باسمه تعالی
آیین نامه اجرایی جشنواره امام خمینی (ره)
 این جشنواره اختصاصی طالب و فارغ التحصیالن مدرسه علمیه معصومیه می باشد.
 هر یک از طالب شرکت کننده امکان ارسال  3مقاله را خواهند داشت.
 شرکت در جشنواره به صورت فردی و گروهی مهیاست (در قسمت گروهی حتما می بایست زیر نظر یکی از اساتید محترم مدرسه
صورت گیرد)
 طالبی که در بخش تحقیقات کالسی نمره ممتاز دریافت کرده اند می توانند با پژوهش بیشتر و ویرایش ،مقاله خود را جهت ارسال
به جشنواره آماده سازی کنند.
 می بایست فایل  wordو پرینت مقاله به دفتر معاونت پژوهش تحویل داده شود.
 تعداد صفحات مقاله  21الی  33صفحه و پیشنهاد می شود با فونت  Blotus ( 21یا  (b badrنوشته شود.

نکاتی که الزم است در نگارش مقاله رعایت شود
 .2عنوان :پختگی عنوان حاکی از توان علمی نویسنده است و عنوان نامناسب ارزش تحقیق را کم می کند
 .1چکیده :تهیه چکیده یک کار فنی و هنرمندانه است که باید برای هر مقاله علمی انجام گیرد .چکیده ،خالصه جامعی از محتوای
یک گزارش پژوهشی است که هدفها ،پرسشها ،روشها و یافته های پژوهش را به اختصار در بر دارد و آیینه پژوهش است و
مخاطب را تحریص و تشویق به خواندن می کند .در چکیده باید با استفاده از کلمات متن  ،عصاره تحقیق در  253تا  133کلمه
آورده شود.
 .3مقدمه :مقدمه یکی از بخشهای مهم مقاله علمی است که روزنه ای برای ورود خواننده به دنیای مقاله است و در حکم نقشه راه
است وظائف اصلی مقاله ،روشن ساختن موضوع ،مشخص نمودن هدف و به دست دادن طرح و نقشه ارائه مطالب برای خواندن کل
مقاله است.
 .1بدنه یا متن :بدنه ،قسمت اصلی و یا متن مقاله است که در آن به سواالت تحقیق به طور تفصیلی پاسخ می دهد پس تا زمانی که
محقق مسئله خود را حل نکرده و یا به آن نزدیک نشده نباید اقدام به نگارش کند و در هنگام نگارش متن باید سیر مناسب و
منطقی از نظر دور نماند.
 .5آیین نگارش  :رعایت آیین نگارش در مقاله الزامی است و تأثیر بسزایی در فهم مقصود نویسنده دارد.
 .6پاورقی :توضیحات اضافی یا اصطالحی که نمی توان برای حفظ انسجام متن آن را درون متن آورد ،می تواند زیر صفحه با مشخص
کردن شماره بیاید.
 .7نتیجه :در این قسمت توصیف مختصر و مفیدی از آنچه بدست آمده ارائه می شود.
 .8منابع و مأخذ :اعتبار علمی مقاله به مستند و مستدل بودن آن است ،مراجع تحقیق با رعایت اصل امانت داری و اخالق پژوهشی
مورد انتظار است.
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در صورت نياز ،از پشت صفحه استفاده كنيد.

امضاء ارزیاب

