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 (39 فروردین 62) اُم88سنج  نتایج سنگی

 سال نو، فصل نو، سنگی نو

 خورشیدی بخوانید و ببینید: 39گزارشی از اولین سنگی در سال 

 ما را در طعم قسمتی از این سرزمین شریک کرد. چاشت واقعی آغاز کردیم. چیزی که سنگی امسال را با یک 

 ی بود.یخرماشیرینی و  ، فطیرشامل چای که ندتهیه کرده بود و محسن ادیب آبادیسنگی چاشت این جلسه را مهدی فیض

 اند: حاضرین جلسه درباره این سنگی چاشت گفته

 ممنون 

 فراوان سپاس 

 نشد پخش 

 ممنون و نباشید خسته 

 بود عالی چای 

 خوب  

ای را های سالن هم نکتهشد، یکی از حاضرین در مورد کیفیت صدای میکروفون هایی که درباره سنگی چاشتکنار صحبتدر 

 اند:متذکر شده

 رود باال ها گزارش ارائه کیفیت تا گردد اصالح امیدوارم. بود ضعیف بسیار میکروفون صدای کیفیت. 

 

 88های سنگی  برنامهاما 

ن قرار گرفته و بر اساس نظرات حاضرین یمورد ارزیابی حاضرها شامل یک سفرنامه و یک ارائه بود که هر دوی آن 88سنگی 

گیرند و در جدول ها در رقابت با هم قرار میاند. البته باز هم این توضیح را اضافه کنیم که فقط سفرنامهامتیازاتی به دست آورده

و آمده اش است که در فرم سنگی سنج دهنده صرفا جهت بازخورد دادن به ارائه چیزهایی مثل ارائهشوند. لیگ فصل منعکس می

 امتیازاتش ثبت شده است؛ وگرنه کاری به لیگ و رقابت ندارد!

 بینید.آبادی را میو ارائه مهدی فیضدرادامه نتایج سفرنامه محسن ادیب 
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ر چند در کنار زیادی پیدا کرد و بازخوردخای مثبت زیادی گرفت. ه سفرنامه محسن ادیب به دلیل جذابیت موضوعش عالقمندان

مطرح شده است که مشروخ آن در جدول زیر  نقدهایی مه  کل نمایش این سفرنامهشدر مورد شیوه بیان و  ،این بازخوردهای مثبت

 آمده است.

 

 

 

  

تعداد رأی 

 دهندگان
22 

 

 امتیاز ارائه
 نمره( 11)از 

8.5 

امتیاز اضافی 

 چاشت سنگی
 نمره( 2زا 

1 

 امتیاز ثبت
 نمره( 11)از 

1 

 پیشنهادات یا توضیحاتی که در مورد این سفرنامه نوشته شده است:

 هستند ارزش با سفرها این واقعا. شود کار باید بیشتر تصویربرداری و فیلمسازی نحوه در من نظر به. 

 شد حیف خیلی. کننده خسته و خشک. نبود مطلب ارائه در احساسی و هیجان ولی بود هیجانی پر برنامه. 

 باشد داشته تداوم 

 نباشد خسته و خوب خیلی 

 عالی 

 عالی 

 امکان صورت در را سفر فیلم لطفا 

 عالی بسیار 

 عالی بسیار 

 شود مبذول بیشتری اهتمام هایی نشست چنین برگزاری به نسبت مان بوم زیست های ویژگی به بردن پی برای است خواهشمند. 

 ممنون هم بسیار عالی، خیلی 

 بود نشده رعایت خط یک در حرکت بر مبنی خودتان سفارش فقط بود عالی چیز همه. 

 بود عالی هم ها فیلم. دادند می توضیخ تر مسلط ادیب آقای همراهان بود، خوبی تجربه. 
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 مدیریت زمان شکل نمایش شیوه بیان ارائه اطالعات
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4.4 

 های شرقی تا عمق بزرگ ریگ لوت از کلوت: سفرنامه -88سنگی 

 محسن ادیب: سفرگو

 امتیاز هر آیتم
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 آبادی هم نظرات و نکات به شرح زیر بوده است:درباره ارائه مهدی فیض

 

 

 (88)تا پایان سنگی  39 بهارجدول لیگ فصل 

 

ارائه شده و تنها همین سفرنامه هم در جدول قرار گرفته تنها یک سفرنامه مان یکی سطر بیشتر وجود ندارد. فعال در جدول لیگ

 بزرگ عمق تا شرقی های کلوت از »های جدید، جایگاه سفرنامه است. باید منتظر جلسات بعدی سنگی بود و دید با ورود سفرنامه

 در جدول چه تغییری خواهد کرد.« لوت  ریگ

 

 تاریخ ارائه سفرگوها سفرنامه
امتیاز 

 ارائه

اضافی امتیاز 

 چاشت سنگی

امتیاز 

 ثبت

مجموع امتیاز تا 

 این لحظه!

های شرقی تا عمق  از کلوت

 لوت  بزرگ ریگ

محسن 

 ادیب

  88سنگی 

 (39فروردین  22)
8.5 1 1 

8.5 

 

 

تعداد رأی 

 دهندگان
12 

 

 امتیاز ارائه
 نمره( 11)از 

8.2 

امتیاز اضافی 

 چاشت سنگی
 نمره( 2ز)ا

1 

 امتیاز ثبت
 نمره( 11)از 

1 

 توضیحاتی که در مورد این سفرنامه نوشته شده است:پیشنهادات یا 
 ممنون بود، جالب خیلی 

 بود جالبی ایده بود، خوب. 

 شود گرفته نظر در کار این برای بیشتری زمان است بهتر 

 عالی 

 عالی 

 بود محدود زمان. ممنون. سفر فقط نه کرد استفاده توان می کارها تمام در. بود عالی افزار نرم بسیار بسیار 
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 مدیریت زمان شکل نمایش شیوه بیان ارائه اطالعات

4.3 4.1 4.1 4.0 

 iMindMapافزار  معرفی نرم  :ارائه -88سنگی 

 آبادی مهدی فیض: ارائه دهنده

 امتیاز هر آیتم


