نحوه نگارش تجربیات
.1

تجربیات در برنامه  PowerPointو در قالب ارائه تجربیات ارسال گردد.

.2

برای متن فارسی در نسخه نمايشی تجربه از فونتهای BNazaninبرای متن های انگلیسی از
فونت  TimesNewRomanاستفاده شود  .اندازه فونت بايد چنان باشد كه امكان ديدن و خواندن راحت آن
برای حاضرين در همايش میسر باشد( .حداقل فونت متن  20باشد)

.3

از عبارات خالصه بجای نوشتن متن در نسخه نمايشی استفاده فرمائید.

.4

بهتر است از جلوه های تصويری و فیلم و  ...استفاده موثر گردد.

تدوين محتوی تجربه نت
صفحه اول نسخه نمايشی :
در صفحه اول نسخه نمايشی  ،تصويری از موضوع تجربه همراه با عنوان تجربه ذكر شود .عنوان تجربه بايد اشاره به
محتوی تجربه داشته و خواننده با مطالعه آن از موضوع تجربه اطالع يابد .نام شركت صنعتی/واحد سازمانی كه تجربه نت
متعلق به آن است نیز بايد در عنوان تجربه ذكر گردد.

صفحه دوم نسخه نمايشی :
در صفحه دوم نسخه نمايشی  ،چكیده بسیار كوتاهی از مشخصات نويسنده يا نويسندگان و ارائه كننده تجربه درج
شود.
درج تصوير ارائه كننده تجربه  ،در صفحه دوم نسخه نمايشی مجاز میباشد.

صفحه سوم نسخه نمايشی :
در صفحه سوم  ،توضیحی اجمالی (همراه با تصاوير) جهت آشنايی شركت كنندگان در همايش با موضوع مورد نظر  ،درج
گردد ( .نام و محل ،سابقه فعالیت های نت)

صفحه چهارم نسخه نمايشی :
صفحه چهارم شامل چكیده كوتاهی از كل مبحث درج شده در متن تجربه میباشد .بهتر است نتايج بدست آمده بصورت
نمودار در اين صفحه درج گردد تا امكان ارتباط بهتر حاضرين در همايش فراهم گردد.

صفحه پنجم نسخه نمايشی به بعد:


از صفحه پنجم به بعد شرح كاملی از تجربه در زمینه موضوع انتخاب شده ارائه گردد.



استفاده از آمار كمی و شاخصهای مطرح نت در تشريح وضعیت قبل و بعد از انجام كار  ،بیان مشكالت ،
چالشها و تصمیمات اخذ شده در طی مدت زمان انجام كار از جمله موارديست كه بايد در اين قسمت درج
گردد.



از تشريح مفاد تئوری و تاريخچه نت در نسخه نمايشی تجربه خودداری شود.

تحلیل:
نويسنده تجربه در اين قسمت بايد با بازگشت مجدد به مساله و تبیین دوباره آن به جمع بندی و تحلیل تجربه ارائه شده
بپردازد  .ذكر خالصه ای از نكات كلیدی  ،نتايج حاصله و بیان عوامل كلیدی موفقیت يا شكست از جمله موارديست كه بايد
در اين قسمت تشريح گردد.

منابع:
درصورتیكه در تدوين تجربه و يا در مراحل انجام كار از منابع خاصی استفاده شده است بايد در اين قسمت به آنها اشاره
گردد.

يادداشت :
• از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ در
ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

• ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﯾﺪ  30اﺳﻼﯾﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﯿﺰ 30دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

