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  )3MT(نامه اي پایان دفاع سه دقیقه چهارمین دوره مسابقاتنامه اجرایی برگزاري  آیین

  

هـاي ارتبـاطی، بیـانی و     بستري براي رشد و تقویت مهارت )3MT(نامه اي پایان دقیقه مسابقات دفاع سه

عت و جامعـه و  صـن ، هو فرصـتی بـراي برقـراري ارتبـاط بـین فضـاي دانشـگا        پردازي در دانشـجویان  ایده

  .استها و تحقیقات دانشجویی  کردن پژوهش کاربردي

میالدي در دانشگاه کوئیزلند استرالیا آغاز شده و در حـال حاضـر در تعـداد     2008این مسابقات از سال 

زیادي از دانشگاه هاي معتبر دنیا اجرا می شود.در ایران به همـت سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی ایـن      

به عنوان بخش جنبی جشنواره پایان نامه سال دانشجویی کلید خورد و در ادامـه بـه    1395ال مسابقات از س

ادامه یافت.اکنون در آسـتانه اجـراي چهـارمین دوره، دبیرخانـه      1397و  1396مستقل در سال هاي  صورت

 معنـوي آن  به عنوان صاحب امتیـاز  دانشگاه کوئیزلند ازبرگزاري مسابقات  کسب مجوز که موفق بهمسابقات 

اسـتانداردهاي   و شاخص هاي مسـابقات بـین المللـی    اجرایی مسابقات را بر اساس دستورالعمل ،شده است

  دانشگاه کوئیزلند مورد بازبینی قرار داده است.

بـر  ضروري است واحدهاي مجري مسابقات در سراسر کشور با دقت این دستور العمل را مطالعه کـرده و  

  دماتی را اجرا کنند.اساس آن مسابقات مرحله مق

  

  کنندگان شرایط شرکت فراخوان زمان و  -الف

امکـان   آبان ماه 20است و تا  مهرماه 20کنندگان در مسابقه  نام شرکت زمان اعالم فراخوان براي ثبت - 1

واحد هاي سازمانی مجري بایستی با اسـتفاده از ظرفیـت هـاي مختلـف اعـم از      نام وجود دارد. ثبت

رسانه هـا، ارتباطـات سـازمانی بـا دانشـگاه هـا، گـروه هـاي         ي اجتماعی، هاشبکهفضاي مجازي، 

بت نام عالقه مندان اقـدام نماینـد و مسـتندات آن را بـه     طالع رسانی و ثادانشجویی و... نسبت به 

 دبیرخانه ارسال نمایند.

ـ   تفاده توصیه می شود در اعالم فراخوان و ثبت نام از همکاري دانشگاه ها و دانشکده ها حـداکثر اس

 الزم به عمل آید.

فـارغ التحصـیالن و دانشـجویان    مانند سه دوره گذشـته  مسابقات  دوره از در این کنندگان شرکت - 2

است که پروپوزال خـود را   اولویت ثبت نام با دانشجویانی، اما خواهند بود مقاطع تحصیالت تکمیلی

 بین المللی ایـن مسـابقات  انین به ثبت رسانده و در حال تدوین پایان نامه خود هستند. بر اساس قو

صرفا دانشجویان می توانند در این مسابقات شرکت کنند، اما با توجه به ایـن کـه دوره هـاي قبلـی     
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این دوره نیز امکان ثبت نـام  در مسابقات در ایران غالبا با حضور فارغ التحصیالن برگزار شده است، 

وري برنامه ریزي نمایند تا در دوره هاي آتـی  فارغ التحصیالن وجود دارد اما واحد هاي مجري باید ط

 صرفا دانشجویان در مسابقات حضور یابند.

نامه خـود   از پایان 8139سال  ماهمهرتا پایان  49-59 تحصیلی  از ابتداي سالکه  دانش آموختگانی  -3

 مـاه  آبـان پیش از پایـان  که پروپوزال پایان نامه خود را تا  دانشجویانی و همچنین دفاع کرده باشند

 می توانند در این دوره از مسابقات شرکت کنند. ،تصویب رسانده اند به 89

 
تنها فارغ التحصیالن و دانشجویان مقـاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري امکـان شـرکت در ایـن         -4

 به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد. و پایان نامه هاي مقطع کارشناسیمسابقات را دارند 

وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، وزارت بهداشـت،     هاي وابسته به اهدانشگالتحصیالن تمامی  فارغ -5

هـاي خـارجی مـورد تأییـد      و همچنـین دانشـگاه   اسالمی کی و دانشگاه آزاددرمان و آموزش پزش

 توانند در این مسابقات شرکت نمایند. می وزارتین

  

  مسابقات بندي اجرايزمان  -ب

سـال    و دي هـاي آبـان و آذر   ماهمسابقات طی ماتی مرحله مقد بایستی پس از پایان مهلت فراخوان - 1

 شود.توسط واحدها برگزار  جاري

 قابل تمدید است. 8139 ماه دي 15حداکثر تا زمان این  - 2

بـه   نیمـه نهـایی و نهـایی   براي شرکت در مرحله  بایستی 89 دي ماه پایانحداکثر تا افراد برگزیده  -3

 معرفی شوند. ازمان انتشارات جهاددانشگاهیمستقر در س دفاع سه دقیقه اي مسابقاتدبیرخانه 

ضروري است واحدهاي مجري گزارش اجراي مسابقات را در قالب فرم هـاي مصـوب بـه دبیرخانـه      -4

 مسابقات تحویل دهند.

 پس از پایان مرحله مقدماتی، حداکثر تا پایان سال جاري اجرا خواهد شد. مرحله نیمه نهایی -5

 زار خواهد شد.برگ 1399بهار مرحله نهایی مسابقات  - 6

  

  شرایط داوري -ج

رشته هـاي تخصصـی    حضور داشته باشند.(عدد فرد) داور 5 یا 3 نامه بایستی براي دفاع از هر پایان - 1

سعی داشته باشید کـه سـن، جنسـیت و تخصـص      هیات داوران ترجیحا بایستی غیرهمسان باشد.

 داورها متعادل باشد.

ها و مؤسسات آموزش عالی باشند، اما در مـوارد   نشگاهداوران ترجیحاً باید از اعضاي هیأت علمی دا - 2

هیأت علمی که داراي مدرك دکتري و سوابق مناسب علمی باشند نظران غیر اساتید و صاحبخاص 

 امکان داوري خواهند داشت.نیز 

انـد   هاي کاربردي علوم توجه بیشتري داشته است که به جنبه اساتیديدر انتخاب داوران اولویت با  -3

همچنین آشـنایی بـا    گذاري داشته باشند. سرمایه لفهاي مخت مناسبی در ارتباط با بخش و سوابق
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فن بیان، زبان بدن و سایر شاخص هاي مندرج در فرم هاي ارزیابی از جملـه اولویـت هـاي تعیـین     

 داوران خواهد بود.

وضـوع  بـا م  ترجیحـا نامـه   انتخاب شده بـراي هـر پایـان    نفر از داوران یکرشته تحصیلی حداقل  -4

 نامه مرتبط باشد. پایان

د در مسابقات مجـدداً داوري آن اثـر   نتوان نمیهاي شرکت کننده نامه  راهنما یا مشاور پایان اناستاد -5

 د.نرا برعهده بگیر

 هیات داوران بایستی تا حد امکان براي تمام شرکت کنندگان ثابت باشند.  - 6

  

  نحوه ارائه شرکت کنندگان -د

از مجمـوع امتیـازات    امتیـاز  2ثانیه  10ازاي زمان اضافی تا به بود.  ددقیقه خواه 3زمان ارائه صرفاً،  - 1

، شـرکت کننـده از مسـابقات    ثانیه 10بیش از و در صورت اضافه شدن شرکت کننده کسر می شود 

 شود. حذف می

ها و ارایـه هـا بایـد بـر     تمرکز اسالید .ارائه شود  تک صفحه اسالیدیک کلیه مطالب، باید صرفاً در  - 2

 جنبه هاي کاربردي و دستاوردهاي هر پایان نامه باشد.

داوران از هرگونه اظهارنظر در مورد نحوه ارائه خودداري خواهنـد نمـود و پـس از     ،در طی زمان ارائه -3

 هاي خود خواهند پرداخت. به بیان دیدگاهدر صورت صالحدید پایان 

ه آن است،بنابراین تعداد مقـاالت مسـتخرج   ان نامه و نحوه ارائمحتواي پای داوران، مالك امتیازدهی -4

 از پایان نامه و سایر امتیازات احتمالی آن، در ارزیابی نباید لحاظ شود.

هاي داوري و ثبت زمـان و مـدیریت    نفر منشی نیز هیأت داوران را در تنظیم فرم 2، انعالوه بر داور -5

  .کردخواهند  همراهیاجراي مسابقه 

 

  داوري نحوه -ص

 شود. میهاي ارزیابی ، محاسبه  باید براساس فرم نفرامتیازات هر  - 1

هاي سـبز،   براي اینکه دانشجو به طور اجمالی از نحوه دفاع و ارایه خود آگاه شود، سه کارت به رنگ - 2

ارائـه   .شود زرد و قرمز تهیه شده است که بالفاصله پس از ارائه دانشجو توسط داوران نشان داده می

 شود. کارت سبز، ارائه متوسط با کارت زرد و ارائه ضعیف با کارت قرمز اعالم می خوب با

کنندگان، مالك انتخاب نفر برگزیده رنگ کارتهـاي دریـافتی بـا     در صورت تساوي امتیازات شرکت -3

توجه به امتیازهاي ذکرشده براي هر کارت است. در صورت تسـاوي در کارتهـا نیـز هیئـت داوران     

   نماید. اتخاذ می تصمیم نهایی را

 سبز دو امتیاز،زرد یک امتیاز،قرمز صفر امتیاز :امتیاز کارت ها

بندي  کننده و براساس جمع پس از اتمام ارائه همه نفرات شرکت از سوي هر واحد اعالم نفر برگزیده -4

 شود. هیأت داوران انجام می
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  نحوه اعالم نفرات برگزیده -هـ

نامه نفر برگزیده را بـه   حد مربوطه بایستی نام و عنوان پایانپس از مشخص شدن نفرات برگزیده، وا - 1

اي حـداکثر تـا    طی نامه ،ها هاي ارزیابی مربوط به تمامی دفاع همراه صورتجلسه هیأت داوران و فرم

 اعالم نماید. دبیرخانه جشنوارهماه به  پایان دي ماه

را براي مرحله نیمه نهایی معرفـی   رنف 1تنها به ازاي هر ده نفر شرکت کننده، واحد مجري می تواند  - 2

 نماید.

 3حداکثر تعداد نفرات برگزیده اي که واحد مجري می تواند براي مسابقات نیمه نهایی معرفی کنـد    -3

 خواهد بود و این تعادا حتی با افزایش تعداد شرکت کنندگان نیز تغییر نخواهد کرد. نفر

  

  :1تبصره

هـاي   بخـش  بستر الزم براي آشـنایی شود، بایستی  ها برگزار میدر مرحله مقدماتی مسابقات که توسط واحد

و طـی   فـراهم شـود  هـاي دانشـجویی    ایـده  وها  نامه گذار مرتبط با پایان مختلف دولتی و غیردولتی سرمایه

 دبیرخانه جشـنواره به  در صورت حضور در مسابقات گذارانسرمایههاي آن تدوین شده، این  گزارشی که فرم

  آید. میگذاران دعوت به عمل  نهایی نیز از سرمایهنیمه نهایی و  چنین در مرحلهمعرفی شوند. هم

  

  :2تبصره 

مسـتقل   سـن  داراي بایـد  سـالن برگـزاري مسـابقات    است.ها  دانشگاهفضاي داخل  ،برگزاري مسابقات محل

بـا کیفیـت    در موقعیتی مستقل از تماشاگران مستقر شوند. به منظـور ارائـه   باید باشد.همچنین گروه داوري

براي سیستم صوتی استفاده نمایند و  اي یا میکروفون یقه هدستاز باید شرکت کنندگان، واحد هاي مجري 

  از میکروفون هاي دستی به هیچ وجه استفاده نشود.

  

  :3تبصره

و فـرم   مرحلـه مقـدماتی  جلسه معرفی نفر برگزیـده، گـزارش    ، صورتارزیابیهاي  واحدهاي مجري باید فرم

 مسـابقات دبیرخانه را به دقت تکمیل و پس از پایان مرحله مقدماتی به  و اساتید کنندگان شرکتنظرسنجی 

کنـد، اعـالم    ارائه می دبیرخانهثابتی که  گرافیکی در قالب طرح بایدارائه نمایند. همچنین فراخوان مسابقات 

  فراخوان ضروري است. درج لوگوي سازمان انتشارات، واحد مجري و دانشگاه کوئیزلند در پوسترشود و 

  

  :4تبصره 

مسابقه کارگـاه   از  توصیه می شود هر یک از واحد هاي مجري چند روز قبلبه منظور ارتقاي کیفی مسابقات 

آموزشی را براي آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با مسابقات برگزار نمایند. در این کارگاه مباحثی ماننـد فـن   

در  ز نمونه هاي داخلی و خارجی این مسابقات قابل ارائـه خواهـد بـود.   بیان،زبان بدن و  فیلم هاي آموزشی ا

صورت  تمایل واحد هاي مجري و براي استفاده از تجربیات شرکت کنندگان دوره هاي قبلی، شـماره تمـاس   
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ضمنا به شرکت کنندگان و ارایه کنندگان در این کارگاه ها نیز گـواهی   این افراد در اختیار قرار خواهد گرفت.

  عتبر ارایه خواهد شد.م




