
 

  



 

 به نام خداوند بخشنده مهربان
 

 UT-TED یجیترو یهایسخنران مسابقات شرکت در نامهوهیش

 

، «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»دانشجویی -جشنواره علمیبا  زمانهم UT-TEDهای ترویجی نخستین دوره مسابقات سخنرانی

 ،شجویی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این دوره از مسابقاتدان-ها و فعاالن علمیبا حضور گسترده انجمن 1397 آبان ماه 29لغایت  27

در  یعلم یروشمند ترقیو شناخت دق یاشاعه فرهنگ علم باهدفجامعه  یسوبه یدانشگاهمحافل  یاز سو یعلم یهاگزاره جیترو امکان

و در نتیجه دومین دوره این مسابقات  هیئت برگزارکننده را به ادامه چنین رویدادی تشویق کرد ،فراهم شد و بازخوردهای مثبت آنمردم  نیب

 .نیز در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد 1397اسفند  20و  19

، تهران، ریرکبیام هایاز داخل و خارج کشور از جمله دانشگاه دانشگاه و مرکز پژوهشی 17 بیش از آموختگاندانشویان و دانشجاستقبال 

عالمه طباطبایی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، علوم و تحقیقات تهران، طوسی، شفیلد انگلستان،  نیرالدینصخواجهشریف، شهید بهشتی، 

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، رصدخانه علم و فرهنگ، پیام نور، علوم پزشکی تبریز، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قم، 

. ه استرقابت شداین انگیزتر شدن هرچه هیجانباعث  UT-TEDاز مسابقات  ای ایراناخترفیزیکی بیوراکان ارمنستان و بنیاد سخنرانان حرفه

موجب استقبال و بازتاب  ،هاسخنراندر بیان سواالت و نظرات بین حاضران و  هاارائهترویجی جذاب و محیط پویای  یهایسخنران همچنین

 .گردید هایسخنرانبسیار خوب از این 

فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و  باهدف UT-TEDهای ترویجی ومین دوره مسابقات سخنرانیساکنون 

ان را تغییر جه تیدرنهاهایی هستند که قادرند نگرش فردی، زندگی اجتماعی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنه کنجکاوی و آشنایی با ایده

ود عاملی است خ هادر این سخنرانی داوری مراحل مختلفه ذکر است الزم ب شود.در دانشگاه تهران برگزار می 1398 ماهبهشتیارددهند، 

 نماید.تر دعوت میای هرچه جذابطرح عنوان، محتوا و ارائه به را کنندگانشرکتکه ضمن بررسی اعتبار اولیه، 

 

 بندی رویدادزمان
 1398 فروردین 25 ها:مهلت ارسال عنوان و چکیده سخنرانی -

 1398 فروردین 30ها: نهایی سخنرانیاعالم نتایج داوری و برنامه  -

 1398 اردیبهشت 7: )جهت استفاده از امتیاز مثبت در بخش داوری( مهلت ارسال متن کامل -

 1398اردیبهشت  30: مهلت ارسال متن کامل )جهت چاپ در مجله رویداد( -

 (شودیم)تاریخ دقیق متعاقبا اعالم  1397 اردیبهشتها: برگزاری سخنرانی -

 ؛شوندیماعالم  @UT_TEDتمامی اخبار و نتایج مربوط به برنامه از طریق کانال تلگرامی مسابقه به آدرس  اطالعیه:)

 که این کانال را دنبال کنند( شودیماکیدا توصیه  کنندگانشرکتبنابراین به  



 

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

ک ی قالب را در ازیموردنتمامی اطالعات  بایستها میمندان به شرکت در این سخنرانیعالقه ها:دریافت اطالعات و چکیده سخنرانی -1

 شامل موارد ذیل است: ازیموردناطالعات  ( ارسال نمایند.UT_TED_3@) دبیرخانه مسابقهلگرام ، به آدرس تwordفایل 

لی، ، رشته تحصییا شغلی (یعلمئتیهآموخته، آموز، دانشجو، دانش، وضعیت تحصیلی )دانشیخانوادگشامل نام و نام  الف( اطالعات فردی:

ست بدیهی ا) ران در صورت انجام فعالیت گروهیاطالعات سایر همکاتحصیلی، محل تحصیل، تلفن همراه، ایمیل و به همین ترتیب  مقطع

 سال برخی اطالعات باال را ندارند(آموز، نیاز به ارهای عمومی غیر دانشجو و دانشسخنران

 کلمه 500 در حداکثرسخنرانی چکیده  شامل عنوان سخنرانی و :اطالعات سخنرانی ب(

ساعت پس از ارسال  24چکیده(. طی  -مثال: حسین اکبری  عنوانبهنام فایل ارسالی بهتر است شامل نام و نام خانوادگی سخنران باشد )

 .میذکرشده معذور لیاز فا یو جدا یمتن امیصورت پاطالعات به رشیاز پذ دریافت اطالعات شما فرستاده خواهد شد. پیام تأییداین فایل، 

 دهنده داشتهارائه عنوانبهبایست یک فرد ، میشده باشدگروهی تهیه  صورتبهفردی و چه  صورتبههر موضوع سخنرانی چه  * تبصره:

 دهنده صورت گیرد.ئهاهمچنین ارسال و پیگیری اطالعات مربوط به آن توسط فرد ار باشد که انجام سخنرانی و

ا هبه پایش اولیه چکیده سخنرانی رویداد، داورانئتیهنه بر اساس معیارهای دبیرخاهای ارسالی: پایش اولیه چکیده سخنرانی -2

از دریافت  ه پسگردد. این پایش بالفاصلشود و توضیحات مربوط ذکر میمی دهنده ارتباط برقرارپردازد و در صورت نیاز به ویرایش، با ارائهمی

دهنده ها به اطالع ارائهو در صورت نیاز به ویرایش، توضیحات آن تا پیش از پایان مهلت ارسال چکیده سخنرانی خواهد شدچکیده آغاز 

، از طریق کانال تلگرامی رویداد هاهیاطالع، همچون سایر اخبار و هایسخنران یبندزمانو همچنین برنامه  شدهرفتهیپذعناوین  رسید. خواهد

(@UT_TED) .اعالم خواهند شد 

ا که هبایست بر اساس برنامه زمانی نهایی سخنرانیشده توسط کمیته علمی میهای پذیرفتهدهندگان سخنرانیارائهها: ارائه سخنرانی -3

حاضر بوده و خود را  محل برگزاری برای ارائهمنتشر خواهد شد، از یک ساعت قبل در  رویداد فروردین از طریق کانال تلگرامی 30در تاریخ 

 صحنه( )اپراتور هارا به مسئول فنی سخنرانیدر ارائه  ازیموردن یهالیفاو سایر  فایل پاورپوینت فی نمایند و همچنینبه کمیته علمی معر

خود را در یک فلش به همراه داشته باشند  ازیموردن یهالیفاکه  شودیمنرانان اکیدا توصیه قبلی، به سخ یهاتجربهبا توجه به  تحویل دهند.

از یک  یا نسخه خاصی افزارنرمفایل شما به  کهیدرصورترو در سیستم اپراتور بررسی نمایند. همچنین  هاجلوهو اجرای صحیح اسالیدها و 

 12برای هر ارائه،  شدهگرفتهدر نظر  زمانمدتخود را جهت اجرا به اپراتور متصل نمایید.  لپ تاب شخصی دیتوانیمنیازمند است،  افزارنرم

 به زبان فارسی هستند. هاارائه .شودیمداده  دهندهارائهبه  یبندجمعدقیقه، تذکری جهت  10دقیقه است و پس از گذشت 

 



 

 استهای ارسالی مرحله اول مربوط به پذیرش چکیده سخنرانی ؛پذیرددر دو مرحله صورت می داوری مسابقه: فرآیند داوری مسابقه -4

، هادر مرحله دوم، سخنرانی ها مجوز ارائه را خواهند داشت.از سخنرانی کیکدامدهد ، نشان میفروردین 30که اعالم نتایج آن در تاریخ 

 گیرند.مورد داوری قرار میارائه ، در حین شدهگرفتهمختلف در نظر و معیارهای  هاجنبهاز  داورانئتیهتوسط 

 «سخنران برگزیده» عنوانبه سخنران 3داوران، و نظر ، بر اساس مجموع امتیازات در اختتامیه این رویداد: مرحله نهایی و اختتامیه -5

از خواهند شد. همچنین الزم به ذکر است که تمامی سخنرانان،  UT-TED مربوط به مسابقات و هدایای ، لوح تقدیرموفق به اخذ تندیس

 دریافت خواهند کرد. گواهی معتبر ارائه سخنرانیطرف اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 

مسابقه  یرخانهلگرام دب، به آدرس تشده استتائید  هاآن کنندگانی که چکیده ارائهالزم به ذکر است ارسال متن کامل سخنرانی شرکت* *

(@UT_TED_3در داوری نهایی امتیازی مثبت را به ،) طرح و ترویج چنین با توجه به هدف این رویداد )همداشت.  همراه خواهد

ز ا ، آن دستههادر زندگی فردی و اجتماعی( و نیز رویکرد ترویجی این مسابقه رگذاریتأثهای ارائه ایده یشنهادهای علمی و انگیزشی وپ

ها به دلیل ظرفیت محدود تعداد سخنرانیولی  اندبودهاز نظر داوران از عنوان و موضوع مناسبی برخوردار که  متقاضیان شرکت در این رویداد

(، ارسال UT_TED_3@) دبیرخانه مسابقهلگرام خود را به آدرس ت موردنظر وانند متن کامل ارائهتنیز می اندنشدهموفق به ارائه موضوع خود 

شر این رویداد منت ویژه مجله، ضمن اعطای گواهی مجزا به نویسندگان، محتوای متنی ارائه ایشان در داورانئتیهنمایند تا در صورت تائید 

 گردد.

 شدهگرفته( اعالم خواهد شد. همچنین سخنرانانی که در مهلت در نظر UT_TED@)لیست اسامی این افراد از طریق کانال تلگرامی مسابقه 

 30) شدهگرفتهدر مهلت در نظر  توانندیمموفق به ارسال متن کامل سخنرانی خود نشدند نیز  (1398اردیبهشت  7) برای امتیاز ویژه داوری

 ، مطالب خود را جهت چاپ در مجله ارسال نمایند.(1398اردیبهشت 

 

 ی جهت ارسال متن کامل سخنرانیو الزام موردتوجهنکات 

 1398 اردیبهشت 30مهلت ارسال مطالب:  .1

 .میمعذور ذکرشده لیاز فا یو جدا یمتن امیپ صورتبهاطالعات  رشی. از پذدییوارد نما word لیفا کیرا در  ازیموردنموارد  هیکل .2

 .نخواهند شد رشیپذ ازیموردنفاقد اطالعات  ایناقص  یهالیفا .3

 .باشد TimesNewRoman 12 یسیو کلمات انگل B titr 12 ترهایت ریو ز هاتری، تB nazanin 14  هافونت متن .4

 در نظر گرفته شد. wordت فایل با فرمو   A4 صفحه 4در حداکثر ، جداول، نمودارها و... ( هاعکسمطالب )شامل متن،  .5

 :ذکر گردد لیمشخصات ذ ،یارسال wod لیدر صفحه پنجم فا .6

شماره  ل،یمیشغل، ا ل،یدانشگاه محل تحص ،یلیمقطع و رشته تحص سنده،ینو ینام و نام خانوادگ ،یسیعنوان انگل ،یفارس عنوان

 یدیکلمه کل 6 یال 3خط،  10 یال 5در  دهیهمراه، چک

 



 

 شودیمدر نگارش متن کامل اکیدا توصیه  نکاتی که

 .اشدب یو کاربرد فهمقابلاز اطالعات،  یدر جامعه با هر سطح یهر شخص یتا برا دیسیو مختصر بنو ایتا حد امکان ساده، روان، گو (1

 .دیموضوع بپرداز تیمقدمه و اهم انیدو پاراگراف اول را به ب ای کی (2

 .ها ذکر گرددآن فیتعر ،شود و در صورت استفاده یدر حد امکان خوددار یاختصار ای نیالت ،یاز به کار بردن کلمات تخصص (3

 .دیکن میبه چند بخش تقس ییهاتریت ریبا بکار بردن ز و نشان دادن خط سیر مطلب، سهولت خوانندگان یمطالب را برا (4

ارسال  jpg جداگانه با فرمت زیها را نآن تیفیباک لیو فا دییاستفاده نما حتما در مطلب خود ینفوگرافیا ایعکس، جدول، نمودار از  (5

 .دیینما

 .دیینما Highlight خواننده توجهجلبرا جهت  یدیکل ایمهم  اریدو جمله بس ای کیدر هر صفحه  (6

 .دیبپرداز یبندجمع اینقد و  ،یریگجهیراهکار، نت شنهاد،یپ انیمطلب به ب انیدر پا (7

 را ذکر کنید. هاآندر انتها مشخصات کامل  ،دیاستفاده نمود یا منابعی از منبع کهیدرصورت (8

 .دییذکر نماCELL  یسیاستاندارد رفرنس نو تیرا با رعا منابع علمی (9

 

 هاسخنرانیمحور 

آموزی شامل علوم تجربی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم های درسی دانشجویی و دانشها و شاخهشامل کلیه رشته محورهای تخصصی -

 یارشتهنیبفنی و مهندسی و علوم 

ی برای عموم باشند و ویژگ فهمقابلها و توضیحات بایست دارای المانشوند، میهایی که در محورهای تخصصی ارائه میسخنرانی * تبصره:

 .کرده باشندعمومی را رعایت  بودن یجیتروو  بودن یکاربرد

 یاگونهبهد توجه داشت موضوع و محتوا ی؛ اما باگرددانتخاب می دهندهارائهموضوع آزاد داشته که توسط  هااین سخنرانی :محور عمومی -

 باشد که بتواند نگرشی نو در مخاطبان ایجاد نماید.

 

 کنندگانشرکت

 کشور یهادانشگاهتحصیلی در مقاطع و  هارشتهدر تمامی ی دانشجویان ایران -

 خارج کشور( ایرانی انیدانشجوداخل کشور و  یرانیا ریغ)دانشجویان  یالمللنیبدانشجویان  -

 یعلمئتیهاعضای  و آموختگاندانش -

 ها و...(نهادها، مؤسسات، شرکتهای علمی، های حقوقی )انجمنها و شخصیتگروه -

 آموزاندانش -

 کنندگان آزاد )غیر از موارد باال(شرکت -
 



 

 

 هاها و شرایط عمومی سخنرانیویژگی

های الشها و چو تأثیر آن بر رفع بحران موردبحثبایست بیانگر کاربردهای حوزه علمی یا عمومی هر موضوع سخنرانی می: یجیتروارتباط  -

 برای عموم باشد. فهمقابلالمللی به نحوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در سطوح ملی و بینفکری، 

دهنده و سایر همکاران وی )در بایست حاصل گردآوری خود فرد ارائهمحتوای هر سخنرانی می اصالت و هویت محتوای سخنرانی: -

 دهنده است.قی محتوای هر سخنرانی، بر عهده فرد ارائهصورت فعالیت گروهی( باشد. الزم به ذکر است که مسئولیت حقو

دارای  علمی یروشمنددهنده و همچنین تبعیت محتوا از تسلط بر محتوای سخنرانی و رعایت فنون سخنوری توسط ارائه کیفیت ارائه: -

 ، اما دارای امتیاز است.ستینالزامی  یا فایل ارائه امتیاز نزد داوران است. همچنین الزم به ذکر است که ارائه پاورپوینت

 .شودیمداده  یبندجمعدقیقه، تذکری جهت  10دقیقه خواهد بود و پس از گذشت  12زمان ارائه هر سخنرانی زمان ارائه:  -

ی مذهبی، سیاسقومی، های گیریبایست متناسب با شئون اخالقی و خارج از جهتهر اثر ارسالی میشئون اخالقی محتوای سخنرانی:  -

 جنسی باشد.و 

فرد  توسط یک مختلفشده با موضوعات محدودیتی برای تعداد چکیده سخنرانی ارسال ها توسط یک فرد:محدودیت تعداد سخنرانی -

 یا گروه وجود ندارد.

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران معاونت فرهنگی و دانشجویی، آذر، 16انقالب، خیابان  تهران، میدان :هایسخنرانمحل برگزاری  -

 

 

 دبیرخانه

 021 - 66968093 روابط عمومی: -

 t.me/UT_TED_3ها: ارسال چکیده سخنرانی -

 t.me/UT_TED: و اخبار هاهیاطالعاعالم نتایج،  -

 آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 16انقالب، خیابان  تهران، میدان نشانی: -

 t.me/UT_TED: مسابقهرسانی کانال اطالع


