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  88هزارتومان می باشد.
 .3افراد حداکثر تا تاریخ  15تیرماه  1398باید فرایند ثبت نام مسابقه را انجام داده ،تا مجوز حضور در مسابقه را داشته باشند.
 شرکت کنندگان دقت داشته باشند بنا به انچه گفته شد می بایست حداکثر تا تاریخ  15تیرماه  98فرایند ثبت نام مسابقه را انجام
داده ،تا مجوز حضور در مسابقه را داشته باشند


مرحله اول مسابقه
پس از ثبتنام از سوی دبیرخانه مسابقه در بازه زمانی  25خرداد تا  20تیر برای هماهنگی با شرکتکنندگان گرامی تماس گرفته
میشود تا در یکی از کارگاههای آموزش و ارزیابی شرکت نمایند .در این سری کارگاهها که به صورت گروههای  35نفره برگزار میگردد،
تمامی شرکتکنندگان میتوانند به صورت رایگان حضور یابند ،نکات مهم سخنوری و فن بیان را از مربیان (منتورهای) مسابقه
بیاموزند ،در مقابل دیگران چند دقیقه سخنرانی کنند و اشتباهات و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند.


***نکته مهم  :1این مرحله حذفی نمیباشد و هدف از برگزاری آن ،آشنایی شرکتکنندگان با نقاط ضعف و قوت خود
میباشد.



***نکته مهم  :2این کارگاهها با محتوای مشابه در  40گروه و بازه زمانی مختلف در تیر ماه برگزار میشود تا
شرکتکنندگان بتوانند برای حضور در یکی از زمانهای تعیین شده وقت خود را تنظیم نمایند.



***نکته مهم  :3حضور در این کارگاهها اجباری نبوده و عدم شرکت موجب حذف نمیشود؛ اما به شرکتکنندگان
توصیه میشود ،زیرا فواید زیادی برای آنان خواهد داشت.



*** نکته مهم  :4پس از ثبتنام در مسابقه و پرداخت هزینه ،امکان انصراف و استرداد وجه وجود ندارد.



مرحله نیمه نهایی مسابقه

شرکتکنندگان مسابقه در مرحله نیمه نهایی میبایست سخنرانی اصلی خود را با موضوع آزاد (ولی مجاز 😉) آماده نموده و به مدت
 5الی  7دقیقه ارائه نمایند .مرحله نیمهنهایی مالک ارزیابی اصلی و داوری برای انتخاب فینالیستهای تریبون  98خواهد بود.
این مرحله برای هر فرد تنها یک بار انجام میشود و امکان تکرار وجود ندارد؛ بنابراین پیش از روز ارائه به خوبی تمرین کنید.
استفاده از اسالید در هنگام سخنرانی امتیاز مازاد خواهد داشت و در صورت نداشتن آن افراد امتیاز این بخش را از دست میدهند.
دوستانی که نمیتوانند برای شرکت در این مرحله به تهران بیایند ،تنها با بیان مشکل قابل قبول و هماهنگی با مسئولین مربوط
میتوانند اقدام به ارسال کلیپ نمایند.


از آنجا که مدیریت زمان سخنرانی برای یک سخنران حرفهای الزامیست ،زمان ارائه نیمهنهایی بین  5الی  7دقیقه میباشد
و تمامی شرکت کنندگان میبایست حتماً در این محدوده زمانی سخنرانی نمایند و خروج از این محدوده با کسر شدید
امتیاز و احتمال حذف همراه خواهد بود.



قبل از مرحله نیمه نهایی شرکتکنندگان در صورت تمایل میتوانند در کارگاههای آموزشی سخنوری و فن بیان که به
وسیله اساتید دانشگاههای شریف و امیرکبیر و اساتید بنام سخنرانیکشور ،برگزار میشود ،شرکت نمایند .این کارگاهها در
چند گروه مختلف از نظر زمانی برگزار میشود( .اطالعات بیشتر :درباره دورههای آموزشی)



حضور در این کالسها هیچ تاثیری در داوری مسابقه ندارد و هدف اصلی آن ،آموزش دانش الزم به افرادی است که
استعداد سخنرانی دارند .الزم به ذکر است دبیرخانه مسابقه سخنرانی این کارگاهها را بنا به تقاضای شرکتکنندگان
سالهای گذشته برگزار میکند و قیمت این دورهها بسیار بسیار کمتر از دورههای مشابه بوده و غالب هزینه آن به وسیله
حامیان مسابقه سخنرانی تامین میگردد.



زمان مرحله نیمهنهایی با افراد هماهنگ میشود و در بازه زمانی  11مرداد تا  3شهریور خواهد بود .شرکتکنندگان در
زمان حضور در کارگاههای آموزش و ارزیابی ،زمان تست نیمهنهایی خود را مشخص مینمایند.



مرحله نهایی مسابقه
مرحلهی نهایی (فینال) ،رقابت بین  10نفر برگزیده بخش بزرگساالن و  5نفر برگزیدهی بخش دانشآموزی از سخنرانی مرحله
نیمهنهایی است و  3نفر برتر هر بخش به عنوان رتبههای برتر معرفی خواهند شد.

برای مرحله نهایی تمامی  98نفر سخنران برتر میبایست یک ارائه  4دقیقه و  30ثانیهای آماده کنند تا در صورت انتخاب به عنوان
فینالیست ،روی سن حاضر شوند و در برابر جمعیت تماشاگران و داوران سخنرانی خود را ارائه دهند .همچنین در مراحل بعدی افراد
با بخش هایی روبرو میشوند که از قبل انتظارش را نخواهند داشت .برای مثال یکی از این بخش ها صحبت کردن به صورت بداهه در
برابر اسالیدهایی است که برای وی پخشمی شوند و شخص مورد نظر هیچ اطالع قبلی از آن اسالیدها ندارد…

 .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

