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 اطالعیه

 فراخوان مقاالت علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی

از طتر  ریاستت تضتمین کیفیتت و      1399عقتر    29و  28در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیتت و اعتبتاردهی  تا تتاری      

هتای   توانند مقاالت علمی خویش را در حوزه مقر وزارت تحصیالت عالی تدویر گردد؛ اساتید محترم مؤسسات عالی میاعتباردهی در 

 تحقیقی ذیل تحریر نموده و  ا این ریاست ارسال نمایند:

 نقد کار ردی تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی .1

 و اعتباردهی یی و مؤسساتی تضمین کیفیت تحلیل نظری معیارهای  رناما .2

 دهی معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی در تطبیق معیارها نقش آگاهی .3

 یی ها در امور مالی جهت تطبیق معیارهای  رناما تحلیل و  ررسی نقش دیپارتمنت .4

 گذاری استراتیژیک و تاثیر آن  ر تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی نقش پالن .5

 فیت و اعتباردهی در تولید دانشنقش تطبیق معیارهای تضمین کی .6

و  24/6/1399اعضای محترم کادر علمی مؤسسات تحصیالت عالی اعم از دولتی و خصوصی میتوانند چکیدۀ مقاالت خویش را التی  

 50های ذیل ارسال نمایند. از میان مقاالت ارستال شتده  تا تعتداد       ا ایمیل آدرس 24/7/1399مقاالت تکمیل شده خویش را الی 

مقالا تنها  تا تعتداد    50های علمی زینت چاپ خواهد یافت و از میان  علمی  ر اساس انتخا  هیئت تحریر در جزوه کنفرانس مقالا

هتای  تین    مقالا  ا شکل حضوری ارایا خواهد شد. الزم  ا ذکر است کا مقاالت ارایا شده درنشریا اختصاصتی یکتی از رورنتال    18

 گردد. ین نیز نشر میهای کشور  ا شکل آنال المللی پوهنتون

 های ذیل مراجعا فرمایند. سایت توانند جهت دانلود فارمت مقاالت  ا ویب قا ل یادآوری است کا اعضای محترم کادر علمی می
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مقاالت خویش را پیرامون سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در  اعضای محترم کادر علمی مؤسسات تحصیالت عالی

راخوان مقاالت درج گردیده  ا ریاست محترم تضمین کیفیت و های کا در ف مطا قت  ا فارمت زیر ترتیب و از طریق ایمیل

 اعتباردهی ارسال نمایند.

 تایپ گردد. Wordمقاالت در صفحا  .1

 .گردد می قرار زیر تنظیم Wordاندازه صحفا  .2

a. ( انچ؛9.53طول صفحا قرار ) 

b. ( انچ؛6.67عرض صفحا قرار ) 
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c. ( انچ؛1.1حاشیۀ  اال قرار ) 

d.  ( انچ؛0.87قرار )حاشیۀ پایین سمت راست و چپ 

e. ( انچ؛0.35( انچ و فوتر قرار )0.65هیدر قرار ) 

  اشد؛ Garamondو  رای انگلیسی  Bahij Zarنوع خط  رای دری و پشتو  .3

 (  ولد؛14اندازۀ خط قلم عنوان مقالا قرار ) .4

 (؛12اندازه عنوان دیگر در داخل مقالا قرار ) .5

 (  اشد؛10اندازۀ چکیدۀ اثر قرار ) .6

 (  اشد؛12)اندازۀ متن  .7

 صفر  اشد؛ فاصلا میان خط ها .8

 ( تنظیم گردد؛4های قبل و  عد قرار ) فاصلا .9

 تنظیم شوند؛ APA( و  ا شکل 10 ا اندازۀ ) ها جدول .10

  اشند؛ dpi 300ها  ا کیفیت حداقل  گرا  .11

  اشد؛ APA روشمتنی و تدوین فهرست منا ع  ا  نوع ارجاع درون .12

 (  اشد؛10) قلم اندازه خط فهرست منا ع  ا اندازه خط .13

 تنظیم گردد. کلما 10000تا  5000مقاالت سمپوزیم  ین  .14

 اصطالحات التینی در داخل متن مقالا در  خش زیرنویس ترجما گردد.


