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  ارائه پژوهش در سه دقیقه ملی مسابقه

 

 و سوابق مسابقه ضرورت برگزاری

ارائه پژوهش در سه "به مناسبت هفته پژوهش برای نخستین بار در کشور مسابقه ای با عنوان  1393در آذرماه سال 

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

 برگزار شد.

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

  و با هدف به چالش کشیدن قدرت بیان و توانایی ارائه دانشجویان، انجمن علمی درصدد برگزاری این مسابقه برآمد.

 

 های داوری و انتخاب برگزیدگانها و معیارمالک

این مسابقه هر شرکت کننده پژوهش خود را ظرف مدت سه دقیقه به وسیله یک اسالید استاتیک برای هیئت در 

از مهارت و تسلط در ارائه پژوهش،  اند. معیارهای داوری عبارتمخاطبان حاضر در سالن ارائه می دهدو نیز  داوران

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

 

 مهم مسابقههای زمانی وتاریخ مراحل، جدول

 

 13/9/1395 آخرین مهلت ارسال آثار

 17/9/1395 اعالم اسامی برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقه

 15الی  13ساعت  22/9/1395 تاریخ برگزاری مسابقه
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 کمیته داوری مسابقه

تشکیل های این رشته( )از تمامی گرایشبرجسته مهندسی مکانیک  تن از اساتید از هفتمسابقه این کمیته داوری 

 است.که در جدول زیر نام و سوابق هر یک آورده شده  ،گرددمی

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 های دینامیکی، رباتیک، بیومکانیک، محاسبات نرمکنترل و سیستم استاد گروه طراحی جامدات دکتر علی غفاری

ها و دینامیک رباتیک، دینامیک و کنترل اتوماتیک، طراحی مکانیزم استاد گروه طراحی جامدات اکبر موسویانعلیدکتر 

 هاماشین

امواج االستیک و آکوستیک،  آزمون و ارزیابی غیرمخرب مواد، ساخت و تولیداستاد گروه  فرهنگ هنروردکتر 

 گیریهای اندازهپردازش سیگنال و تصویر، سیستم

 انتقال حرارت جابجایی، سیاالت فوق بحرانی، مهندسی محیط زیست حرارت وسیاالتگروه یاردانش مجید بازارگاندکتر 

های عصبی، های هوشمند و شبکهیستمحس المسه مصنوعی، س ارت وسیاالتحرگروه یاراستاد افسانه مجریدکتر 

 بیومکانیک بافت نرم، محیط متخلخلدینامیک سیاالت محاسباتی، 

 مهندسی خودرو، مکانیک جامدات خودروگروه یاراستاد مسعود عسگریدکتر 

 های تجدیدپذیرهای الکتروشیمیایی، انرژیسیستم های انرژیسیستمگروه یاراستاد فرشاد ترابیدکتر 

 

 برگزیدگان و جوایز

 جایزه مقام

 ششصد هزار تومان رتبه اول

 چهارصد هزار تومان دوم رتبه

 دویست هزار تومان سوم رتبه

پژوهش برتر گواهی پژوهش برگزیده از طرف  20و به کنندگان مسابقه گواهی معتبر شرکت در مسابقه )توضیحات: به تمامی شرکت

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

-نام کافیبرای ثبت توانند در این مسابقه شرکت نمایند.التحصیالن رشته مهندسی مکانیک میتمامی دانشجویان و فارغ

نام طبق توضیحات انجام شود. نام شده و مراحل ثبتلینک ثبت نام واردنامه و راهنمای ثبتست پس از مطالعه دقیق آیین

 (باشد.می 13/9/1395 شنبه نام و ارسال آثاربت)آخرین مهلت ث

ها های ارسال شده از طریق چکیدهژوهشپ تمام این مسابقه از دو مرحله تشکیل شده است؛ در مرحله اول سطح علمی

-های برگزیده در روز مسابقه توسط شرکتسپس پژوهش ،گرددو اسالیدهای ارسال شده توسط داوران بررسی می

دهنده برتر اعطا خواهد گردد و جوایز مسابقه به سه ارائهدر سالن ارائه میکنندگان در مقابل داوران و مخاطبان حاضر 

 .شد

 مسابقه: اصلی قوانین 

 زمان سه دقیقه تنها به وسیله یک پژوهش خود را حداکثر در مدت ه کننده باید در روز مسابقهر شرکت(   1

 پاورپوینت تک اسالیدی ارائه دهد.

استفاده از هرگونه وسیله اضافی شامل تجهیزات آزمایشگاهی و یا نمونه ساخته شده پروژه در حین ارائه مجاز (   2

 نمی باشد.

 

  نام:مراحل ثبت

 .(نیستگردد که انجام آن به صورت متوالی و همزمان الزامی نام در دو مرحله انجام میثبتتوجه: )

)درصورت داشتن(  را ثبت  وهشکد پژو  پژوهشچکیده و  خود مشخصاتنام شده و وارد لینک ثبت مرحله اول:

 نمایید.
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 نامه در دانشگاه مربوطه را در این مرحله نامه ثبت شده باشد، کد ثبت پایانچنانچه پژوهش شما به عنوان پایان

 وارد کنید. 

 مسابقه  توانید دروهش میباشد با تایید از استاد راهنمای پژنامه میچنانچه پژوهش شما فاقد کد ثبت پایان

ی تاییدیه در سایت قرارداده شده است، در این مرحله نامه را دریافت کرده شرکت نمایید. لینک دریافت نامه

مشخصات خود و عنوان پژوهش را وارد نمایید سپس بعد از تایید )امضا( استاد راهنمای پژوهش نامه را در 

 مرحله دوم ارسال نمایید.

 )در صورت نداشتن کد پژوهش( نامه تایید استاد راهنما( 1 ارسال دوم:مرحله 

 (با مشخصات زیر) فایل تک اسالیدی پاورپوینت (2

 3min.kntu@gmail.com به آدرس پست الکترونیک :

 پاورپوینت: فایل تک اسالیدی

 دهد.کننده در روز مسابقه، پژوهش خود را فقط و فقط به وسیله این فایل ارائه میکتهر شر 

 .این فایل باید تنها شامل یک اسالید باشد 

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

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

 

 اسم ورا این فایل نام  ارسال کنید و zipیک فایل  به صورت را نامه تاییدیه و فایل تک اسالیدی پاورپوینتتوجه: 

 خود قرار دهید.شماره تماس 

 های مورد قبول، در زیر آورده شده است.(هایی از فایل)نمونه
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شرکت در مرحله اول مسابقه رایگان بوده و در صورت پذیرفته شدن  پژوهش در مرحله اول هزینه شرکت توجه: 

 باشد.تومان می 20000مبلغ مسابقه مرحله نهایی در 

 باشد.همراه داشتن کارت ملی در روز مسابقه الزامی میتوجه: 
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با  16الی  9توانید همه روزه از ساعت مینام ت نیاز به کسب اطالعات بیشتر یا بروز هرگونه مشکل در ثبتردر صو

 در تماس باشید.های زیر شماره

 خانم طاهری 09199752250-انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک 02184063261شماره تماس : 

 3min.kntu@gmail.comپست الکترونیک: 

 :دوره قبل مسابقه تصویری گزارش
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 تیم اجرایی سومین دوره مسابقه ملی ارائه پژوهش در سه دقیقه

8 


