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 شيوه نامه جشنواره علمی پژوهشی امام علی )ع(
به مناسگت  ميدد با سااد  اميراممومني  علی)ع( و  اداره كل آموزش وپرورش با همکاری دانشگااه ررهنايان        

طهری استاد م آثاربا محوري  علمی پژوهشی تقارن آن با ايام بزرگداش  شهاد  استاد مطهری و هفته مالم جشنواره 

 هقامه نويسی اجرا می گردد كه شيونويسی و موبدگ  كتابخوانی،نمودار سازی، بخش 4جشنواره دربرگزار می نمايد.

 .ه تدوي  و ارسال آثار به شرح ذيل می باشدنام

 بخش های جشنواره: -1

  الف: کتابخوانی :

برگزار می گردد.برگزاری آزمون این بخش در قالب دوره ضمن خدمت از محتوای کتاب انسان کامل شهید مطهری 

 صورت می پذیرد. ltmsبه صورت اینترنتی و در سامانه 

  نحوه ثبت نام: همکاران جهت ثبت نام در این بخش می توانند به سامانهltms .مراجعه نمایند 

 : از طرق سامانه  زمان آزمونltms.اعالم می گردد 

 این بخش مختص همکاران فرهنگی آموزش وپرورش می باشد.تذکر : 

قابل  ltmsمحتوای الکترونیکی کتاب انسان کامل در سایت معاونت پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل و سامانه 

 دریافت می باشد.

 ب: نمودار سازي 

، محتوای کل کتاب یا بخشی از کتاب را انسان کامل شهید مطهری کتاب  رای شرکت در این بخش پس از مطالعهب

 .ارسال نماییدخالصه و در قالب نمودار درختی مرتب نمایید. سپس فایل نهایی نمودارها را 

 ضوابط عمومی شرکت در بخش نمودار سازی: 

 خالصه کردن محتوای کتاب انسان کامل استاد مطهری و مرتب کردن نکات مهم آن در قالب نمودار

 یشی در متون به کار رفته در محتوای نمودارهارعایت نکات ویرا

 :معیارهاي داوري نمودارها 

 معیار محتوایی:

 جامعیت نمودارها )ارائه حجم بیشتری از مطالب کتاب در نمودار

 کیفیت خالصه کردن محتوای کتاب

 دسته بندی صحیح مطالب
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 :معیار های نگارشی

 دارهارعایت نکات ویرایشی در عبارات به کار رفته در نمو

 نداشتن غلط تایپی در عبارات به کار رفته در نمودارها

 معیارهای گرافیکی)امتیاز ویژه(:

 طراحی نمودارها در قالبهای جذاب گرافیکی؛

 خالقیت در طراحی نمودارها

 وبالگ نويسی        ج: 

در جشنواره شرکت و با موضوع شهید مطهری برای شرکت در این بخش می توانید با ایجاد وبالگ 

 ارسال نماییدآدرس وبالگ را 

 ضوابط عمومی شرکت در بخش وبالگ نويسی 

 پست راجع به موضوعات جشنواره: 01انتشار حداقل 

 تطابق موضوع کلی وبالك با موضوع جشنواره 

 مطابقت وبالگ با عنوان انتخاب شده)صحت انتخاب عنوان(

 سوی جشنوارهعدم مغایرت با ضوابط کلی اعالم شده از 

پایبندی وبالگ به قوانین نظام جمهوری اسالمی و عدم وجود محتوای مجرمانه در وبالگ) موارد قانون 

 جرایم رایانه ای، خالف عفت عمومی، اخالق اسالمی و قوانین مرتبط

 تذکرات

 مسئولیت محتوای وبالگ ها بر عهده نویسنده آن و مدیر وبالگ است

 کسی است که وبالگ به نام او ثبت شده استصاحب امتیاز و مدیر وبالگ 

 معیارها فنی و محتواي داوري وبالگ ها 

 رعایت اصول گرافیکی

 بروز رسانی مستمر و منظم

 قابلیت تعاملی قالب )امکان نظر گذاری، امکان برقراری ارتباط با نویسنده و ...(

 با موضوع ارتباط قالب وبالگ 

 دگانچگونگی معرفی جشنواره به بازدید کنن

 وضعیت وبالگ در موتورهای جستجو
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 عنوان وبالگ)جذابیت، دارای معنا و پیام بودن(

 تعیین مخاطب و تناسب و سطح و حجم مطالب و اطالعات با مخاطب

 سبك نوشتار، جذابیت، شیوا و رسا بودن نوشتار، رعایت نکات نگارشی، امالیی و دستوری

 (مطالبدرج منابع و مستندات  از قلم، رنگ و تصاویر استفاده از جذابیت های ظاهری) استفاده درست

 ارتباط مطالب و پست های وبالگ با موضوع وبالگ

 ارائه لینك های مرتبط با موضوع وبالگ

 استفاده مناسب از رسانه های گوناگون

 موضوع بندی مناسب مطالب و وجود ساختار موضوعی

 کاربرانمیزان تعامل با مخاطبان و نظرات مرتبط و کاربردی 

 نواوری و ابتکار در قالب فنی و گرافیکی وبالك

 نوآوری و ابتکار در نوشته ها و مطالب

 

 مقاله نويسی : د: 

 : محورهای مقاله شامل 

 آموزش وپرورش ، اجتماع و آینده  -

 اهمیت علم از دیدگاه شهید مطهری  -

 جایگاه آموزش وپرورش در اقتصاد از دیدگاه شهید مطهری -

 در اندیشه شهید مطهریجایگاه فلسفه  -

 جایگاه مدیریت در آموزش وپرورش -

 و سایر موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش در آثار شهید مطهری -

 

 :نحوه نگارش مقاالت 
 

 چکیده 

چکیده مقاله باید شااامل تعریم مساااله، فرضاایات،    

ای از نتایج، روش اعتبار ساانجی روش حل، خالصااه

باشاااد. مجموعه مقاالت کنفرانس مساااتقیما  از فایل 

مقااالت کاه نویساااندگان تهیه    WORDالکترونیکی 

گردد مقاالتی که شاود. لذا متذکر می کنند، ایجاد میمی

صورت کامل نحوه نگارش را رعایت ننموده باشند، به 

اولویات پیگیری و اعمال فرآیند داوری را از دسااات  
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کلمااه بااا قلم  051چکیااده در حااداک ر  خواهنااد داد.

 تایپ شود.  pt 01نازنین معمولی بی

 ي کلیديواژه ها

واژه پس از  5واژه هااای کلیاادی بااه تعااداد حااداک ر 

 چکیده درج شود.

 مقدمه

دساتورالعمل حاضر به عنوان الگویی برای نگارش در  

تهیه شااده اساات. به منظور  WORD 2007افزار نرم

ایجاد سااازگاری و هماهنگی در نگارش مقاالت آن را 

 به دقت رعایت فرمایید.

تورالعمل شااما به راحتی پس از باز کردن این دساا     

توانید با بازنویساای بر روی هر بخش مقاله خود را می

مطاابق فرمات فراخوان تهیاه نمایید. از نویساااندگان    

شود که دستورالعمل زیر را در هنگام محترم دعوت می

سازی مقاله دقیقا  رعایت نمایند، اطمینان داریم که آماده

اسااتای باال ها را در رنویسااندگان محترم هم این دقت

بردن کیفیت برگزاری همایش مهم شااامرده و رعایت 

 دانند. آنها را الزم می

. شودصفحه تهیه  05مقاله کامل باید در حداک ر در     

الزم اساات مقاالت مطابق فرمت نگارش حاضاار تهیه 

گردند. در غیر اینصااورت، ممکن اساات به دلیل عدم  

 رعایت فرمت  از چرخه داوری حذف گردند.

 نه اصلی مقاالتبد

عنوان مقاله  -0باشند: ها میهر مقاله شامل این بخش  

اسام یا اساامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و    -1

 -3نام مؤساااساااه و آدرس الکترونیکی نویساااندگان 

 مقدمه -5کلمات کلیدی  -4چکیده 

 مراجع. -8گیری نتیجه -7بدنه اصلی مقاله  - 6 

چکیده باشاااند. چکیده  تمامی مقاالت باید دارای یك

باایاد شاااامل روش تحقیق، نتایج مهم و ارزیابی آنها   

باشد. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت الزم 

 نیست.

مقدمه شاامل تعریم مسائله و تاریخ ه علمی مربوط   

باشد. رجوع به به موضاوع مقاله با اشاااره به منابع می 

 استگیرد. الزم منابع با ذکر شاماره منبع صااورت می 

آوردهای علمی و فنی پژوهش در بخش مقدمه، دست

صااورت های  انجام شااده، بهنسابت به سااایر پژوهش 

شفاف و روشن بیان شوند. مطابق با ماهیت مقاله متن 

بایساات توسااط نویساانده یا   و بدنه اصاالی مقاله می

 بندی مناسب گردد.نویسندگان تقسیم

 ائه وگیری باایاد نتاایج مهم مقاله، ار   در بخش نتیجاه 

مورد بحااق قرار گیرنااد. عالوه بر این، ارائااه نتااایج 

مشارو  بخشای از متن اصاالی مقاله است. نیاز است   

مشاخصاات منابع اشااره شده در متن مقاله در بخش    

 ترتیب رجوع آورده شوند.مراجع به

 نتايج

این بخش شامل ارائه نتایج تحقیق و مباحق مربوط به 

 باشد.آنها می

 بندیگیری و جمعنتیجه

بندی نتایج حاصااال از تحقیق در این بخش ذکر جمع

 شود.
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 منابع 

 هائی مانندشاده در متن باید توسط شماره منابع اشااره 

 در داخل کروشه نشان داده شوند.  ]0[

 نحوه نگارش مقاله ها در فهرست منابع 

نام خانوادگی،نام و یا حرف اول نام )سال انتشار 

ه ،شماره مجله، صفحه مقاله(، عنوان مقاله، نام مجل

 شروع و پایان مقاله 

  نحوه نگارش منبع کتاب

نام خانوادگی ،نام یا حرف اول نام )سال انتشار کتاب 

(، عنوان کتاب ، نام شهر محل انتشار ، نام موسسه 

 انتشاراتی 

نحوه نگارش منبع کتاب ترجمه شده در فهرست 

 منابع 

،)سال  نام خانوادگی )مولم(، نام یا حرف اول نام

چاپ کتاب به زبان فارسی(، نام کتاب ، نام مترجم 

 ،نام انتشاراتی، نام شهر 

نحوه نگارش منبع مقاالت ارائه شده در کنفرانسها 

  يا کنگره ها

نام خانوادگی ، نام )سال برگزاری کنفرانس ( موضوع 

مقاله در اولین یا چندمین کنفرانس ، شهر و کشور 

 محل برگزرای کنفرانس 

 نحوه نگارش منبع گرفته شده از شبکه اينترنت 

نام خانوادگی نویسااانده ، نام ،موضاااوع مقاله ، تاری  

 گرفتن از شبکه ، آدرس سایت.

 منابع قابل استناد  

منابعی که در تنظیم یك مقاله پژوهشی می توان به آنها 

استناد و از آنها استفاده نمود به ترتیب اولویت به شر  

 ذیل هستند. 

کتابهای منتشر شده در زمینه پژوهش مورد نظر :  -0

هرچه کتابها بروزتر و از منابع دانشگاهی و تحقیقاتی 

شناخته شده تر باشد و از وزن علمی باالتری 

برخوردار باشد در پژوهش با اطمینان بیشتری می 

 توان از آنها استفاده نمود . 

مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی ا  -1

 و علمی ا ترویجی  پژوهشی

پایان نامه ها ی دکتری و کارشناسی ارشد  -3

 دانشجویان دانشگاه ها 

مقاالت منتشر شده در همایشها و کنفرانسهای  -4

 علمی معتبر 

  سایت های علمی شبکه اینترنت -5

مطالب منتشاار شده در  "الزم به ذکر اسات که معموال 

ل ابروزنامه ها و نشریات غیر علمی و غیر تخصصی ق

اسااتناد و یا اسااتفاده در یك پژوهش علمی و یا تنظیم 

 یك مقاله پژوهشی نیستند

 سازی مقالهآماده

نازنین سیاه با قلم بی pt 04اندازه حروف عنوان مقاله  

وسط چین انتخاب شود.  اندازه حروف نام نویسنده یا 

نازنین ساایاه، عنوان با قلم بی pt 01نویسااندگان مقاله 

ازنین ن)گان( و نام مؤسسه نیز با قلم بیعلمی نویسنده

pt 01 .تایپ شود 
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وقلم cm0وبا فاصله خط  A4مقاالت بر روی صفحه  

 ایمزتو قلم مقاالت انگلیسی  نازنینبیمقاالت فارسی 

و متن  pt 04فارسی هساتند اندازه حروف متن اصلی  

 انتخاب شود.  pt 01انگلیسی 

رها نمودن  عناوین هر بخش از ابتدای سااتون و بدون

 تایپ شود. فاصله

  pt 04نازنین سیاه تایپ عنوان هر بخش با قلم بی 

تایپ شااود. عناوین اصاالی مقاله مطابق با ترتیب  

ذکرشاده در ابتدای این بخش هستند. بین عنوان و  

متن هر بخش خطی رهاا نگردد. عناوین فرعی هر  

تر از متن اصاالی مقاله بخش الزم نیساات پر رنگ

 باشد. 

بین هر دو بخش مقاالاه، باه عنوان م ال مقدمه و     

بدنه اصلی مقاله، یك خط رها شود. در مقاالت به 

کار بردن کلمات انگلیسااای در زبان فارسااای از به

داخل متن اجتناب شاده و معادل فارسی آنها مورد  

استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز واژه انگلیسی در 

دازه حروف پاورقی با ذکر شااماره تایپ شاااود. ان 

 با قلم تایمز است. pt 9پاورقی 

 

  

  

  



 

 7  

 

 نحوه ارسال آثار :  -2

ويسگی و مقامه نويسگی فگررا به فور     ارسگال آثار در بخش های نمودار سگازی ، وبدگ ن  

  pajoohesh.semedu@gmail.com امکترونيکی و ارسگگال بگه آدرل امکترونيکی  

 پذيرد. فور  

 تذکر مهم:

 تکميل و به همراه پيوس (   1)ررم شماره آثار  در زمان ارسال آثار حتما بايد ررم مربوط به ارسال

 آثار ايميل گردد. 

 ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.به فور  دستی ثت  نام و يا راقد ررم   كه آثاری 

 

 

 مهل  ارسال آثار: -3

 خرداد ماه می باشد. 03مهلت ارسال آثار تا تاريخ 

  جوايز نفرا  برتر هر بخش به ترتيب شامل جوايز: -4

 نفرات اول      سکه طال   +  لوح تقدير  -1

 ريال + لوح تقدير 333/333/1نفر دوم         -2

 ريال + لوح تقدير 333/053نفر سوم       -0
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 1فرم شماره                                به نام خدا                                              

 

 نوع آثار :

 

 نمودار سازي 

 عنوان نمودار:                        

 ويالگ نويسی

 آدرس وبالگ:                          

 مقاله نويسی

 عنوان مقاله :                            

 

 : پديد آورندگان/نام پديد آورنده

 2دوم پديد آورنده، 1اول پديد آورنده

 

 

 کد پرسنلی:

 

 سمت:

 شهرستان محل خدمت:

 شماره تماس:

 

 آدرس پست الکترونیکی:


