  -1

هاا،  های ارزیاقی مرقوط قو تمامی دفاعقرگزیده را قو همراه صورتجلسو هنأ  داوران و فرم

 د ای حداکثر تا پایان دی ماه ماه قو دقنرخانو جشنواره اع م نمایطی نامو

را قارای مرحلاو ننماو     نفار  1تنما قو ازای هر ده نفر شرکت کننده، واحد مجری می تواند  -2

 نمایی معرفی نماید 

حداکثر تعداد نفرا  قرگزیده ای کو واحد مجری می تواند قرای مسااقاا  ننماو نماایی      -9

نر خواهد قود و این تعداد ح ی قا افزایش تعداد شرکت کنندگان ننز تغن نفر 9معرفی کند 

 نخواهد کرد 

 


