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  »دانشجويي هاينامهپايان در علم ترويج« جشنوارة سومين فراخوان
  1398 ماه بهمن 30 آثار ارسال مهلت

  
سازي مفـاهيم  به منظور ساده"	هاي دانشجويينامهترويج علم در پايان"تحقيقات سياست علمي كشور سومين دوره جشنواره مركز 

  كند.برگزار ميادهاي دولتي، ها و نهتخصصي براي عموم مردم را با همكاري سازمان
 
  

  جشنواره اهداف
 ؛ورزانعلم و مردم ميان شكاف هشكا .1

  ؛دانشجويي هاينامهپايان در هاچالش اين بررسي به آنان تشويق و كشور رويِ پيشِ هايچالش به دانشجويان و دانشگاهيان توجه جلب .2
 مردم؛ با ترمستقيم ارتباط برقراري به دانشگاهيان تشويق .3

 كشور؛ رويِ پيشِ هايچالش دربارة مردم و ورزانعلم ميان انديشيهم و وگوگفت براي ايزمينه آوردن مفراه .4

 العمرمادام يادگيري و غيررسمي آموزش به عمومي توجه جلب .5

  
  جشنواره هايحوزه
   ساده زبان به نامه پايان :1 حوزه
 بنيان دانش  كار و كسب يك ايجاد به منجر هاي نامه پايان :2 حوزه

  
  شرايط شركت در جشنواره

 ؛دكترا يادر يكي از مقاطع كارشناسي ارشد  گيآموختدانش .1

 نامه.شده در پاياندال بر تأييد صحت و دقت علمي مطالب عرضه استاد راهنمامكتوب  ارائة نامه .2

 انجام شده باشد. 96-98هاي  تحصيلي سالطي بايست  در نامه ميدفاع از پايان .3

  .كلمه)200-400حداكثر (ارسال خالصه  .4
  

 كامالًو  آن را  درك كند است بايد بتوانددانش تخصصي هيچ فاقد  كهكه مخاطب عمومي  اين نكته حائز اهميت استخالصه ترويجي در نگارش 
  يست.ن ،شودنامه كه در ابتداي آن آورده ميپايانمرسوم  بديهي است چنين متني همان چكيده .شود متوجه 

 باشد. دستاوردها با تأكيد بر كاربردو  مل مقدمه، اهميت مسأله، هدف، روشخالصه بايد شا 
 نظر تخصص ندارند، تدوين و در آن، به زباني ساده و  خالصه بايد براي مخاطب عام و كساني كه در رشته مورد

  هاي پژوهش تشريح شده باشد.جذاب اهميت موضوع و يافته
  

در تا شود از برگزيدگان دعوت مي سپس د شد ونغربال خواهبررسي و  نخستدر مرحله  جشنواره رخانهبه دبي ارساليهاي خالصهالزم بذكر است 
تخصصي و  داوران هيات در حضوراي شفاهي ارائه )بصري و ديجيتال ،وسايل سمعي( ي مرتبطگيري از انواع ابزارهابا بهره ه،روز برگزاري جشنوار

 علم ترويج. همچنين در سومين جشنواره خواهد بود غيرمتخصصو متشكل از افراد متخصص  داوران تأهي شايان ذكر است. داشته باشند عمومي
 نيز مانند دوره قبل، فرايند راي گيري در دو بخش تخصصي و عمومي انجام خواهد شد، كه بخش تخصصي توسط دانشجويي هاينامهپايان در

  سه به شركت كنندگان خواهند داد.  رايي است كه حاضرين در جلآداوران و بخش عمومي،  هيات
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  نحوه ارسال: 
  

 ارسال فرمائيد. thesis.festival@gmail.comرا به ايميل:  خالصه ترويجي

  عالوه بر رعايت اصول علمي در نگارش خالصه ترويجي، تكميل موارد ذيل الزامي است:
 ه نامعنوان پايان .1

 مشخصات كامل .2

 نام رشته و مقطع و دانشگاه محل تحصيل .3

 سال فراغت از تحصيل .4

 شماره تماس .5

 (يا صورتجلسه دفاع) تأييديه استاد راهنما دال بر صحت دقت علمي مطالب عرضه شده در پايان نامهارسال   .6

  
 جوايز:

  
 يقي زير نيز براي برندگان در نظر گرفته خواهد شد:شود. عالوه بر جوايز، موارد تشوبه برگزيدگان برتر جوايز نفيسي اعطا مي  

 جوايز نقدي 

 چاپ در مجموعه چكيده مقاالت 

 (گواهينامه) لوح تقدير 

 هاانعكاس در رسانه 

 هاشركت در شوراي علمي دانشگاه 

 هاي علمي مرتبطتسهيل عضويت در انجمن 

  
  تماس حاصل كنند. 206داخلي  88036144هاي جشنواره با شماره توانند براي دريافت اطالعات بيشتر درباره محورهايمندان ميعالقه
 ترويجي به پيوست است. خالصهنامه تدوين شيوه 

هاي ترويجي در اين جشنواره و صرفاً خالصه معذور است نامه يا مقالهچكيده پايانتوجه: دبيرخانه جشنواره از دريافت 
 شود.داوري مي
 

 


