راهنمای نگارش چکیده مقاالت
جهت ارائه مقاله ،ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنفرانس و پس از دریافت نام کاربری و
رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر ،پست الکترونیک و یا به
صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت .
در نوشتن چکیده مقاالت موارد زیر را رعایت فرمائید:
• تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل) (Full textخودداری شود.
• مقاالت برگزیده بر اساس ،فرمت ،کیفیت ،چکیده مقاله  ،تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست
داوری انتخاب می شوند.
• هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنفرانس است.
• در هنگام ارسال چکیده مقاالت ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد(.تکمیل اطالعات
مورد درخواست در سایت قبل از ارسال مقاله)
• مسئولیت اطالع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
• مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.
*در صورتی که هر یک از موارد رعایت نشود و یا دستورالعمل ارسال چکیده مقاالت از نظر ساختار بندی و تعداد
کلمات مجاز رعایت نگردد چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد.

نکته:
 چکیدۀ مقاله باید به زبان فارسی حاوی حداکثر  022کلمه ،با فونت  Bنازنین ،با سایز  ۲0و فاصله سطر  ۲با
نرم افزار  Wordنسخۀ  0222به باال تایپ شده و در بازه زمانی مشخص شده تا  1۲مرداد  89به سایت
کنفرانس ارسال شود.
 لطفا توجه نمایید  :از آنجا که چکیده در قالب فایل  Wordبایستی ارسال شود ،برای این که فرمت چکیده
تنظیم شده هنگام ارسال تغییر نکند ،حتما بعد از این که چکیده در نرم افزار  Wordنوشته شد از منوی
 Word Optionsگزینه  Saveرا انتخاب کرده و سپس در مربع مربوط به Embed fonts for the file
تیک زده سپس  Okنمایید و پس از آن نسبت به ذخیره فایل و ارسال آن اقدام کنید.
 در هنگام ارسال چکیده مقاالت" ،فایل اصلی "بایستی شامل مشخصات نویسندگان (نام و نام خانوادگی
تمام نویسندگان به ترتیب اولویت ،رشته تحصیلی ،مرتبه علمی در حال حاضر ،دانشگاه محل تحصیل،
شماره تماس و ایمیل) باشد .همچنین نویسنده مسئول مقاله نیز مشخص شود" .فایل بدون نام" نیز صرفا
در برگیرنده چکیده مقاله  -کلمات کلیدی باشد.

ساختار چکیده
چکیده مقاله بایستی به طور پیوسته در یک پاراگراف و شامل موارد زیر باشد.


هدف از انجام پژوهش (در حد یک تا دو جمله) است.



روش که در آن اطالعات مربوط به جامعه ،نمونه ،شیوه نمونه گیری و ابزارها ذکر میشود(در حد سه تا
چهار جمله).



یافتهها ،که یافتههای اصلی و مهم پژوهش(در حد دو تا سه جمله) را شامل میشود.



نتیجه گیری ،نتیجه گیری از پژوهش (در حد دو تا سه جمله) نوشته میشود.

مراحل بررسی و داوری مقاله
 پس از دریافت چکیده مقاله ها ،ابتدا چکیده مقالهها توسط اعضای کمیته علمی کنفرانس ارزیابی
خواهند شد.
 شایان ذکر است فقط چکیده مقالههایی بررسی می شوند که در بازه زمانی مشخص شده و با رعایت
ساختار تعیین شده ،به سایت کنفرانس ارسال شده باشند.
 در مرحله بعد چکیده های پذیرش شده روی سایت کنفرانس اطالع رسانی خواهد شد.
 پس از آن ،آن دسته از نویسندگانی که چکیده مقاله شان مورد پذیرش قرار گرفته است بایستی متن
کامل مقاله (خالصه مبسوط) را تا تاریخ تعیین شده ارسال نمایند.
 پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل (خالصه مبسوط) و تایید آن توسط کمیته علمی است.
 همزمان مقاله هایی نیز برای ارائه به شکل پوستر پذیرفته می شوند که توضیحات مربوط به تهیه پوستر
نیز در سایت ارائه شده است.

