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 نوشتارهای علمی یارائه 

مندان کسب علم تا با القهبخش ارائه نوشتار همایش علمی فرصتی است برای ع
ها کسب ها و پژوهشهای مفید برای اینگونه فعالیتتجربه ،ارائه نوشتارهای علمی

المللی ی ملی و بینهاها وکنفرانسنمایند و راه را برای شرکت در سمینارها، همایش
های سراسر کشور سازد. از سوی دیگر حضور اساتید برگزیده دانشگاههموار می

 .سطح علمی بسیار تاثیرگذار خواهد بود درارتقای

  پانزدهمین همایش علمیارائه و نوشتار بخش های 

ی موضوعات مورد ارائه در سترش دادن بازهتر شدن و گردیدر راستای کارب 
بندی جدیدی صورت علمی زرتشتیان سراسر کشور ، بخش پانزدهمین همایش

 گرفت که به شرح زیر است:

 بخش اصلی (1
  بخش جنبی (2

 نوشتارهای همایش این دوره در قالب دو بخش فوق دریافت میگردد.

 بخش اصلی 

های علمی در راستای پژوهش»های گذشته موضوع این بخش همانند سال 
باشد و هدف از آن بررسی جامعه زرتشتی از می« پیشرفت جامعه زرتشتی

عنوان مثال راهکارهایی برای پیشرفت جامعه است. که به  های گوناگون ودیدگاه
 :توانند مناسب باشندموضوعات زیر می

 گردشگری 
 مهاجرت 
 فرهنگ و هنر 
 سرمایه و پتانسیل جوانان 
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 سیستم آموزش دینی و بهبود مدارس زرتشتی 
 استفاده بهینه از اماکن زرتشتی 
 های زرتشتیانجمنها و سازمان 
 ....و 

هر موضوع دیگری  کنندگان عالوه بر موضوعات مطرح شده راجع بهگفتنی است شرکت 
 .توانند به ارائه مقاله بپردازنداصلی  می شدر قالب بخ

نویسی الزامی است. برخالف رعایت اصول و موازین مقاله بخش برای شرکت در این
نگارش مقاله بسیار با  ،در بخش اصلی ،می باشد ارائهبخش جنبی که در آن تاکید بر 

 باشد.اهمیت تر و هم ارزش با نحوه ی ارائه می

 توجه 
 اقدام به ارسال طرح  در بخش اصلی باید در تاریخ های مقرر کنندگانشرکت

 کنند. اولیه و سپس مقاله ی اصلی خود
 
 .فایل نکات مهم برای نگارش صحیح مقاله ضمیمه شده است 

 

  جنبیبخش 

ی دانشجویان و با تاکید زیاد بر بعد ارائه ، بخش ارائهبرای تقویت مهارت تدوین و 
الزم به ذکر است که هدف  . مقاالت علمی می باشد یا ها وی نوشتار پذیرای ارائهجنب

فهم قابلو  آموزنده، ای موثرارائهداشتن باید این بخش  کننده درهر شرکت اصلی
و پژوهش  توانند با تحقیقمندان به این بخش میقهعال  .می باشد برای عموم

لم از قبیل فنی، مهندسی، های مختلف عخود در شاخه یی موضوع مورد عالقهدرباره
 ، علوم انسانی ، هنر و ... ، با تهیه یک ارائه در این بخش شرکت کنند.پزشکی
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طرح امه، یک کنندگان این بخش باید تا تاریخ مقرر ذکر شده در ادو همچنین شرکت
دقیقه یا  15حدود در روز ارائه در  ود ارسال کنند سپساز موضوع مورد بحث خ اولیه
 آن را ارائه کنند و نیازی به ارسال مقاله با رعایت قوانین خاصی نیست. کمتر

 

 طرح اولیه" چیست و چگونه باید باشد؟" 

اصلی و هم کنندگان بخش هم از شرکت ،یه در حدود دو ماه قبل از همایشطرح اول
 شود.کنندگان بخش جنبی دریافت میاز شرکت

کنندگان قرار است شرکتای از مبحث یا مباحثی که خالصه باید شاملطرح اولیه 
ی ارسالی نهایی خود )در بخش اصلی( مقاله یا قرار است در و در روز ارائه مطرح کنند

 مطرح کنند، باشد.

 

به نکات در زمان ارسال طرح اولیه )چه در بخش اصلی چه در بخش جنبی( باید 
 زیر توجه داشت:

 در روز اجرا باشد. تمامی موضوعات مورد بحثطرح باید شامل  (1
 کلمه باشد. 1000تا  300طرح باید بین حداقل  (2
 زامی است.ال ذکر عنوانی دقیق و متناسب با متن هم برای طرح اولیه و هم ارائه (3
4)  

 زمانبندی های ارسال طرح اولیه و مقاالت اصلی 

  : به شرح زیر است ارسال طرح اولیه و مقاالت اصلیتاریخ های 

 آذرماه 30 تا مهلت ارسال طرح اولیه )برای بخش اصلی و جنبی(

 بهمن ماه 15تا  مهلت ارسال کامل مقاالت )تنها برای بخش اصلی(
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 گروه های پژوهشی 

های پژوهشی هایی برای تشکیل گروههای پیشین تالشدر دوره به اینکهبا توجه 
شد، لذا در این دوره این بخش با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.هدف تشکیل 

و همکاری دانشجویان با یکدیگر و ترویج کار گروهی در بین شدن ها آشنااین گروه
 آنها است.

شوند و کسانی که به تشکیل می عضو نفر 2ها صرفا با ن گروهبه همین جهت ای 
توانند عالوه بر شرکت مند باشند، میهای دو نفره عالقهصورت گروهبه  نگارش و ارائه

 به صورت تک نفره، در گروهی دو نفره نیز شرکت داشته باشند.

 توجه 
 جداگانهای ها به حد نصاب امکان ایجاد ردهدر صورت رسیدن تعداد گروه 

ی گروهی" برای هم در بخش جنبی( تحت عنوان "رده و)هم در بخش اصلی 
این بخش وجود دارد که نسبت به بخش انفرادی بخش اصلی و هم بخش 

 جنبی دارای امتیاز بیشتری باشد.

 نکات بسیار مهم 
های پژوهشی گفته شد، باید توجه داشت انطور که در ابتدا درباره ی گروههم (1

هم در بخش اصلی شرکت کند وهم تواند می هر گروه پژوهشی دو نفرهکه 
 بی شرکت کند.تواند در بخش جنمی

شرکت کند. اما  )جنبی و اصلی( در هر دو بخش تواند می پژوهشی یک گروه (2
 در یک بخش نمیتواند بیش از یک مقاله ارائه کند.

 

 در ضمیمه الگوی آماده ی مقاله علمی گذاشته شده است.  

  همه ی قواعد اعم از فونت و سایز بر طبق الگو ضروری استرعایت.  

 کانون دانشجویان زرتشتی


