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  فراخوان مقاله
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 ،دولت و ملت«در سال  با استعانت از خداوند متعال و در راستاي تحقق نظام توسعه و حمایت از پژوهش هاي علمی کشور
رت اوز تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی     هپژوهشـگا با همکـاري   آذربایجان مدنی شهیددانشگاه  ،»زبانی همدلی و هم

را با هدف ارائه آخـرین یافتـه هـاي     علوم کاربردي ورزش و تندرستی ملی افتخار دارد همایش علوم،تحقیقات وفناوري
مقالـه در ایـن    آید با ارسـال  القمندان دعوت بعمل میو ع پژوهشگران  بدین وسیله از اندیشمندان . علمی برگزار نماید

  .همایش مشارکت نمایند

   :هاي همایش حیطه

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی 


  مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگري ورزشی 


  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 


  بیومکانیک، مهندسی و فناوري ورزشی 


  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

  
  

  شرایط ارسال مقاله
  :سالی می بایست به دو شکل چکیده کوتاه و بلند ارسال گرددمقاالت ار

 فارسی چکیده بلند    
، شناسی روش، مقدمه( متن اصلی مقاله ،سسه ناظرؤم ،مشخصات نویسندگانو  اسامی ،عنوانشـامل  صفحه  دودر  وکلمه  700حداکثر  .1

 .باشد )منابعو  گیري نتیجهو  بحث، نتایج
 . داشته باشد منبع 5ر و حداکث APAمنابع بر اساس فرمت  .2
 نمـودار  یـا متر فاصله بین سطرها و حداکثر به همـراه یـک جـدول     سانتی 1متر حاشیه و  سانتی 5/2با  A4در صفحه  Word 2007با نرم افزار   .3

 .تایپ شود
 B Nazanin 12 :آدرس   ،)Bold( B Nazanin 12: نـام نویسـندگان    ، )B Nazanin 14 )Bold  :براي عنـوان مقالـه    چکیده فارسیدر قلم تایپ  .4

)Italic( متن  وB Nazanin 12 انتخاب شود. 
 و انگلیسی فارسی چکیده کوتاه  
عنوان، اسامی و مشخصات نویسـندگان، مقدمـه، روش   : ، بدون جدول و نمودار شاملA4کلمه و در یک صفحه  300حداکثر  چکیده کوتاه فارسی .1

 . ، تنظیم گرددچکیده بلند فارسیو طبق فرمت  Word 2007با نرم افزار ، هاي کلیدي گیري و واژه شناسی، نتایج، نتیجه
  .باشد  Introduction ،Method ،Results ،Conclusion ،Keywordsشامل  Time New Roman 12انگلیسی با قلم  کوتاه چکیده .2

  

 1394مردادماه    14           مقاالت آخرین زمان دریافت چکیده                    :هاي مهم  تاریخ
  1394  مردادماه  31                                    زمان اعالم نتایج                                              

 1394 مهرماه     16               زمان برگزاري همایش                                                           
  

  محققین نکات قابل توجه
 .شده باشدنداخلی و خارجی ارائه هاي  ها و همایش در هیچ یک از کنگره قبالً مقاالت ارسالی -1
  . هایی که در فرمت همایش نباشند، در فرآیند داوري قرار نخواهند گرفت چکیده -2
 .ارسال گردد assf2015.azaruniv.ac.irدرگاه الکترونیکی همایش به آدرس از طریق چکیده بایستی  - 3
 .گونه ترتیب اثري داده نخواهد شد هیچ ،و سایر رسالی از طریق نمابربه چکیده ا -4
 . چاپ خواهد شدعلمی  مجالت معتبرمقاالت برتر در  -5
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