اولین همایش ملی ارتباطات ورزشی
داًؾگاُ پیام ًَر هزکش ؽْزیار
 .1عٌَاى ّوایؼ تِ فارعی « :ارتثاطات ٍرسؽی»
 .2عٌَاى ّوایؼ تِ اًگلیغی"Sport Communication" :
ًَ .3ع ّوایؼ« :هلّی»
ّ .4ذف اس تزگشاری ّوایؼ« :سهیٌِعاسی ٍ اهکاى عٌجی تزای تثییي رٍػّای علوی ٍ کارآهذ در
حَسٓ ارتثاطات ٍرسؽی»
 .5هحَرّای ّوایؼ:
 .1-5رعاًِّای ٍرسؽی
 .2-5رٍاتط عوَهی ٍرسؽی
 .3-5رٍاتط تیيالولل در ٍرسػ
 .4-5تثلیغات در ٍرسػ
 .5-5هْارتّای ارتثاطی در ٍرسػ
 .6سهاى تزگشاری ّوایؼ :پٌجؽٌثِ  27هْزهاُ  1396تا تَجِ تِ هٌاعثت ّفتِ تزتیت تذًی
.7

هکاى تزگشاری ّوایؼ :داًؾگاُ پیام ًَر ؽْزیار تِ ًؾاًی اعتاى تْزاى ،ؽْزعتاى ؽْزیار،
تقاطع ّنعطح عپاُ ،ؽْزک صذف ،داًؾگاُ پیام ًَر تِ ًؾاًی الکتزًٍیکی:
teh-shahryar.pnu.ac.ir

ً .8ؾاًی ؽثکِ هجاسی در تلگزام:
کاًال @SportCommunication
 .9هْلت ارعال چکیذُ هقاالت 15 :ؽْزتَر هاُ 1396
 .11قالة چکیذُ هقاالت تزای ارعال :در  6هحَر ٍ حذاکثز  350کلوِ تِ ؽزح سیز:
 .1-10عٌَاى هقالِ
ّ .2-10ذف کلی هقالِ (حذاکثز  2خط)
 .3-10رٍػ ؽٌاعی (ؽاهل هعزفی رٍػ تحقیق ،جاهعًِ ،وًَِ ،رٍػًوًَِگیزی ،اتشار تحقیق،
پایایی ٍ رٍایی اتشار ،حذاکثز در  3خط)
 .4-10هْنتزیي یافتِ تحقیق (تیي یک تا دٍ یافتِ هْن ٍ حذاکثز در  2خط)
 .5-10هْنتزیي ًتیجِگیزی (هْنتزیي ًتیجِگیزی ٍ جوع تٌذی هحقق در یک خط)

 .6-10هْنتزیي پیؾٌْاد (هْنتزیي پیؾٌْاد هحقق تز اعاط یافتِ ٍ ًتیجِگیزی در یک خط)
*چکیذُ هقاالت تا دٍ ؽکل ٍرد ) ٍ (Wordپی دی اف) (PDFارعال ؽَد.
*چکیذُ هقاالت تا ًَع فًَت تی ًاسًیي ) ٍ (B Nazaninاًذاسُ فًَت  13تاؽذ.
* در اًتْای چکیذٍُ 3 ،اصٓ کلیذی تحقیق ًیش ارایِ ؽَد.
*ؽکلی کِ در اداهِ هیآیذ ،قالة ًگارػ چکیذُ هقالِ را ًوایؼ هیدّذ.

قالة ًگارػ چکیذُ هقاالت تزای ارعال تِ ّوایؼ
عٌَاى(......................................... :فًَت تی ًاسًیي ضخین)
ّذف کلیّ :ذف از ایي تحقیق .......................................................................................................................................
(........................................................................................................................................................فًَت بی ًازًیي عادی)
رٍػ ؽٌاعی :رٍش تحقیق  ........................بَد کِ در آى دادُّا از ًوًَِ .......از جاهعِ ........با رٍش ًوًَِگیری  ..........با
ابسار  ...............جوع آٍری ضذ .رٍایی ابسار ٍ ............پایایی ابسار ......................بِ تأییذ رسیذ(فًَت بی ًازًیي عادیًَ ،ضتِ-
ّای ایي بخص جٌبِ پیطٌْادی دارد ٍ با تَجِ بِ رٍش کیفی یا کوی هَرد استفادُ با ًظر ٍ سلیقِ هحقق قابل ًگارش
است).
یافتِّاً :تایج ًطاى داد....................................................................................................................................................
(............................................................................................................... .........................................فًَت بی ًازًیي عادی)
ًتیجِگیزی :جوع بٌذی تحقیق ایي بَد کِ.................................................................................................................
( ......................................................................................................................................................فًَت بی ًازًیي عادی)
پیؾٌْاد :بٌابرایي پیطٌْاد هیضَد.......................................................................................................... .....................
( .....................................................................................................................................................فًَت بی ًازًیي عادی)
لغات کلیذی( ........................ ،........................ ،................ :فًَت بی ًازًیي عادی)
(حذاکثر  353کلوِ :برای هحاسبِ تعذاد کلوات در هحیط  Wordهیتَاًیذ بِ بخص REVIEWاز ًَار هٌَ ٍارد
ضَیذ ٍ با کلیک رٍی قسوت  ٍ Word Countباز ضذى پٌجرُ هربَطِ ،تعذاد کلوات چکیذُ را در ردیف دٍم هالحظِ
کٌیذ)

ً .11حَُ ارعال چکیذُ هقاالت :چکیذُ هقاالت تِ یکی اس دٍ راُ سیز قاتل دریافت خَاٌّذ تَد.
 .1-11پغت الکتزًٍیکیS.C.pnu@chmail.ir :
 .2-11هزاجعِ تِ کاًال تلگزاهی ٍ ارعال تِ صَرت ؽخصی تِ جعثِ دریافت هذیزکاًال
*چکیذُ هقاالت تایذ تِ دٍ صَرت « »PDF« ٍ » Wordارعال ؽَد.
* پظ اس ارعال چکیذُ هقالِ تایذ حذاکثز ظزف  72عاعت کاری ًتیجِ اعالم ٍصَل ٍ تذٍى
هؾکل تَدى فایلّای ارعالی را دریافت کٌیذ .در غیز ایي صَرت اس طزیق ایویل ٍ تلگزام
پیگیزی ًواییذ.

 .12عَاهل تزگشاری ّوایؼ :
 .1-12رئیظ ّوایؼ :دکتز اتَالفضل فزاّاًی (اعتاد توام داًؾگاُ پیام ًَر)

 .2-12دتیز ّوایؼ :دکتز حویذ قاعوی (داًؾیار داًؾگاُ پیام ًَر)

 .3-12کویتِ علوی ّوایؼ :اعضای کویتِ علوی ّوایؼ تِ ؽزح جذٍل اداهِ اعت:
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

هزتثِ علوی

رؽتِ

هحل خذهت

1

ابَالفضل فراّاًی

استادتوام

تربیت بذًی

پیام ًَر

2

هجیذ جاللی فراّاًی

استادتوام

تربیت بذًی

تْراى

3

فرضاد تجاری

استادتوام

تربیت بذًی

آزاد اسالهی

4

ًاّیذ اتقیاء

داًطیار

تربیت بذًی

السّرا

5

لقواى کطاٍرز

داًطیار

تربیت بذًی

پیام ًَر

6

سارا کطکر

داًطیار

تربیت بذًی

عالهِ طباطبائی

7

هرتضی رضایی صَفی

داًطیار

تربیت بذًی

پیام ًَر

8

حویذ قاسوی

داًطیار

تربیت بذًی

پیام ًَر

9

عباس ًاظریاى

استادیار

تربیت بذًی

داًطگاُ ضْیذ رجایی

13

ًازًیي راسخ

استادیار

تربیت بذًی

پژٍّطگاُ تربیت بذًی

 .4-12کویتِ اجزایی ّوایؼ :رئیظ کویتِ اجزایی ًصزتاهلل عاتذیٌی اعت.

اعضای کویتِ اجزایی تِ ؽزح جذٍل اداهِ اعت.
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

عٌَاى

ًصرتاهلل عابذیٌی
رئیس داًطگاُ پیام ًَر ضْریار ٍ رئیس کویتِ
اجرایی

1

اعظن غضٌفری

عضَ کویتِ اجرایی

2

زّرا کَضکی

3

عضَ کویتِ اجرایی

هحوَد آل علی

عضَ کویتِ اجرایی

4

داریَش هحبزادُ

عضَ کویتِ اجرایی

5

سکیٌِ حبیبی

عضَ کویتِ اجرایی

6

ضْباز دلیر

عضَ کویتِ اجرایی

7

حسیي گَدرزی

عضَ کویتِ اجرایی

8

اهیرطاّر خسرٍاًی

9

عضَ کویتِ اجرایی

 .13حاهیاى ّوایؼ
 .1-13ؽثکِ رادیَیی ٍرسػ تِ عٌَاى حاهی اصلی ٍ هؾارکت کٌٌذُ در ّوایؼ
 .2-13ؽثکِ عَم عیوا
 .3-13کاًال تلَیشیًَی ٍرسػ عیوا
 .4-13اًجوي علوی هذیزیت ٍرسؽی ایزاى
 .5-13فذراعیَى ٍرسػ داًؾجَیی
 .6-13ادارُ کل تزتیت تذًی ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
 .7-13داًؾگاُ عالهِ طثاطثایی
 .8-13داًؾگاُ آساد اعالهی
 .9-13داًؾگاُ جاهع علوی –کارتزدی

ٍ .14یضگیّای ّوایؼ
 .1-14چکیذُ هقاالت تزتز تِ صَرت هقالِ کاهل در ًؾزیِ علوی -تزٍیجی «هذیزیت ارتثاطات
در رعاًِّای ٍرسؽی» (تا ضزیة تأثیز )0/26تِ چاج خَاّذ رعیذ.
 .2-14عخٌزاًیّای تزتز اس ؽثکِ رادیَیی ٍرسػ تِ صَرت سًذُ ٍ تَلیذی پخؼ خَاّذ ؽذ.
 .3-14الگَی عیي تزًاهِ تًِحَی تذارک ؽذُ اعت تا ّوایؼ یک رٍسُ در قالة یک رٍیذاد
جذاب تزای ؽزکتکٌٌذگاى داًؾگاّی ،رعاًِای ٍ عالقِهٌذاى حَسُ رعاًِ ٍ ٍرسػ فزاّن ؽَد.
 .4-14اًتخاب ٍ هعزفی هحصَالت تزتز رعاًِّا در تخؼّای کتاب ،هطثَعات ،رادیَ ،تلَیشیَى،
اًیویؾي ،فیلن عیٌوایی ٍ ؽثکِّای هجاسی در حَسُ ٍرسػ.
 .5-14تزگشاری کارگاُّای تخصصی تَلیذ هحتَای رعاًِای در حَسُ ٍرسػ در جٌة ّوایؼ.

