
 

 

                              اهیقابل توجه ارائه دهندگان شف        

   : باشدمی الزامی صنفی، و علمی هايگروه اسالید تهيه و شفاهی هايارائه زیردر موارد رعایت

 .باشد شده تهيه پاورپوينت افزار نرم توسط شفاهي ارائه اساليدهاي. 1

)Roman New Times  ياB Nazanin .2.)با فونت  اساليدها مي تواند فارسي يا انگليسي باشد 

 اولمي  چم  سممت سميناردرباال لوگوي و راست سمت درباال ،است شده انجام درآن پروژه كه مركزتحقيقاتي يا دانشكده لوگوي. 3

 (.باشد مي دانلود قابل مناسب كيفيت با سايت سمينارازطريق لوگوي) .قرارگيرد اساليد

 :باشد نمايان اساليد دراولي  مناسب، نگر و فونت با و وضوح به زير اطالعات. 4

 آدرس و مسئول مقاله با عالمت * در باالي اسم مشخص شده باشند(، ر خطزيارائه دهنده )فرد  نويسندگان نام پژوهش، عنوان

 .ارائه تاريخ و نويسندگان تمامي علمي

 :باشد زير مطالب حاوي اساليدها. 5

 موجب تواند مي ونمودارها ازجداول استفاده است بديهي. اصلي ومنابع گيري نتيجه بحث، نتايج، كار، انجام وروش مواد مقدمه،

 .باشد ارائه شدن ترجذاب و بهتر انتقال

 بايسمتمي فرد اي . شود مي ارائه است، شده مشخص زير خط با نويسندگان قسمت در او نام كه فرد يك توسط شفاهي ارائه هر. 6

 ارائمه. بدهمد تحويل افتتاحيه محل در حاضر علمي كميته نماينده به را خود نهايي اساليدهاي ارائه، از قبل روز يا و افتتاحيه روز در

 .نماييد اقدام حتما مورد اي  رعايت به نسبت لذا بود، نخواهد ممك  ارائه درروز اساليد

 اسمت شده گرفته درنظر وي براي كه درمحلي ارائه، براي شده تعيي  زمان از قبل دقيقه 15 حداقل بايستمي دهنده ارائه فرد . 7

 .شد خواهد حذف داوري برنامه از مذكور فرد ارائه صورتدرغيراي . بماند درمحل جلسه، اتمام تا و حاضرشده

 5 پاسمخ و پرسمش زممان ممدت. شود مي كنترل دبيرخانه نماينده توسط زمان اي  و بوده دقيقه 15 شفاهي هرارائه زمان مدت. 8

 .است الزامي بندي زمان به دهندهارائه فرد تعهد كه است بديهي. باشدمي دقيقه

 .رديگمي تعلق مثبت امتياز انگليسي، زبان به روان و مسلط ارائه به. باشد انگليسي يا فارسي زبان به تواندمي ارائه. 9

 .باشدداورمي سه نمرات ميانگي  دهنده،ارائه فرد نمره و شودمي ارزيابي مجزا صورت به داور سه توسط ارائه هر. 10

 وي بمراي شمده مشمخص زممان طمي ارائمه و جلسمه زممان درطول دهندهارائه فرد حضور به منوط مقاله، ارائه گواهي دريافت. 11

 .باشدمي

 آن ذاخم به نسبت جلسه اتمام از بعد شخصا لذا شود؛مي داده تحويل دهندهارائه فرد به جلسه، ازاتمام بعد شفاهي، ارائه گواهي. 12

 .نماييد اقدام
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