بسمهتعالی

همایش بینالمللی گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی و جهان معاصر
دبیرخانه علمی

آئیننامه نحوه شرکت و ارسال مقاالت:
 -1اصل مقاالت باید حداکثر تا تاریخ  11فروردین  1131به دبیرخانه همایش ارسال شود.
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به مقاالتی که از پس پایان مهلت اعالم شده به دبیرخانه ارسال گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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در صورت تمدید مهلت ارسال آثار ،تنها مرجع رسمی اعالم آن ،سایت رسمی همایش به آدرس  sccir.irخواهد بود.

 -2ارسال مقاالت صرفاً از طریق یکی از مجاری ذیل امکانپذیر میباشد:
 -1-2سایت رسمی همایش به آدرس sccir.ir
 -2-2پست الکترونیکی به آدرس sec.eirscc@acecr.ac.ir
 -1-2پست الکترونیکی به آدرس sec.eirscc@gmail.com
 -1تنها مرجع داوری مقاالت ،کمیته علمی همایش میباشد.
 -4مقاالت ارائه شده نباید کپی برداری از مقاالت دیگران باشد.
 -1مقاالت ارائه شده نباید در همایشها و جشنواره های دیگری حائز رتبه و یا برگزیده شده باشد.
 -6چکیده مقاالت نمیبایست از  212و اصل مقاله نیز نمیبایست از  0122کلمه تجاوز نماید.
 -7مقاالت ارسالی بایستی دارای چکیده ،مقدمه ،ساختار مناسب و فهرست منابع به همراه سوابق علمی و پژوهشی
نویسنده /نویسندگان باشد.
 -0مقاالت ارائه شدده که ممدمون آنها به عناوین پیشنهادی فراخوان منطبق و یا نزدیک باشد ،پس از تأیید کمیته
علمی ،مورد پذیرش اولیه قرار خواهد گرفت.
 -3کمیته علمی همایش ،مقاالت برگزیده شده را به صالحدید خود در مجالت مربوطه (علمی د د پژوهشی ،علمی د
ترویجی ،و کتاب مجموعه مقاالت برتر) چاپ و منتشر خواهد کرد.
 -12دبیرخدانده همدایش در انتخداب ،اصدددالح ،و یدا ویرایش تمدام یدا بخشدددی از مقاالت( بدون تمییر م توای علمی آن) و همچنین
گزینش آثار برای چاپ در کلیه مکتوبات ،اعم از مجموعه مقاالت ،نشریات پژوهشی ،چکیده مقاالت و  ...آزاد است.
 -11برای مقاالت برگزیده ،گواهی پذیرش مقاله صادر میشود.
 -12برخی از مقاالت برگزیده با حمور نوی سندگان آنها در همایش ارائه خواهد شد.
توضیح :به مقاالتی که به صورت شفاهی در همایش ارائه گردد ،گواهینامه مربوطه اعطاء میشود.
 -11مقاالت رسیده به دبیرخانه عودت داده نمی شود.
 -14نویسدندگانی که چکیده مقاله آنها در همایش تأیید شدده ،اما اصدل مقاله آنها پذیرفته نشدده اسدت ،در صورت
ثبتنام و شرکت در همایش ،گواهی رسمی پذیرش چکیده مقاله را دریافت خواهند کرد.

