سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
شیوهنامه برگزاری مسابقه تز سه دقیقهای

 .1هدف از مسابقه
ارزیابی توان ارائه یک پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه مرتبط با کنفرانس در سه دقیقه ،به صورتی که ضرورت
موضوع رسالع ،ایده اصلی رساله ،رویکرد انجام آن و نتایج به دست آمده بیان گردد.
 .1شرایط مسابقه
همه دانشجویان کارشناسی ارشد که تا قبل از روز مسابقه دفاعیه کارشناسی ارشد خود را با موفقیت انجام داده
باشند ،میتوانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 .2روند برگزاری مسابقه
هر مسابقه دهنده با رعایت شرایط زیر در مسابقه شرکت میکند:
 ارائه تنها در یک اسالید انجام میشود. اسالید باید فاقد هرگونه جلوهی ویژه مانند انتقال اسالید ،انیمیشن و یا حرکت از هر نوع باشد.-

اسالید باید در آغاز سخنرانی نمایش داده شود.

 هیچگونه رسانهی اضافه مانند صدا و یا ویدئو مجاز نیست. هیچگونه وسیلهی اضافه (لباس خاص ،وسایل آزمایشگاهی ،و مانند آن) مجاز نمیباشد. سخنرانی از زمانی که شرکتکننده حرکت یا کالمی حاکی از شروع سخنرانی انجام دهد ،آغاز میشود .3روند ارزیابی
امتیاز نهایی هر شرکت کننده شامل دو بخش است که بخش اول آن توسط هیأت داوران و بخش دوم آن توسط
حضار تعیین میشود .وزن امتیاز هیأت داوران و امتیاز حاضران در نمره نهایی شرکت کننده به ترتیب برابر %70
و  %30خواهد بود .هیأت داوران از قبل توسط کمیته اجرایی کنفرانس مشخص میشوند .معیارهای ارزیابی عبارتند
از:
 -قابل فهم بودن

 oآیا سخنرانی پیشینه تحقیق و اهمیت آن را به طور مناسب و قابل فهم ارائه نموده؟
 oآیا سخنرانی به صورت واضح و شفاف نتایج کلیدی تحقیق شامل نتیجهگیری و پیآمد تحقیق
را تشریح نموده؟
 oآیا سخنرانی توالی روشن و منطقی را دنبال نموده؟
 جذابیت موضوع و ارائه oآیا نحوهی ارائه ،شنوندگان را ترغیب به دنبال کردن نموده؟
 oآیا سخنران از ناچیز جلوه دادن و یا عمومیت دادن تحقیقش اجتناب نموده؟
 oآیا سخنران نسبت به موضوع تحقیق اشتیاق نشان داده است؟
 oآیا سخنران توجه شنوندگان را جلب و حفظ نموده؟
 رسایی بیان oآیا موضوع تحقیق ،نتایج کلیدی ،اهمیت تحقیق و پیامدهای آن به زبانی که قابل درک برای
مخاطب غیر متخصص باشد ،ارائه شده؟
 oآیا سخنران برای نشان دادن نکات از به کار بردن اصطالحات تخصصی اجتناب کرده ،واژگان را
شرح داده و به اندازهی کافی اطالعات پیش زمینه را ارائه نموده؟
 oآیا سخنران به اندازهی کافی حضور بر روی صحنه  ،ارتباط چشمی و تغییرات صوت داشته،
سرعت یکنواخت را حفظ نموده و به اندازهی کافی اعتماد به نفس داشته؟
 oآیا سخنران زمان کافی بر روی هر یک از اجزاء سخنرانی صرف کرده یا اینکه بر روی یک
بخش بیش از حد زمان گذاشته و یا سخنرانی بیش از حد سریع انجام شده؟
 oآیا اسالید پاورپوینت به ارائه کمک نموده ،آیا اسالید واضح ،خالصه و خوانا بوده؟
در صورتی که تعداد مسابقه دهندگان بیشتر از زمان قابل انجام در کنفرانس باشد ،مجریان کنفرانس با یک
پردازش اولیه ،تعداد قابل اجرا از درخواستها را برای ارائه انتخاب خواهند کرد .معیار انتخاب در این مرحله
کیفیت علمی پایان نامه خواهد بود.

