 .1قالب چکیده مقالات برای ارسال :در  6محور و حداکثر  055کلمه به شرح زیر:
 عنوان مقاله هدف کلی مقاله (حداکثر  2خط) روششناسی (شامل معرفی روش تحقیق ،جامعه ،نمونه ،روش نمونهگیری ،ابزار تحقیق ،پایایی و روایی ابزار ،حداکثر در 3خط)
 مهمترین یافته تحقیق (بین یک تا دو یافته مهم و حداکثر در  2خط)مهمترین نتیجهگیری (مهمترین نتیجهگیری و جمع بندی محقق در یک خط)مهمترین پیشنهاد (مهمترین پیشنهاد محقق بر اساس یافته و نتیجهگیری در یک خط)*چکیده مقالات با دو شکل ورد ) (Wordو پی دی اف) (PDFارسال شود.
*چکیده مقالات با نوع فونت بی نازنین ) (B Nazaninو اندازه فونت  33باشد.
* در انتهای چکیده 3 ،واژة کلیدی تحقیق نیز ارایه شود.
*شکلی که در ادامه میآید ،قالب نگارش چکیده مقاله را نمایش میدهد.
قالب نگارش چکیده مقالات برای ارسال به همایش
عنوان(......................................... :فونت بی نازنین ضخیم)
هدف کلی :هدف از این تحقیق .......................................................................................................................................
(........................................................................................................................................................فونت بی نازنین عادی)
روش شناسی :روش تحقیق  ........................بود که در آن دادهها از نمونه .......از جامعه ........با روش نمونهگیری ..........
با ابزار  ...............جمع آوری شد .روایی ابزار ............و پایایی ابزار ......................به تأیید رسید(فونت بی نازنین عادی،
نوشتههای این بخش جنبه پیشنهادی دارد و با توجه به روش کیفی یا کمی مورد استفاده با نظر و سلیقه محقق
قابل نگارش است).
یافتهها :نتایج نشان داد....................................................................................................................................................
(............................................................................................................... .........................................فونت بی نازنین عادی)
نتیجهگیری :جمع بندی تحقیق این بود که.................................................................................................................
( ......................................................................................................................................................فونت بی نازنین عادی)
پیشنهاد :بنابراین پیشنهاد میشود......................................................................................................... ......................
( .....................................................................................................................................................فونت بی نازنین عادی)
لغات کلیدی( ........................ ،........................ ،................ :فونت بی نازنین عادی)
(حداکثر  055کلمه :برای محاسبه تعداد کلمات در محیط  Wordمیتوانید به بخش REVIEWاز نوار منو وارد
شوید و با کلیک روی قسمت  Word Countو باز شدن پنجره مربوطه ،تعداد کلمات چکیده را در ردیف دوم
ملاحظه کنید)
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 .2نحوه ارسال چکیده مقالات:
http://conference.pnu.ac.ir/3rdsport

 -ارسال به وب سایت همایش

*چکیده مقالات باید به دو صورت « » Wordو « »PDFارسال شود.

 .3ویژگیهای همایش
 چکیده مقالات برتر به صورت مقاله کامل در نشریات علمی – پژوهشی به چاپ خواهد رسید. سخنرانیهای برتر از شبکه رادیویی ورزش به صورت زنده و تولیدی پخش خواهد شد. الگوی سین برنامه بهنحوی تدارک شده است تا همایش یک روزه در قالب یک رویداد جذاب برای شرکتکنندگاندانشگاهی و علاقهمندان حوزه ورزش فراهم شود.

 .4نحوه ارائه مقالات برگزیده شده برای سخنرانی  :به دو شیوه حضوری و غیر حضوری (ارسال فیلم)
شیوه حضوری :طبق روال مرسوم همایشها هر سخنران فرصت دارد در  35دقیقه کار تحقیق خود را همراه با پاورپوینت متناسبب ببا
فورمت همایش در پنلهای تعیین شده ارائه دهد.
شیوه غیر حضوری(ارسال فیلم) :سخنرانانی که به دلایل مختلف امکان حضور در همایش را ندارند ،می توانند با ارسال فبیلم بببط
شده سخنرانی خود به صورت غیرحضوری در همایش شرکت نمایند(جهت کسبب اطلاعبات بیشبتر ببه فورمبت محتبوایی پاورپوینبت و
سخنرانی و نمونه فیلم به بخش راهنمای نویسندگان وب سایت همبایش یبا آدرس کانبال همبایش  t.me/pnu_3rdsportمراجعبه
نمایند)
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