فرمت نگارش مقاالت
ارسال خالصه مقاله به نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی تا تاریخ  99/2/5امکان پذیر خواهد بود
و با توجه به تغییر روند بررسی و داوری مقاالت و انجام آن به روش الکترونیک امکان ارسال مقاله پس از تاریخ ذکر
شده چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی و پرینت شده به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
پژوهشگرانی که تمایل به ارسال خالصه مقاالت جهت شرکت در کنگره را دارند ،الزم است به نکات ذیل توجه
فرمایند:
. 1خالصه مقاالت باید به صورت آنالین از طریق وبسایت  nscc.irارسال شود( با وارد کردن Username
 Passwordو از طریق پروفایل شخصی).خالصه مقاالت ارسال شده توسط نمابر ،ایمیل و پست ،ترتیب اثر داده
نمی شود.
. 2مقاالت میتواند یافته پژوهشی اصیل منتج از تحقیقات محقق  ،مروری با بحث و نتیجه گیری جدید،
متاآنالیز و یا گزارش موردی )  ( Case Reportباشد .ارائه دهنده ،بایستی مقاله را ارسال نماید.
. 3در تکمیل فرم خالصه مقاالت نکات زیر حتماً مورد توجه قرار گیرد:
• فرم ارسال خالصه مقاالت باید فقط به زبان فارسی تکمیل شود.
• عنوان مقاله تا حد امکان مختصر و توصیف کننده متن مقاله باشد.
• اسامی تمام نویسندگان از جمله فرد ارائه کننده در قسمت مشخصات نویسندگان مقاله ذکر شده و
فرد ارائه دهنده مقاله با عنوان نویسنده مسئول مشخص گردد.
• نحوه ارائه مقاله (سخنرانی ،پوستر) در قسمت تمایل به نحوه پذیرش حتم ًا مشخص شود.
• برای ارسال خالصه مقاله ،باید حداکثر  500کلمه در فرم مربوطه تایپ گردد و بیش از این مقدار پذیرفته
نخواهد شد.
• در قسمت محور اصلی مقاله مشخص گردد که مقاله ارسالی عمدت ًا در زمینه چه موضوعی می باشد.
• خالصه مقاله باید دارای ساختار معمول مقاالت علمی (شامل هدف ،روش ،یافته ها و نتیجه گیری)
باشد .دقت بفرمایید رعایت این ساختار الزامی است.
• به جز اختصارات استاندارد و معمول ،اختصارات ذکر شده در مقاله برای اولین بار باید به طور کامل در
پرانتز ذکر گردد.
• جهت ویرایش بعدی ،می توانید در محدوده زمانی تعیین شده با وارد کردن  Usernameو
Passwordخود به متن مقاله دسترسی یابید .
. 4از آنجایی که خالصه مقاالت به همان شکل ارسالی منتشر خواهد شد ،لذا تا حد امکان با سبک صحیح
نگارش شده و از نظر نداشتن غلط امالیی بررسی دقیق گردد.
 .5دریافت خالصه مقاله از طریق پست الکترونیک به ارسال کننده اطالع داده خواهد شد.

