
 

 بسمه تعالی
 

 در بخش ویژه انتخاب انجمن پویا ۀنام شیوه

 حرکت بین المللیجشنواره  سیزدهمین

 مقدمه (1

المللی شدن جشنوارۀ حرکت به ساختار جشنواره  زمان با بین هایی است که از دورۀ یازدهم هم از جمله بخش« انجمن پویا»بخش 
های انجمن ۀاتحادی و ها ات موفق انجمنیانتقال تجرب یبرا مناسب یفرصتایجاد  که در راستایبخش افزوده شده است. این 

شده  تشكیل بین آنها یو همكار ییبا هدف هم افزاهایی که در دوران تحول جشنواره  ایجاد شد، جزء بخش دانشجویی علمی
 .هستندارائه  قابلجشنواره زمانی  ۀدر فاصل های انجام شدهفعالیتن بخش یاست. در ا

 نام شرایط ثبت (2

اند امكان حضور در این بخش را  نام نموده برای حضور در بخش نمایشگاهی ثبت که و مراکز آموزش عالی ها های دانشگاهانجمن
 دهند.  های خود را در این بخش شرکتتوانند یكی از فعالیتهم می دانشجویی های علمی ی انجمنهااتحادیه دارند.
 

 مراحل برگزاری (3

یافت اطالعات -1 مسئول این بخش توسط  داوطلب شرکت در یهاورود اطالعات انجمن :هاو فیلمچکیده  ،در
  شود.ها توسط دبیر اتحادیه انجام میورود اطالعات اتحادیه هی ودانشگا

 از اطالعات سخنرانی  Microsoft Word با فرمت یک فایل الزم است سخنرانی ۀکنند ارائه ۀاطالعات نمایندثبت  عالوه بر
ی کننده، همكاران، نام انجمن علم اه نام و نام خانوادگی فرد ارائهبه همر ایکلمه 055حداکثر  ۀعنوان سخنرانی و یک چكید شامل

صورت  که به mp4با فرمت  مگابایت(05ثانیه و حجم  055فیلم کوتاهی )حداکثر با زمان  مربوطه به همراه ۀیا اتحادی و دانشگاه
کار ۀ تواند نتیجموضوع ارائه می .خواهد شددر پایگاه اینترنتی جشنواره بارگذاری و ارسال و تدوین شده است،  برداری افقی فیلم

 اتحادیه باشد. و  یک انجمن علمی



 

ها سخنرانی و فیلم چكیده ۀدبیرخانه بر اساس معیارهای جشنواره به پایش اولیهای ارسالی: سخنرانی ۀچکید ۀپایش اولی -2
. بعد از پایش اولیه، آثار پذیرفته شده برای ارائه در بخش این پایش بالفاصله پس از دریافت چكیده آغاز خواهد شد .پردازدمی

 نمایشگاهی جشنواره اعالم خواهند شد. 
های ارسالی در بخش نمایشگاهی جشنواره نمایش داده خواهند شد و مجدد مورد داوری نهایی و فیلمها: سخنرانی ۀارائ -3

 .خواهند گرفت ی قرارتخصص
نهایی داوری را کسب کرده  ۀای که بیشترین امتیاز مرحلشده موضوع ارائهجشنواره،  ۀدر اختتامینهایی و اختتامیه:  ۀمرحل -4
 تندیس و هدایای جشنواره خواهند شد.  دریافتموفق به  «بخش انجمن پویا ۀاثر برگزید»عنوان  بهباشد 
 

 هایمحور سخنران (4

دانشجویی و یا یک  علمی  انجمنیک توسط های انجام شده گزارش و انتقال تجربیات فعالیت ۀباید ارائها سخنرانی
 اتحادیه باشند.

موضوع سخنرانی باید گزارش و است.  ای رشته و علوم بین دانشگاهیهای ها و شاخهرشته ۀشامل کلی محورهای تخصصی -
 .باشد 88تا ابتدای خرداد  89ابتدای خرداد زمانی  ۀباز شده در انتقال تجربیات یک یا چند فعالیت انجام

فهم برای عموم باشند و  بایست دارای توضیحات قابلشوند، میهایی که در محورهای تخصصی ارائه میسخنرانی تبصره:
 ها رعایت شده باشد. در آنبودن و ترویجی کاربردی های ویژگی

 کنندگان شرکت (5

 های علمی دانشجوییانجمن 
 های علمی دانشجوییهای انجمناتحادیه 

 هاسهمیه (6

 سخنرانی ۀسهمی 6حرکت(: بین المللی جشنواره  سیزدهمینهای گروه یک )براساس شیوه نامه دانشگاه 
 های گروه دو: چهار سهمیه سخنرانیدانشگاه 
 های گروه سه: دو سهمیه سخنرانیدانشگاه 
 ها: یک سهمیه سخنرانیاتحادیه 



 

 

 پویا انجمن بخش یهاسخنرانی یعموم یطشراها و یژگیو  (7

های انجام شده را ای از فعالیتدر سخنرانی خود گزارش یک فعالیت یا مجموعه بایستهر سخنران میمعرفی فعالیت:  -
 ارائه نماید و همچنین تجربیات کسب شده در اجرای این موارد را درحدامكان به حضار انتقال دهد. 

سخنرانی خواهند  ۀبه ارائ فعالیت مورد نظر ۀاجراکنند انجمن یا اتحادیۀ از نفر به نمایندگی یا چند یکفرد ارائه دهنده:  - 
 بپردازد.  فعالیت موردنظر ۀو مجموعه اجراکنند الزم است هرفرد در ابتدای سخنرانی به معرفی خود پرداخت.

مندی دهنده و همچنین تبعیت محتوا از روشتسلط بر محتوای سخنرانی و رعایت فنون سخنوری توسط ارائه کیفیت ارائه: -
، اما دارای امتیاز است. استفاده از نیستعلمی دارای امتیاز نزد داوران است. همچنین الزم به ذکر است که ارائه پاورپوینت الزامی 

 ای امتیاز ویژه باشد.تواند دار های مختلف برای ارائه می خالقیت
 خواهد بود. ثانیه 055زمان ارائه هر سخنرانی حداکثر زمان ارائه:  -
، های سیاسیگیریبایست متناسب با شئون اخالقی و خارج از جهتهر اثر ارسالی میشئون اخالقی محتوای سخنرانی:  -
 و جنسیتی باشد.  قومی
 


