
 1

  به نام خدا

  ی سخنرانی راهنمای ارائه
  خان و فرزانگان رشت ، مراکز آموزشی میرزاکوچک1383 مرداد 31 تا 29، کارسوق فیزیک

در این نوشته برخی از اطالعات الزم برای . گزاریم کنید، سپاس از اینکه با تالش خود این کارسوق را هرچه پربارتر می
 .است مدهی سخنرانی در این کارسوق گرد آ ارائه

  ی برگزاری شیوه .1
ونیم ساعت  برای هر سخنرانی بین یک تا یک. شود های این کارسوق به مدت سه روز از صبح تا عصر برگزار می سخنرانی

های فیزیک، شیمی،  تئاتر، آزمایشگاه تواند کالس درس، آمفی ی هر سخنرانی می مکان ارائه. است زمان در نظر گرفته شده
  .امکاناتی نظیر کامپیوتر، اینترنت و ویدئوپروژکتور نیز در دسترس است. های مکانیک و برق باشد رگاهشناسی و یا کا زیست

 50 تا 30ها بین  اند و تعداد آن های اول و دوم دبیرستان را طی کرده کننده در این کارسوق عموماً پایه آموزان شرکت دانش
  .های اول و دوم دو مرکز است یهآموزان پا ششم کل دانش این تعداد حدود یک. نفر است

ی مراکز  رفت و برگشت سخنرانان نیز به عهده. ی دو مرکز آموزشی است  به عهده سخنرانانی اسکان، غذا و پذیراییِ هزینه
 زیاد ،کشد و با وجود دوستان دیگر  ساعت طول می5رفتن از تهران به رشت با اتوبوس حدود . (شود است و با اتوبوس انجام می

  .کنند  برای سخنرانان تقبل میای را الزحمه نندگان کارسوق حقبرگزار ک!) گذرد بد نمیهم 

  های سخنرانی ویژگی .2
ی  ها به مطاله های علم فیزیک و تشویق آن ای از زیبایی آموزان دبیرستانی با گوشه هدف از این کارسوق آشنا کردن دانش

آموزی انجمن  آیی دانش ها در المپیاد فیزیک، گردهم ای برای شرکت آن هتواند انگیز این کارسوق می. باره است بیشتر در این
ها را برآورده  های ارائه شده باید بتوانند این هدف سخنرانی. ی خوارزمی باشد های دیگری چون جشنواره فیزیک ایران و جشنواره

  :های پیشنهادی ما برای هر سخنرانی به شرح زیر است ویژگی. کنند
ی فیزیک انتخاب کنید و به بحث  توانید موضوع بسیار خاصی را از یک شاخه مثالً می. ق باشدساده، اما عمی -

 .ی آن و بیان کاربردهایش بپردازید درباره
 خوب نیست که یک سخنرانی با مشتی از کلمات تخصصیِ قلنبه پر .آموزان را به کار گیرد ی تحلیل دانش قوه -

ای را به زبان ساده  خواهید موضوع پیچیده اگر می. خاطب ایجاد کرده باشدآنکه مفهوم عمیقی را در ذهن م شود، بی
در غیر این .  کوچکی از موضوع را بگیرید و آن را عمیقاً تحلیل کنید توضیح دهید، با توجه به وقت محدودتان، گوشه

است، و نه تالش برای پذیر یک نظریه  ی نتایج مشاهده صورت، به صراحت ذکر کنید که هدف سخنرانی شما فقط ارائه
 .دست آوردن این نتایج به

کنند، ولی جرئت برداشتن یک کتاب و خواندن  ها شرکت می آموزان در سخنرانی  خیلی از دانش.مراجع را ذکر کنید -
ی  تان به مطالعه ی موضوع سخنرانی سعی کنید دانش آموزان را تشویق کنید که درباره. ـ ندارند به تنهایی آن را ـ
 .ای بیشتری بپردازنده کتاب

 یک آزمایش) یا حداقل مشاهده و تحلیل(آموزان را درگیر انجام  هایی که دانش سخنرانی .به آزمایش اهمیت دهید -
های کوچک  آموزان را به گروه توان دانش  میها برای اجرای این سخنرانی .ها هستند ترین سخنرانی یادماندنی بهکنند،  می

 .های مختلف تکرار نمود تقسیم کرد و سخنرانی را برای گروه

  اطالعاتی که باید اعالم کنید .3
موقع و هماهنگی بیشتر، الزم است که برخی از جزئیات سخنرانی خود را مدتی پیش از برگزاری  رسانی به برای اطالع

  .دهیدکارسوق به هیئت اجرایی اطالع 
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از موضوعات مورد بحث در مقاله است و )  جمله10کمتر از (ی مقاله یک شرح کوتاه  چکیده. ی مقاله چکیده  . أ
شود که در  آموزان داده می ای به دانش نام دفترچه هنگام ثبت .شود آموزان نوشته می بیشتر برای جلب توجه دانش

ی  های مورد عالقه ها، سخنرانی ها با خواندن چکیده آن. است های کارسوق نوشته شده ی مقاله ی همه آن چکیده
ی  ی مقاله چکیده). شوند ها همزمان اجرا می زیرا بعضی از سخنرانی(کنند  نام می خود را انتخاب کرده و در آن ثبت

 .به هیئت اجرایی تحویل دهید)  مرداد15یعنی تا (خود را باید تا دو هفته پیش از برگزاری کارسوق 
 به استفاده از وسایل آزمایشگاهی، ویدئوپروژکتور یا ی خود ممکن است شما برای اجرای برنامه. امکانات خاص  . ب

) مثالً آمفی تئاتر، آزمایشگاه و یا کارگاه (ی خود را در مکان خاصی نظایر آن نیاز داشته باشید و یا بخواهید برنامه
 .ش از برگزاری کارسوق به هیئت اجرایی اطالع دهیداین موارد و موارد مشابه را باید تا دو هفته پی. برگزار کنید

شاید فهمیدن سخنرانی شما .  مشخص کنید که چه کسانی در شنیدن سخنرانی شما اولویت دارند.تعیین سطح  . ت
این موارد را به . ی تحصیلی خاص مفید باشد صی داشته باشد و یا فقط برای یک پایهنیاز به دانستن مبحث خا

آموزان متقاضیِ شرکت در  تواند بین دانش با این کار هیئت اجرایی می. ی خود ذکر کنید ی مقاله همراه چکیده
 .ی شما دست به انتخاب بزند برنامه

به هیئت ) یعنی تا یکم مرداد(موضوع قطعی سخنرانی خود را باید تا چهار هفته پیش از برگزاری کارسوق . مهم
 در این صورت هیئت .شبیه به موضوع یکی دیگر از سخنرانان باشدموضوع شما زیرا ممکن است . اجرایی اعالم کنید

  .های الزم را به عمل خواهد آورد اجرایی مشکل را به شما اطالع داده و هماهنگی

  ی زمانی کارسوق برنامه .4
  .است ی زمانی کارسوق برای آگاهی شما از روال انجام کارها آمده در اینجا برنامه

  )توسط شما(ع سخنرانی ی موضو اعالم اولیه   مرداد1
  )توسط شما(ی تعیین سطح و امکانات خاص  ی سخنرانی به هیئت اجرایی به عالوه تحویل چکیده   مرداد15

   مرداد18 تا 16  )ها چکیده ی سخنرانی(ی کارسوق  تنظیم دفترچه
  )ها ی سخنرانی شامل مشخصات کارسوق و چکیده(تنظیم پوستر برای تبلیغ در مدارس 

  تبلیغ در مدارس   مرداد21 تا 19
  ها ی کارسوق به آن آموزان و دادن دفترچه نام از دانش ثبت   مرداد27 و 26

  های مشخص شده آموزان با توجه به اولویت پذیرش نهایی دانش
  آموزان ها و گروه بندی دانش ی دقیق سخنرانی تنظیم برنامه

   مرداد28

  انتقال سخنرانان به رشت
   مرداد29  حیهافتتا

  آموزان ها و سایر اطالعات الزم به دانش ی دقیق سخنرانی دادن برنامه
  برگزاری کارسوق   مرداد31 تا 29

   مرداد31  اختتامیه، تقدیر از سخنرانان و برگزار کنندگان
  بازگرداندن سخنرانان به تهران

  


