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 ارائه پژوهش در سه دقیقه ملی مسابقه

 

 و سوابق مسابقه ضرورت برگزاری

ش هارائه پژو"به مناسبت هفته پژوهش برای نخستین بار در کشور مسابقه ای با عنوان  3131در آذرماه سال 

خواجه نصیرالدین طوسی، توسط انجمن علمی صنعتی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه  "در سه دقیقه

 مهندسی مکانیک برگزار شد.

از این رو با در نظر  یکی از الزامات پژوهش خوب عالوه بر موضوع و محتوا، ارائه مناسب آن است.

ایی ارائه دانشجویان، انجمن علمی درصدد برگزاری گرفتن این عامل و با هدف به چالش کشیدن قدرت بیان و توان

  این مسابقه برآمد.

 

 های داوری و انتخاب برگزیدگانها و معیارمالک

رای ب یک اسالید استاتیکهر شرکت کننده پژوهش خود را ظرف مدت سه دقیقه به وسیله در این مسابقه 

 -سیخواجه نصیرالدین طوصنعتی متشکل از اساتید برجسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه  - هیئت داوران

ارائه پژوهش، قابل اند از مهارت و تسلط در دهد. معیارهای داوری عبارتز مخاطبان حاضر در سالن ارائه میو نی

 فهم بودن آن برای مخاطبان حاضر، خالقیت در ارائه مطلب، کیفیت اسالید و نیز سطح علمی پژوهش.

 

 های مهم مسابقهزمانی وتاریخ احل، جدولمر

 

 02/3/3136 آخرین مهلت ارسال آثار

 02/3/3136 اعالم اسامی برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقه

 31الی  31ساعت  07/3/3136 تاریخ برگزاری مسابقه
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 کمیته داوری مسابقه

نعتی صبرجسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه  از هفت تن از اساتید متشکل کمیته داوری این مسابقه

 خواجه نصیرالدین طوسی است.

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 نامیکی، رباتیک، بیومکانیک، محاسبات نرمهای دیرل و سیستمکنت راحی جامداتاستاد گروه ط دکتر علی غفاری

 استاد گروه ساخت و تولید دکتر فرهنگ هنرور
آزمون و ارزیابی غیرمخرب مواد، امواج االستیک و آکوستیک، 

 گیریهای اندازهپردازش سیگنال و تصویر، سیستم

 رباتیک، مکاترونیک، واقعیت مجازی استاد گروه طراحی جامدات نحوی دکتر علی

 انتقال حرارت جابجایی، سیاالت فوق بحرانی، مهندسی محیط زیست یارگروه حرارت وسیاالتدانش دکتر مجید بازارگان

 یارگروه حرارت وسیاالتاستاد دکتر افسانه مجری
های عصبی، های هوشمند و شبکهحس المسه مصنوعی، سیستم

 دینامیک سیاالت محاسباتی، بیومکانیک بافت نرم، محیط متخلخل

 مهندسی خودرو، مکانیک جامدات یارگروه خودرواستاد دکتر مسعود عسگری

های یارگروه سیستماستاد دکتر فرشاد ترابی

 انرژی
 های تجدیدپذیرهای الکتروشیمیایی، انرژیسیستم

 

 زرگزیدگان و جوایب

 جایزه مقام

 هزار تومان هفتصد   رتبه اول

 هزار تومان پانصد رتبه دوم

 هزار تومان سیصد رتبه سوم

  کنندگان مسابقه گواهی معتبر شرکت در مسابقه و به : به تمامی شرکت)توضیح

گواهی پژوهش برگزیده از طرف دبیر کمیته  یافته به مرحله ارائهراه برترهای پژوهش

 داوران مسابقه اعطا خواهد شد.(
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 نام و قوانین مسابقهراهنمای ثبت

)مهندسی هوافضا ،  با آنو رشته های مرتبط التحصیالن رشته مهندسی مکانیک تمامی دانشجویان و فارغ

 توانند در این مسابقهمیانجام داده باشند،  مهندسی مکانیک در صورتی که پژوهشی در زمینه مهندسی مواد و ...(

ام شده نلینک ثبت نام واردنامه و راهنمای ثبتست پس از مطالعه دقیق آیینا نام کافیبرای ثبت شرکت نمایند.

 (باشد.می 02/3/3136 شنبهدو نام و ارسال آثارتوضیحات انجام شود. )آخرین مهلت ثبتنام طبق و مراحل ثبت

های ارسال شده از طریق ژوهشپ تمام در مرحله اول سطح علمی ،سابقه از دو مرحله تشکیل شده استاین م

های برگزیده در روز مسابقه سپس پژوهش ،گرددها و اسالیدهای ارسال شده توسط داوران بررسی میچکیده

هنده دگردد و جوایز مسابقه به سه ارائهدر سالن ارائه میکنندگان در مقابل داوران و مخاطبان حاضر توسط شرکت

 .برتر اعطا خواهد شد

 .باشدمیتومان  12222مبلغ  رحله اول هزینه شرکت در مسابقهدر صورت پذیرفته شدن در داوری م

 مسابقه: اصلی قوانین 

  یکپژوهش خود را حداکثر در مدت زمان سه دقیقه تنها به وسیله کننده باید در روز مسابقه شرکت هر( 3

 رائه دهد.ا )بدون هیچ گونه افکت و انیمیشن( استاتیک اسالید پاورپوینت تک اسالیدی

استفاده از هرگونه وسیله اضافی شامل تجهیزات آزمایشگاهی و یا نمونه ساخته شده پروژه در حین ارائه مجاز ( 0

 نمی باشد.

شرکت کننده در حین ارائه برای آگاه شدن از میزان زمان باقی مانده ) اعم از نگاه کردن به ( هرگونه تالش 1

نمایش دهنده زمان و ....( تخلف محسوب شده و موجب حذف شرکت کننده  LCDساعت مچی ، ایستادن جلوی 

 از مسابقه می شود.
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 نام:مراحل ثبت

 )درصورت داشتن(  و چکیده پژوهش و کد پژوهش نام شده و مشخصات خود: وارد لینک ثبتمرحله اول

 .ثبت نماییدرا 

  ر د نامه در دانشگاه مربوطه راثبت شده باشد، کد ثبت پایان نامهپایانان به عنوچنانچه پژوهش شما

   این مرحله وارد کنید.

 د در توانیمی ی پژوهشباشد با تایید از استاد راهنمانامه میچنانچه پژوهش شما فاقد کد ثبت پایان

در سایت قرارداده شده است، در این مرحله نامه  ی تاییدیهمسابقه شرکت نمایید. لینک دریافت نامه

)امضا( استاد  ید سپس بعد از تاییدرا دریافت کرده مشخصات خود و عنوان پژوهش را وارد نمای

 ارسال نمایید.در مرحله دوم راهنمای پژوهش نامه را 

 

 

ست پبه آدرس  پاورپوینت با مشخصات زیر فایل تک اسالیدی نامه تایید استاد راهنما و ارسال: دوممرحله 

 3min.mech.kntu@gmail.com الکترونیک :

 دهد.ئه میکننده در روز مسابقه، پژوهش خود را فقط و فقط به وسیله این فایل اراهر شرکت 

 .این فایل باید تنها شامل یک اسالید باشد 

 تواند شامل متن، شکل، عکس، نمودار و جدول مربوط به پژوهش باشد.این اسالید می 

 صدا، فیلم، افکت، انیمیشن و یا ملحقات اضافه باشد.  این اسالید باید فاقد هرگونه 

 نامه تاییدیه به صورت اسکن شده و خوانا فرستاده شود 

 

قرار  zipنامه تاییدیه و فایل تک اسالیدی پاورپوینت در یک فایل  توجه:

 نام این فایل اسم و شماره تماس شرکت کننده باشد.گرفته و 
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 مورد قبول، در زیر آورده شده است.( هایهایی از فایل)نمونه

ماس ت های ارتباطی زیر با ما درنام از راهدر صوت نیاز به کسب اطالعات بیشتر یا بروز هرگونه مشکل در ثبت

 باشید.

 دشتی  آقای 23332326311 و  203-82261063دفتر انجمن علمی مهندسی مکانیک  شماره تماس :

 3min.kntu@gmail.comپست الکترونیک: 
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 :دوره قبل مسابقه تصویری گزارش
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