قًاویه عمًمی بخش سمیىارهای علمی
یازدهمیه جشىًارٌ پريژٌ های داوش آمًزی تبیان
هزاکش آهَسؽی کِ در ثخؼ عویٌبرّبی ػلوی یبسدّویي جؾٌَارُ پزٍصُ ّبی داًؼ آهَسی تجیبى ثجت ًبم
کٌٌذ ،هی ثبیغت قَاًیٌی را کِ ثزای ایي ثخؼ تؼییي ؽذُ ،هغبلؼِ کٌٌذ تب ثتَاًٌذ ثب رػبیت اعتبًذاردّبی
السم ،جشء ثزتزیي ّبی جؾٌَارُ ثبؽٌذ .عویٌبرّب در سهیٌِّبی ػلَم فیشیکی ،ػلَم فٌی ٍ هٌْذعی ،ػلَم
سیغتی ،ػلَم اًغبًی ٍ اجتوبػی ،ػلَم ریبضی ،ػلَم ؽیوی ،ػلَم کبهپیَتز ،هؼوبری ٍ ٌّز ثزگشار هی ؽَد.
قَاًیي حاکن بز گزٍُ ّای شزکت کٌٌذُ در بخش سویٌارّای علوی
 )1تؼذاد ًفزات هجبس ؽزکتکٌٌذُ در ّز گزٍُ اس  2الی ً 5فز اعت .تؼذاد ًفزات گزٍُ تأثیزی در ًتبیج
داٍری ًذارد.
 )2حذاکثز تؼذاد گزٍُّبی هجبس ؽزکتکٌٌذُ در ثخؼ عویٌبرّبی ػلوی اس ّز هذرعِ  11گزٍُ هی ثبؽذ .
ّ )3ز گزٍُ ؽزکتکٌٌذُ تٌْب هیتَاًذ ثب یک هَضَع/عٌَاى در ثخؼ عویٌبر ؽزکت کٌذ.
ّ )4ز گزٍُ جْت ارایِی عویٌبر خَد  21دقیقِ سهاى دارد کِ قبثل افشایؼ ًیغتّ .ز گزٍُ پظ اس پبیبى
سهبى ارایِ تب حذاکثز  11دقیقِ هَرد پزعؼ ّیئت داٍراى قزار هیگیزد.
فقظ اػضبی گزٍُ ثبیغتی ثِ پزعؼ داٍراى پبعخ دٌّذ .دخبلت دثیز راٌّوب عجت کسز اهتیاس گزٍُ
هیگزدد.
توبهی اػضبی گزٍُ ثبیغتی در پبعخگَیی ثِ پزعؼّب ّوکبری کٌٌذ.
ّ )5ز گزٍُ ؽزکتکٌٌذُ هی ثبیغت هغبثق ثب جذٍل سهبىثٌذی کِ ثِ آى ّب اػالم خَاّذ ؽذ ،راط عبػت
هقزر در هحل ارایِی عویٌبر حضَر داؽتِ ثبؽذ.
در صَرت عذم حضَر در سهاى هعیي شذُ ،گزٍُ حذف خَاّذ شذ.

در صَرت تأخیز ،سهاى اس دست رفتِ قابل جبزاى ًخَاّذ بَد ٍ گزٍُ هیتَاًذ اس سهبى ثبقیهبًذُ
ثزای ارایِ عویٌبر خَد اعتفبدُ کٌذ.
ّ )6وِ گزٍُّب هَظفاًذ پیؼ اس ؽزٍع عویٌبرّب ،پبٍرپَیٌت خَد را ثِ ّیئت داٍراى تحَیل دٌّذ .در غیز
ایي صَرت سهبى تحَیل ٍ کپی فبیل رٍی دعتگبُ پخؼ اس سهبى  02دقیقِای آىّب کغز خَاّذ ؽذ.

 )7پژٍّش گزاًی کِ پزٍژُ ای غیز اس هَضَعات تبیاى را در جشٌَارُ ثبت ًام کٌٌذ ،جشء ثخؼ
دستاٍردّای ًَ هحغَة هی ؽًَذ ٍ هی ثبیغت پزٍصُ ی خَد را در ثخؼ پیشٌْاد هَضَع ثجت
ًوبیٌذ ،چٌبى کِ در ثخؼ پیؾٌْبد هَضَع ثجت ًؾذُ ثبؽذ ،حذف هی شَد.
ّ )8ز گزٍُ ؽزکتکٌٌذُ در ثخؼ عویٌبر هی ثبیغت پزٍصُ خَد را در ثِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ هقالِ ارایِ
دّذ .
تْیِ ثزٍؽَر ثزای گزٍُّب اختیبری اعت.
چارچَب کلی کِ بایذ در تْیِ هقالِ ٍ پاٍرپَیٌت رعایت شَد:
هقالِ
صفحِ ی اٍلً ،بم خذا
فْزعت هغبلت
چکیذُ
کلیذ ٍاصُ ّب
هقذهِ )پیؾیٌِ پضٍّؼ(
هَاد ٍ اثشار السم ،آسهبیؼ ّب ٍ رٍػ کبر
تجشیِ ٍ تحلیل ًتبیج ٍ ًتیجِ گیزی
هٌبثغ

عپبط گذاری (اختیبری(
تٌظین هغبلت ٍ صفحبت (فًَت ،چیٌؼ ،تزتیت ٍ)...
پاٍرپَیٌت)(power point
ػذم ٍجَد غلظ اهالیی ٍ ًگبرؽی
هغبلت خَاًب ثبؽذ (اعتفبدُ اس فًَت هٌبعت ٍ دقت در اًتخبة رًگ پظ سهیٌِ ٍ رًگ فًَت ّب)
چیٌؼ هحتَا ٍ تٌظین هغبلت عَری ثبؽذ کِ تزتیت ٍ ارتجبط آىّب اس ثیي ًزٍد.
اعتفبدُ اس ػکظ ٍ ًوَدار در صفحبت هختلف پبٍرپَیٌت
گشیذُ ثَدى هحتَا ،کفبیت ،اجوبل ٍ تٌبعت ثب هَضَع
ػذم اعتفبدُ اس جوالت عَالًی در پبٍرپَیٌت
داؽتي فْزعت هغبلت ،جوغ ثٌذی ٍ هٌبثغ

ارسیابی علوی ٍ کارکزد
هَاردی کِ تَعظ ّیئت داٍراى هَرد ارسیبثی ػلوی قزار هیگیزد در جذٍل سیز هؾبّذُ هی کٌیذ.

