آیین نامه مسابقه سخنرانی تریبون:

 .1مراحل برگزاری مسابقه تریبون:
مسابقه دارای سه بخش مقدماتی ،نیمه نهایی و بخش نهایی (فینال) است ،عالقمندان جهت شرکت در مسابقه سخنرانی تریبون
روند زیر را طی خواهند کرد:


ثبت نام در مسابقه

 .1پر کردن فرم ثبت نام در سایت مسابقه
 .2پرداخت هزینه ثبت نام در مسابقه که مبلغ  66هزارتومان می باشد.
 .3افراد حداکثر تا تاریخ  31تیرماه  1397باید فرایند ثبت نام مسابقه را انجام داده ،تا مجوز حضور در مسابقه را داشته باشند.


شرکت در مرحله اول مسابقه
افراد برای شرکت در مرحله اول مسابقه باید به یکی از دو روش زیر اقدام نمایید :

 -1در روش اول می بایست گزینه ارسال ویدئو را در هنگام ثبت نام انتخاب کرده و سپس در قالب یک فیلم 4الی 5دقیقهای به ایراد
سخنرانی با موضوع آزاد پرداخته و آن را در سایت آپارات آپلود کنند و فیلم آپلود شده حتماً باید به صورت زیر نام گذاری شود:
نام و نام خانوادگی – مسابقه سخنرانی تریبون  – 97موضوع سخرانی انجام شده
محمد حسینی – مسابقه سخنرانی تریبون  – 97هوش و ذکاوت

مانند:

سپس لینک فیلم آپلود شده در سایت آپارات را و نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را به ایمیل info@sokhanrani.org

بفرستید .


دقت نمایید ،نوع نامگذاری ویدئو ،دقیقاً به صورت گفته شده باشد.

 برای آپلود کردن و فرستادن لینک این کلیپ به ایمیل گفته شده تا  31تیر ماه فرصت دارید.
 افرادی که تا این تاریخ لینک کلیپ خود را نفرستاده باشند ،از مسابقه حذف نمی شوند و تنها نقاط ضعف و قوت خود را دریافت
نخواهند کرد .بنابراین می توانند در مرحله نیمه نهایی شرکت نمایند.
 -2در روش دوم در فرم ثبت نام تیک شرکت حضوری در مرحله اول را می زنید تا با شما تماس گرفته شود و زمان مصاحبه تان
مشخص گردد .


الزم به ذکر است که درصورتی که قصد تغییر نحوه ارائه خود ،در مرحله اول را داشتید کافی است از طریق ایمیل و یا شماره تماس به تیم

برگزاری اطالع دهید.

 شرکت کنندگان دقت داشته باشند بنا به انچه گفته شد می بایست حداکثر تا تاریخ  31تیرماه  97فرایند ثبت نام مسابقه را انجام
داده ،تا مجوز حضور در مسابقه را داشته باشند .افرادی که قصد ارسال کلیپ را دارند تا تاریخ  31تیرماه فرصت دارند تا لینک کلیپ
خود را به روش ذکر شده ارسال نمایند و با کسانی که درخواست شرکت حضوری در مرحبه مقدماتی را داشته اند ،تماس گرفته
خواهد شد.
 فرستادن کلیپ در اصل امتیازی است تا شرکت کنندگان بتوانند ارائه ای بدون استرس و در کمال خونسردی داشته باشند.


مرحله نیمه نهایی مسابقه
در این مرحله افراد  10 -7دقیقه با شرایطی که در ادامه آمده است ایراد سخنرانی پرداخته و از این میان  12نفر در بخش
بزرگسال و  3نفر در بخش دانش آموزی به مرحله نهایی راه پیدا میکنند.

 در این مرحله موضوع انتخابی شرکت کنندگان باید به تایید داوران برسد.
 اجباری در تفاوت یا یکسان بودن موضوع فیلم ارسالی و ارائهی روز نیمه نهایی وجود ندارد.
 انتظار می رود شرکت کنندگان در این مرحله از پاورپوینت های متناسب با موضوع استفاده کنند.
 قبل از مرحله نیمه نهایی در صورت تمایل شرکت کنندگان می توانند در کارگاههای آموزشی سخنوری و فن بیان که به
وسیله اساتید دانشگاه شریف و امیرکبیر و اساتید سخنرانی کشور برگزار می شود شرکت کنند .حضور در این کالس ها هیچ
تاثیری در داوری این مرحله ندارد و هدف اصلی آموزش دانش الزم به افرادی است که در مرحله اول برحسب استعدادی که داشتند
انتخاب شده اند .


مرحله نهایی مسابقه
مرحلهی نهایی ،رقابت بین  12نفر برگزیده بزرگسال مرحله نیمه نهایی است و  3نفر برتر معرفی خواهند شد.
همچنین سه نفر برتر دانش آموزی نیز برای کسب رتبه های برتر با یکدیگر رقابت می کنند.



در مرحله نهایی نیز افراد با بخش هایی روبرو می شوند که از قبل انتظارش را نخواهند داشت .برای مثال یکی از این بخش ها
صحبت کردن فی البداهه در برابر اسالیدهایی است که برای وی پخش می شوند (و شخص مورد نظر هیچ اطالع قبلی از آن اسالید
ها ندارد) و ...

 .2شرایط شرکت در مسابقه:
تمام کسانی که به سخنرانی عالقه مندند و یا آن را مهارتی الزم می دانند می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

 .3جوایز مسابقه :
 .1گواهی حضور در مسابقه سخنرانی تریبون برای کلیه مدعیان راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقه
 .2تندیس مسابقه سخنرانی تریبون برای نفر نخست
 .3جوایز نفیس نقدی و غیرنقدی برای نفرات برگزیده
 .4معرفی افراد برگزیده به شرکت هایی که در زمینه سخنرانی فعالیت دارند و یا نیاز به نیروی انسانی توانا دارند.

نکات بسیار مهم:

 .1داوری مسابقه به وسیله اساتید مطرح در حوزه سخنرانی صورت خواهد گرفت و هیچ کدام از اعضای برگزارکننده در
نتایج داوری دخالت نخواهند داشت.
 .2با توجه به مشخص بودن مراحل و مالکهای ارزیابی ،افراد شرکت کننده بههیچ عنوان حق اعتراض به شیوه برگزاری
مسابقه و یا نتایج داوری در مراحل مختلف را ندارند.
 .3پر کردن فرم ثبت نام و شرکت در مسابقه ،به معنای پذیرش نکات مندرج در این آیین نامه می باشد.
موفق و پیروز باشید

