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 میالرح الرحمن اهلل بسم
 

 رسا یمل مسابقه یاجرا نامه و نحوه نییآ
  

 به ال،اشتغ و تولید بر اخیر سال چند در رهبری معظم مقام تاکیدات به توجه با فردوسی، کارآفرینی و نوآوری آکادمی

 آنجا از .است ورزیده اهتمام کار و کسب حوزه در شخصی های مهارت افزایش راستای در نوجوانان، و جوانان آموزش

 سخنرانی توانایی و بیان فن بحث ست، ا خدمات یا محصول ایده، معرفی کار و سب ک حوزه در عملی گام اولین که

 برای سنی بازه بهترین اینکه بر تاکید با و مهم این به باتوجه . است حوزه این در مهم و ویژه بسیار مبحثی جمع، در

 برگزاری به اقدام 49 سال از سی فردو کارآفرینی و نوآوری آکادمی ست، ا نوجوانی صی شخ های مهارت آموختن

 .است نموده سال 31 تا 31 سنی رده در رسا کشوری سخنوری مسابقه

 یسخنور مسابقه اهداف

 گذاری تاثیر و سخنرانی مهارت تقویت و فصاحت و الغتب شکوفایی و رشد 1-

 بیان فن و سخنوری مهارت ارتقای به بیشتر توجه برای آموزان دانش بین در انگیزه ایجاد 2-

 بخش اثر و جدید های ایده و نظرات معرفی برای مناسب بستر ایجاد 3-

 یشانا رشد به کمک و سخنوری حوزه در توانمند آموزان دانش شناسایی 4-

 رقابت نیمخاطب

 .سال 31 تا 31 پسر و دختر آموزان دانش

 رقابت یبرگزار نحوه

 .شود می انجام مرحله 3 در رسا سخنوری ملی رقابت دوره پنجمن
 

 مقدماتی مرحله

 مراجعه  www.rasacomp.irنشانی به رسا رقابتسایت  به نام ثبت جهت بایست می مندان عالقه 1-

  .نمایند

 خود آثار ارسال با توانند می اول، مرحله در رسا سخنوری مسابقه دوره پنجمین در کنندگان شرکت 2-

 .کنند شرکت مسابقه اول مرحله در زیر، قواعد طبق

http://www.rasacomp.ir/


 رسا یآموز دانش یمل رقابت دوره پنجمین

www.rasacomp.ir 
 

2 
 

 آثار ارسال اینکه دلیل به( .دنباش مگابایت 22 از ربیشت الیارس فایل وحجم بوده MP4 تبایست می فایل فرمت 

 لرزش بدون و همراه گوشی توسط تصاویر شود می توصیه است پذیر امکان جشنواره سایت طریق از تنها

 )باشد گویا و واضح گوینده صدای و شود گرفته

 .شود انجام دوربین قابلم در ایستاده صورت به بایستی برداری فیلم 

 .است دقیقه 2 حداکثر نفر هر برای سخنرانی زمان 

 دوره مسابقه ملی رسا به صورت آزاد می باشد.پنجمین ارائه در موضوع  

 .باشند داشته مناسب اسالمی پوشش بایست می کنندگان شرکت تمامی 

برای شرکت در مرحله نیمه نهایی و ارائه )که از طریق سایت مسابقه اعالم می گردند( افراد برگزیده  3-

 دعوت شده تا مهارت سخنوری آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.مقابل داوران مرحله نیمه نهایی 

 یینها مهین مرحله
ر سایت مسابقات اعالم گردیده است، که اسامی آنها د در مرحله نیمه نهایی هدر این مرحله افراد برگزیده شد -3

 وارد مرحله نهایی شده و به رقابت می پردازند.با انتخاب یکی از موضوعات اعالم شده در سایت 

 یینها مرحله
 بعد از گذراندن مرحله نیمه نهایی و ارائه برای داوران،شرکت کنندگان بایستی برای مرحله نهایی آماده شوند. -3

در مرحله نیمه در روز نهایی مسابقه اعالم خواهد شد و تمامی شرکت کنندگان نتیجه مرحله نیمه نهایی  -2

 بایستی آماده ارائه در مرحله نهایی باشند.نهایی 

 .باشد می دقیقه 1 نهایی مرحله در فرد هر برای ارائه زمان -1

 تحویل)نیاز صورت در( را خود ارائه فایل برنامه شروع از قبل بایست می نهایی مرحله در کنندگان شرکت تمام -9

 .دهند مسابقه اجرایی کادر

 .گردد می اعالم متعاقبا کنند صحبت آن باب در توانند می کنندگان شرکت که موضوعاتی -5

 .شندبا داشته مناسب اسالمی پوشش بایست می کنندگان شرکت تمامی -6
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 پردازند می داوری به زیر جدول اساس بر مسابقه مراحل تمامی در داوری تیم. 
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