
 

  

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 (دلتا) با موضوع آزاد ی جیترو یهای سخنران مسابقات شرکت در نامهوهیش

 

دانشجویی »روز جهانی  - جشنواره علمیبا    زمانهم  UT-TED  تحت عنوان  های ترویجی نخستین دوره مسابقات سخنرانی

شجویی در دانشگاه تهران  دان-ها و فعاالن علمیبا حضور گسترده انجمن  1397آبان  در خدمت صلح و توسعه«،    علم

اشاعه    باهدفجامعه    یسوبه   یدانشگاهمحافل    ی از سو  یعلم  یهاگزاره   ج یترو  ، امکانبرگزار شد. در این دوره از مسابقات

مسئولین برگزاری   ،فراهم شد و بازخوردهای مثبت آنمردم    ن یدر ب یعلم  یروشمند   ترقی و شناخت دق یفرهنگ علم

دوره آن اردیبهشت سومین    ،1397اسفند  دومین دوره این مسابقات    و درنتیجه  را به ادامه چنین رویدادی تشویق کرد

  1398و پنجمین دوره آن نیز اسفند   در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران  1398و چهارمین دوره آن نیز آبان    1398

 .شد  اجرا  بصورت مجازی

داخل و خارج کشور    پژوهشی-علمیکز  او مر  هادانشگاه  از  مقاطع مختلف تحصیلی  آموختگاندانش دانشجویان و  استقبال  

تربیت مدرس،  طوسی،    نیرالد ینصخواجه شهید بهشتی،  صنعتی امیرکبیر،  شریف،  صنعتی  ،  تهران   هایدانشگاه  ازجمله

شفیلد انگلستان، عالمه طباطبایی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز،  علم و صنعت، خوارزمی، شاهد، فرهنگیان،  

های آزاد  علوم و تحقیقات تهران و سایر دانشگاه  علم و فرهنگ،اراک،    کردستان،  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قم، 

کشور، نور،    سراسر  حرفهپیام  و  مرا،  ایفنی  اخترفیزیک  و  نجوم  تحقیقات  بیوراکان  مرکز  اخترفیزیکی  رصدخانه  غه، 

 . همچنیناستهرقابت شد این  شدن    انگیزترهیجانباعث    UT-TEDاز مسابقات    ای ایران ارمنستان و بنیاد سخنرانان حرفه 

پویای    یهایسخنران محیط  و  و   هاارائه ترویجی جذاب  چالش  ایجاد  با  س   همراه  و  ؤ بیان  بین حاضران  نظرات  و  االت 

 .شده است های سخنراناز این  خوب  اریبسموجب استقبال و بازتاب  ،هاسخنران

با    ی ششم این رویداد، و دوره تغییر یافت  دلتابه    UT-TEDی ششم به بعد از  شایان ذکر است که نام رویداد از دوره 

 برگزار گردید. 99در اسفند  دلتاعنوان 

 

 

 



 

  

  فراهم آوردن  باهدف 1400ه ما ردیبهشتدر ا  دلتا با موضوع آزاد های ترویجیدوره مسابقات سخنرانی مينهفت

هایی  جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنه کنجکاوی و آشنایی با ایده  مناسب  بستری

برگزار    مجازی و آفالین بصورت    جهان را تغییر دهند،   تیدرنهاهستند که قادرند نگرش فردی، زندگی اجتماعی و    نو

رو، اقدام به ارسال آثار خود نمایند.   نامه پیشق شیوهشود با مطالعه دقیمندان دعوت میلذا از تمامی عالقه .خواهد شد 

  به   را  کنندگانشرکت ،  آثار ارسالی  ضمن بررسی اعتبار اولیه  ،ها در این سخنرانی  داوری  ه ذکر است مراحل مختلفالزم ب

 نماید.تر دعوت میای هرچه جذابطرح عنوان، محتوا و ارائه

 

 بندی رویداد زمان

 1400 اردیبهشت  15 :اطالعات و فایل صوتی )مرحله اول( مهلت ارسال آخرین   -

 1400اردیبهشت  23:  )در صورت نیاز به پایش دوم( فراخوان مرحله دوم  مرحله اول و اعالم نتایج داوری  -

 1400اردیبهشت   30: متن کامل سخنرانی با رعایت نکات درج شده در شیوه نامه به آیدی دبیرخانه  مهلت ارسال -

 1400اردیبهشت   30آخرین مهلت ارسال فایل ویدئویی ارائه دهندگان منتخب مراحل اولیه:  -

 1400خرداد  2اردیبهشت الی  31ها: انتشار سخنرانی  -

 1400خرداد  4برگزیدگان:  اعالم  -

خرداد   6:  دلتا  علمی ترویجی  شده نهایی جهت چاپ در نشریه آخرین مهلت ارسال متن کامل موضوعات پذیرفته  -

1400 

و      STP_SSA@    تمامی اخبار و نتایج مربوط به برنامه از طریق کانال تلگرامی مسابقه به آدرس  :توجه

بنابراین به  ؛شوندی معالم ا  cultural.ut.ac.irسامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس 

 . این کانال را دنبال کنند هایاخبار و اطالعيه  که شودی متوصيه  داًياک کنندگانشرکت 
 



 

  

 مراحل برگزاری 

 رسد: ها به ترتیب و توضیح زیر به انجام میفرآیند برگزاری این سخنرانی 

تمامی اطالعات   بایست ها میمندان به شرکت در این سخنرانیعالقه  : )مرحله اول(  صوتی  پيامدریافت اطالعات و    -1

(  STP_Admins@)   دبیرخانه مسابقهلگرام  به آدرس ت  همراه با کپشنای  دقیقه   3یک پیام صوتی    قالب  را در  ازیموردن

 شامل موارد ذیل است  از یموردناطالعات  رسال نمایند.ا  anjomanelmi@ut.ac.irی یا رایانامه 

، وضعیت سخنران  ی نام خانوادگ نام و    عنوان سخنرانی،   شاملبه ترتیب    :فایل صوتیالف( اطالعات مندرج در کپشن  

،  محل تحصیل، تلفن همراه، ایمیلو    ، مقطع، رشتهیا شغلی  (یعلمئت یه آموخته،  آموز، دانشجو، دانشتحصیلی )دانش

های  بدیهی است سخنران)  گروهیران در صورت انجام فعالیت  اطالعات سایر همکاو به همین ترتیب    آیدی تلگرامی 

 .ندارند( سال برخی از اطالعات باال راآموز، نیاز به ارعمومی غیر دانشجو و دانش

انی و بیان ارزش ترویجی آن، ضمن ذکر  موضوع مدنظر جهت سخنردقیقه توضیح پیرامون    3شامل    :صوتی  پيام  ب(

 در ابتدای پیام صوتی   دقیق عنوان سخنرانی

از سوی دبیرخانه  ریافت اطالعات شما  د  پیام تأیید در صورت کامل و صحیح بودن اطالعات شما،    پس از ارسال این فایل و

ارسال دقیقه    3پیام صوتی بیشتر از  و یا    اطالعات ناقص، با  آثاری که خارج از شیوه باال   رشیاز پذ   .خواهد شد   ارسال

 معذوریم. ، شوند 

  عنوان به بایست یک فرد ، میشده باشد گروهی تهیه  صورتبه فردی و چه  صورتبه هر موضوع سخنرانی چه  * تبصره:

دهنده  ئهاکه انجام سخنرانی و همچنین ارسال و پیگیری اطالعات مربوط به آن توسط فرد ار  داشته باشد دهنده  ارائه

 صورت گیرد. 

  صوتی   های پیامبه پایش اولیه    ،داوران ئت یهمعیارهای    بر اساس ها  سخنرانینه  دبیرخاارسالی:    آثارپایش اوليه    -2

همچون سایر در مرحله نخست،    شدهرفته یپذ عناوین  .  شودبرقرار میدهنده ارتباط  ائه، با ارنیاز  در صورت پردازد و  می

 . خواهند شد اعالم  (STP_SSA@)، از طریق کانال تلگرامی رویداد  هاه ی اطالعاخبار و 
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سنجی صحیحی به جهت دقیقه است و در مقابل سخنران الزم است زمان 12ارائه  هر    برای  زمان  ها:ارائه سخنرانی  -3

گیری از انیمیشن و سایر امکانات لحاظ کند. همچنین ارائه باید به زبان فارسی صورت پذیرد. امکان بهره مدیریت زمان 

ای را بصورت ابتدا نام صاحب اثر و بعد از آن موضوع سخنرانی  دقیقه 12باشد. سخنران باید ویدئو  خالقانه نیز میسر می 

یا    (STP_Admins@)  دبیرخانه مسابقهلگرام  به آدرس ت  علم میراث ماندگار( ثبت کرده و -محمدی)مانند: سارا گل 

سخنرانی در زمان ارسال   متن کاملالزم به ذکر است ارسال    ارسال نمایند. anjomanelmi@ut.ac.irی  رایانامه

 باشد. ویدئو سخنرانی حائز امتیاز مثبت می 

  صوتی  هایپیاممرحله اول مربوط به    ؛پذیردصورت می  مرحله  دواین رویداد در  داوری  :  رویدادفرآیند داوری    -4

نتایج آن  استارسالی   به پایش دوم(    کی  کدام   کند مشخص می  که اعالم  نیاز  آثار )در صورت  ویدئو ارسال  مجوز  از 

های  چکیده  های ارسالی سخنرانان وویدئو   داوری  در مرحله دوم به  چکیده سخنرانی خود را دارند.ای و  دقیقه 12سخنرانی  

در حین   ها ، سخنرانیمرحله این  . در  د شد نخواهاعالم  ارسالی پرداخته و دعوت شوندگان نهایی برای اجرای سخنرانی  

داوری    مورد،  ته علمی یمدر ک  شده  گرفته نظر  مختلف در و معیارهای    هاجنبه از    داوران   ئتیهتوسط  ،  ارائه و پس از آن

 گیرند. قرار می 

و    -5 نهایی  رویداد:  اختتاميهمرحله  این  اختتامیه  امتیازات  در  مجموع  اساس  بر  نظر  ،    سخنران  3داوران،  و 

»سخنران سخنران نیز به عنوان    2یه نقدی و  و هد   ، لوح تقدیر موفق به اخذ تندیس  «»سخنران برگزیده عنوانبه 

 خواهند شد.دلتا   یموفق به اخذ لوح تقدیر و هدیه نقدی مسابقه  « ی تقدیرشایسته 

 

گواهی معتبر از طرف اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران،  الزم به ذکر است که تمامی سخنرانان،  *  

 . خواهند کرددریافت  ارائه سخنرانی
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 دلتاارسال متن کامل موضوعات و انتشار در نشریه 

سخنرانی خود اقدام   نسبت به ارسال متن کامل   در بازه زمانی مشخص شدهبایست  شده میتهتمامی سخنرانان پذیرف

طرح  به هدف این رویداد )  با توجه   منتشر گردد. همچنین دانشگاه تهران    دلتا   علمی ترویجی   نمایند تا این متن، در نشریه 

نیز رویکرد ترویجی این   در زندگی فردی و اجتماعی( و   رگذاری تأثهای  ارائه ایده  یشنهادهای علمی و انگیزشی وو ترویج پ

ولی   اند بوده از نظر داوران از عنوان و موضوع مناسبی برخوردار که  از متقاضیان شرکت در این رویداد  آن دسته، مسابقه

  موردنظر موضوع  وانند متن کامل  تنیز می  اند نشده موفق به ارائه موضوع خود  ها  به دلیل ظرفیت محدود تعداد سخنرانی 

نمایند تا در صورت ( ارسال  STP_Admins@)  هادبیرخانه سخنرانیلگرام  به آدرس ت  در مهلت مشخص شده  خود را

  این رویداد منتشر گردد.   ویژهنشریه   متن کامل ایشان در، ضمن اعطای گواهی مجزا به نویسندگان،  داوران ئتیهید  تأی

 . خواهد شد اعالم  (STP_Admins@)  رویداد لیست اسامی این افراد از طریق کانال تلگرامی الزم به ذکر است  

 :ارسال متن کاملی جهت و الزام موردتوجهنکات 

 بندی رویداد طبق برنامه زمان : مطالب ارسال  مهلت( 1

  word  لیاز فا  خارجو    ی متن  امی پ  صورتباطالعات    رش ی. از پذ د ییوارد نما word لیفا  کیرا در    ازین   موردموارد    هی کل(  2

 .میمعذور

 .نخواهند شد  رش یپذ  ،ازیموردن فاقد اطالعات  ا یناقص  یهال یفا( 3

   TimesNewRoman 12یسیو کلمات انگل B Titr 12 ترهای ت  ری و ز  هاتر ی، تB Nazanin 14  هامتن   فونت (  4

 .باشد 

  ، جداول، نمودارها و... هاعکستوضیحات    با مجموع کلمه    2000حداکثر  و    کلمه   1500حداقل    ارسالی لب  مط( حجم  5

 . گرفته شوددر نظر   wordت فایل  با فرم

انگل  ،یفارس   عنوان  :ذکر گردد  روروبه  مشخصات  ،یارسال  word  ل یفا  انتهای مطلب در   در (  6 نام  نام و    ،یسیعنوان 

رشته تحص  ، )گان(سندهینو  ی خانوادگ و  ا  ل،یدانشگاه محل تحص  ، یل یمقطع    5در    ده یشماره همراه، چک  ل،ی میشغل، 

 .ید ی کلمه کل 6یال 3خط،  10یال

 



 

  

 :شودی متوصیه  داًیاکدر نگارش متن کامل  نکاتی که 

و   فهمقابل از اطالعات،  یدر جامعه با هر سطح ی هر شخص یتا برا  د یسیو مختصر بنو ایگو  روان، ساده، امکان حد  تا( 1

 .باشد  ی کاربرد

 .اختصاص دهید موضوع  تیمقدمه و اهم ان یدو پاراگراف اول را به ب ای ک ی( 2

ها ذکر  آن   ف یتعر  ، شود و در صورت استفاده  یحد امکان خوددار   تا  ی اختصار  ا ی  نیالت   ،یتخصص  کلمات  کاربردنبه  از (  3

 .گردد 

 .د یکن م یتقس چند بخشبه  هاتر یتریبردن ز کاره با ب ،خط سیر نشان دادن و  سهولت خوانندگان یبرا را  مطالب( 4

 و در زیر هرکدام توضیح مختصری بنویسید.  د ییاستفاده نما  در مطلب خود  ینفوگرافیا  ایعکس، جدول، نمودار    از  حتماً(  5

. د ییارسال نماjpg   جداگانه با فرمت  زی ن  از تصاویر را  هرکدام  تیفی باک  لیفادر متن،    هاآن  قرار دادنعالوه بر  همچنین  

شدن مطلب و همچنین افزایش جذابیت و زیبایی بصری    ترشدن و ملموس   ترفهمبرای قابل   موارد این  گرفتن    درنظر 

 مجله از اهمیت باالیی برخوردار است.

 .د یینما Highlight خواننده توجهجلبرا جهت   ید یکل  ایمهم  اریدو جمله بس  ای کی  ،صفحههر در(  6

 .د یبپرداز یبند جمع  اینقد و  ، یریگجه یراهکار، نت شنهاد،یپ ان یبه ب متن انیپا در( 7

 را ذکر کنید. (ها)آن در انتها مشخصات کامل   ،د یاهاستفاده نمود  یا منابعی از منبع که ی درصورت( 8

 .د ییذکر نما  (CELL )ترجیحا فرمت  ی سینومرجع هایاستاندارد تیرا با رعا علمی  منابع( 9

 

 ها محور سخنرانی

وم پایه،  آموزی شامل علوم تجربی، علدانشجویی و دانشهای درسی  ها و شاخهشامل کلیه رشته  محورهای تخصصی   -

 یارشته ن یبمهندسی و علوم -علوم انسانی، علوم فنی

برای    فهمقابل ها و توضیحات  بایست دارای المانشوند، میهایی که در محورهای تخصصی ارائه میسخنرانی  * تبصره:

 .کرده باشند عمومی را رعایت  بودن ی جی تروو   بودن  یکاربرد عموم باشند و ویژگی  

 

 

 



 

  

با  ؛گرددانتخاب می   دهندهارائه موضوع آزاد داشته که توسط    هااین سخنرانی  : عمومی  هایمحور د توجه داشت یاما 

 .داشته باشد و جنبه ترویجی  باشد که بتواند نگرشی نو در مخاطبان ایجاد نماید  یاگونه به موضوع و محتوا 

 

 کنندگان شرکت

 کشور سراسر  یهادانشگاهتحصیلی  مقاطع و  هارشته در تمامی ی دانشجویان ایران -

 خارج کشور(  ایرانی  انیدانشجو داخل کشور و   یران یا ریغ)دانشجویان  یالمللن یبدانشجویان  -

 یعلمئتیه اعضای  و  آموختگاندانش  -

 ها و...( مؤسسات، شرکت های علمی، نهادها، های حقوقی )انجمنها و شخصیت گروه -

 آموزان دانش -

 کنندگان آزاد )غیر از موارد باال( شرکت -

 

 ها ها و شرایط عمومی سخنرانیویژگی

و تأثیر آن بر    موردبحث بایست بیانگر کاربردهای حوزه علمی یا عمومی  هر موضوع سخنرانی می:  یج یتروارتباط    -

برای    فهمقابل المللی به نحوی  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در سطوح ملی و بینهای فکری،  ها و چالشرفع بحران

 عموم باشد.

دهنده و سایر  بایست حاصل گردآوری خود فرد ارائهمی  یهر سخنرانمحتوای    اصالت و هویت محتوای سخنرانی:  -

، بر عهده  یهر سخنران  مسئولیت حقوقی محتوایهمکاران وی )در صورت فعالیت گروهی( باشد. الزم به ذکر است که  

 دهنده است. فرد ارائه

دهنده و همچنین تبعیت محتوا از  تسلط بر محتوای سخنرانی و رعایت فنون سخنوری توسط ارائه   کيفيت ارائه:  -

دارای    و الزامی    ائه یا فایل ار  علمی دارای امتیاز نزد داوران است. همچنین الزم به ذکر است که ارائه پاورپوینت  یروشمند 

 امتیاز است.

 

 



 

تجاوز از زمان قانونی، امتیاز منفی برای سخنران    در صورت   که  خواهد بوددقیقه  12  یهر سخنرانزمان ارائه  زمان ارائه:    -

 . خواهد شد در نظر گرفته 

های  گیریجهتبایست متناسب با شئون اخالقی و خارج از  ارسالی می  هر اثرشئون اخالقی محتوای سخنرانی:    -

 مذهبی، سیاسی و جنسی باشد.قومی، 

 

ارسالی در مرحله    صوتی   پیاممحدودیتی برای تعداد    :فرد  کی ارسالی توسط  صوتی  های  پياممحدودیت تعداد    -

 یا گروه وجود ندارد و شرکت در این مسابقه رایگان است. فرد کیتوسط   مختلفبا موضوعات  اول

باشگاه دانشجویان    معاونت فرهنگی و اجتماعی،  آذر،   16انقالب، خیابان    تهران، میدان  :های سخنران محل برگزاری    -

 دانشگاه تهران 

 

 دبیرخانه

وفایل  ارسال  - صوتی  سخنرانی  های     یرایانامهیا    t.me/STP_Adminsها:  چکيده 

anjomanelmi@ut.ac.ir 

نتایج،    - اخبار  هاه ياطالعاعالم  تهران   t.me/STP_SSA:  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  جامع  سامانه  و 

cultural.ut.ac.ir 

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران  معاونت فرهنگی و اجتماعی، آذر،  16انقالب، خیابان  تهران، میدان نشانی: -

 t.me/STP_SSA: رویدادرسانی  کانال اطالع

 Aparat.com/UT_TEDصفحه آپارات رویداد:  

  uttedsj.ut.ac.ir ترویجی دلتا: -تارنمای نشریه علمی

  Anjomanelmi@ut.ac.irرایانامه رویداد: 

  Cultural.ut.ac.irاجتماعی دانشگاه تهران: سامانه جامع فرهنگی و 

 

mailto:anjomanelmi@ut.ac.irا

