آئین نامه فرمت و راهنمای نگارش و ارسال مقاالت به جشنواره
پژوهشگر گرامی ،پیشاپیش از اینکه این جشنواره را برای ارسال مقاله خود انتخاب کردهاید از شما صمیمانه سپاسگزاریم.
لطفا پیش از ارسال مقاله موارد زیر را مطالعه فرمایید.
فرآیند اجرایی ارسال مقاله




















برای ارسال مقاله به جشنواره میبایست مقاله خود را در چارچوب فرمت نگارش پیشبینی شده برای این جشنواره آماده و از
طریق پنل کاربری خود در سایت جشنواره بارگزاری نمایید.
تبصره :به مقاالتی که از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پس از ارسال مقاله توسط نویسندگان ،ایمیلی مبنی بر دریافت مقاله از جانب دبیرخانه به فرد ارسال کننده مقاله ارسال خواهد
شد.
پس از دریافت مقاالت ،مقاالت جهت داوری به کمیته داوران جشنواره ارجاع خواهد شد.
تبصره :چنانچه فردی خواستار داوری پیش از موعد مقاله خود باشد میتواند با تکمیل فرم مربوطه و تماس با دبیرخانه ،درخواست
خود را مطرح و پیگیری نماید.
پس از داوری مقاالت ،نتایج داوری براساس تقویم اعالم شده در سایت جشنواره ارائه خواهد شد.
پس از اعالم نتایج داوری مقاالت ،نویسندگانی که مقاله آنها مورد پذیرش واقع شده است میبایست براساس جدول هزینههای
ثبتنام و زمانبندی اعالم شده ،نسبت به ثبتنام قطعی و واریز هزینه ثبتنام اقدام نمایند .شایان ذکر است در صورت عدم ثبتنام
قطعی و واریز هزینه حداقل یکی از نویسندگان مقاله در جشنواره  ،مقاله در کتاب و سی دی مجموعه مقاالت درج نخواهد شد.
کتاب چکیده مقاالت پذیرفته شده و سی دی مجموعه مقاالت جشنواره شامل متن کامل کلیه مقاالت پذیرفته شده ،در روز برگزاری
جشنواره به نویسندگان مقاالت تحویل داده خواهد شد .چنانچه نویسندهای در جشنواره ثبتنام کرده و به هر دلیلی نتواند در
جشنواره حضور یابد ،سی دی و کتاب مجموعه مقاالت و گواهینامه پذیرش مقاله پس از برگزاری جشنواره به آدرس پستی
نویسنده مسئول که در سامانه کاربری فرد درج شده ،پست خواهد شد.
تبصره :چنانچه نویسندهای نیازمند گواهی رسمی پذیرش مقاله خود ،پیش از زمان برگزاری کنفرانس باشد ،میتواند دبیرخانه را
مطلع نموده تا گواهی رسمی پذیرش مقاله زودتر از موعد مقرر برای ایشان صادر شود.
سایر نکات مهم:
نویسندگانی که امکان حضور در روز جشنواره را ندارند ،میتوانند از طریق ارسال مقاله و ثبتنام غیرحضوری ضمن مشارکت در
کنفرانس  ،از گواهی پذیرش مقاله و نمایهسازی مقاالت در پایگاههای معتبر علمی بهرهمند گردند.
به ترتیب اسامی نویسندگان در مقاله توجه فرمایید .چرا که گواهی پذیرش مقاالت براساس ترتیب مندرج در متن مقاله صادر خواهد
شد.
امکان حذف ،تغییر یا اضافه کردن اسامی نویسندگان پس از داوری و پذیرش مقاله به دبیرخانه به هیچ عنوان ممکن نمیباشد.
با توجه به سطح برگزاری جشنواره (بین المللی) ،نویسندگان می توانند مقاالت خود را به زبان فارسی و انگلیسی ارسال
نمایند(البته الزامی برای ارسال به زبان انگلیسی وجود ندارد)
مقاالت میبایست الزاما براساس فرمت و شیونهنامه ارائه شده برای این جشنواره تهیه و ارسال شوند.
چنانچه نویسنده مسئول در بین نویسندگان مقاله مشخص نشود ،فرد ارسال کننده مقاله به عنوان نویسنده مسئول معرفی
خواهد شد.
لطفا مقاالت خود را در قالب یک فایل  ZIPکه شامل هر دو فرمت  wordو  pdfمیباشد ،در سامانه کاربری بارگزاری نمایید.

