راهنمای تهیه خالصه مقاله کنگره کاردرمانی ایران
عنوان مقاله (  B Nazanin 14پر رنگ ) – وسط چین
نویسنده اول  ،نویسنده دوم  B Nazanin 12 ( .... ،پر رنگ ) – وسط چین
 -1رتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده ،نام دانشگاه  /سازمان  /مرکز تحقیقات  B Nazanin 10( ،نازک)
 -2رتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده ،نام دانشگاه  /سازمان  /مرکز تحقیقات  ،آدرس پستی  ،شماره
تماس  ،ایمیل
... -3
در این قسمت سه نکته قابل ذکر است که :
 در قسمت ابتدایی که نام نویسندگان درج می گردد ابتدا نام خانوادگی و سپس یک فاصله ( ) Spaceزده شود و سپس نام نویسنده درج گردد .برای مثال  :زارع زهرا  ،هم چنین قابل ذکر است که بین هر
نویسنده مسئول عالمت ویرگول (  ) ،تایپ گردد .
 ﻓﺮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ( ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ) ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را از ﻣﺤﺘﻮي وﺗﺮﺗﯿﺐ آگاه نماید  .زیرا پس از ارسال امکان تغییر در خالصه مقاله وجود ندارد  .فرد ارسال کننده مقاله
اسامی
به عنوان فرد ارائه کننده در نظر گرفته خواهد شد.
 نام نویسنده ارائه دهنده مقاله حتما با عالمت * مشخص گردد  .همچنین آدرس پستی  ،شماره تماس وایمیل ارائه دهنده عالوه بر موارد باال درج گردد ( برای مثال در قسمت باال  ،نویسنده دوم نویسنده ارائه
دهنده می باشد )
ساختارچکيدۀ مقاله برای پذیرش اوليّه در کنگره ،به ترتيب شامل عناصر زیر است:
 -1مقدمه :که شامل زمینه مساله (در حد یک تا دو جمله) و هدف از انجام پژوهش (در حد یک جمله) است؛
 -2روش کار :نوع تحقیق  ،جمعیت مورد بررسی ،روش نمونه گیری ،حجم نمونه ،روش جمع آوری اطالعات و
ابزار ذکر میشود
 -3يافتهها  :که یافتههای اصلی و مهم پژوهش (در حد دو تا سه جمله) را شامل میشود و شامل ذکر
مهمترین نتایج به دست آمده  ،تجزیه و تحلیل آنها و ارتباط بین آنها با توجه به عنوان و هدف می باشد.

 -4بحث و نتیجهگیری  :با در نظر گرفتن اهداف پژوهش ،نتیجه گیری کلی پژوهش در این قسمت ارائه می
گردد.
 -5واژه های کلیدی  :کلمات اصلی که در متن مقاله قابل بررسی و جستجو باشد (  3الی  5کلمه )  ،و با یک
سطر فاصله از چکیده تایپ شود
سایر تذکراتی که باید در نوشتن خالصه مقاله رعایت گردد عبارت است از :
-1

با توجه به محدودیت در چاپ کتابچه  ،طول خالصه مقاله از نطر تعداد کلمات متن چکیده باید

-2

فاصله سطر ها  single spaceباشد

-3

حاشیه هر  4طرف یک اینچ (  2.5سانتیمتر ) در نظر گرفته شود

-4

از ذکر منابع چکیده خودداری گردد

-5

-6
-7
-8

شامل حداکثر  400کلمه باشد ( جهت تعیین تعداد کلمات از منوی  Toolsگزینه word count
) را انتخاب نمایید

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺖ داوري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑMicrosoft office 2010 to Microsoft office 2012 / word 2010 or 2012
ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻨﮕﺮه ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
دبیر خانه کنگره از بررسی مقاالتی که مطابق دستورالعمل تهیه نشده باشد معذور است
ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آدرس www.otre.ir
امکان پذیر است .

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯽ ام آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ

مراحل بررسی و داوری مقاله :در مرحله اول ،چکیدۀ مقالهها داوری خواهد شد .شایان ذکر است

ﻓﻘﻂ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  30آﺑﺎن ﻣﺎه  1395و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،از
طریق سایت کنگره ارسال شده باشند.
توجه :پذيرش نهايی مقاله منوط به دريافت متن کامل (خالصه مبسوط) و تايید آن است.

