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اولين همايش ملی خواندن
جناب آقای مهدی جباری نوقابی
!درود

 از ديدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس1393واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال مقاله ارائه شده شما با عنوان، 
گرفتتوسط داوران مورد تاييد قرار داوری (بررسی نهايی و ...) در مرحله رضوی  .

متن پاسخ داور
نويسندگان گرامی با درود و آرزوی موفقيت برای شما بدينوسيله به اطالع ميرساند که مقاله شما در اولين همايش ملی خواندن، از سوی
داوران مورد پذيرش قرار گرفت. الزم است با در نظر گرفتن نکات زير، اصالحات الزم را انجام داده و حداکثر تا تاريخ دوازدهم مهر ماه

- وضعيت مقاله خود را1ارسال کنيد.  ( readingconfuok@gmail.com)  متن نهايی را به دبيرخانه همايش به همين آدرس ايميل94
 متن نهايی و94- لطفا تا دوازدهم مهر2 فهرست مقاالت پذيرفته شده در سايت همايش). 3 تا 1طبق ليست اعالم شده مشخص کنيد (جدول 

- زمينه اصالحاتی را که در متن مقاله انجام ميدهيد، به همين3اصالح شده را به دبيرخانه همايش از طريق همين آدرس ارسال فرماييد. 
- برای هماهنگی در نگارش محتوای مقاله به صفحه راهنمای نويسندگان5- موارد تايپی و دستوری را کنترل کنيد. 4شيوه زرد رنگ کنيد 

 (فهرست مقاالت پذيرفته شده)3 تا 1- برای مقاله شما محدوديت صفحات در جدول های 6بخش " راهنمای ويرايش" مراجعه کنيد. 
 صفحه8- برای مقاالتی که به صورت پوستر پذيرش شده است، الزم است هم متن در 7مشخص شده است، الزم است دقيق رعايت شود. 

 اساليد پاور15 الزم است که حداکثر 2 و 1- برای مقاالت آمده در جدول 8تهيه شود و هم پوستر طبق دستور العمل تهيه و ارسال گردد. 
- الزم است قبل از ارسال متن نهايی و اصالح شده طبق دستور العمل و با9پوينت تهيه گردد (الگوی پاور پوينت در سايت آمده است). 

توجه به جدول پرداخت هزينه ها، مبلغ مورد نظر را به شماره حساب.......... واريز نموده و تصوير فيش پردختی را به آدرس ايميل
- هزينه های پذيرش مقاالت، شرکت در همايش و شرکت10کنفرانس ارسال کنيد (ارائه اصل فيش واريزی در کنفرانس ضروری است). 

در کارگاه در سايت همايش قرار داده شده است. با آرزوی بهروزی برای شما دبيرخانه اولين همايش ملی خواندن
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  سيدي، مهدي  با نگاهي به آثار شيرزاد حسن نقش آموزش و پرورش در ترويج خواندن  26

27  
شناسايي و دسته بندي عوامل بازدارنده ي مطالعه كتاب هاي چاپي غير درسي و بررسي 

  اهي خوزستان در باره ي اين عواملديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگ
  شاهيني، شبنم و بيگدلي، زاهد

28  
گزارش يك تجربه:نشستهاي صميمانه معرفي و نقد كتاب در كتابخانه عمومي عالمه 

  طباطبايي شهرستان سروستان
  شبان سروستاني، راحله

29  
ه هاي جام بازتاب فرهنگ مطالعه و كتابخواني در مطبوعات  ايران: تحليل محتواي روزنام

  جم، ايران و همشهري

صحبتي ها، فريبا؛ ندلور، زينب و رياحي، 

  عارف

  آزاد مراجعان كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد بررسي وضعيت مطالعه  30
ضيايي، ثريا و بحرالعلومي طباطبائي، 

 فائزه السادات

31  
ومي در ايجاد مهارتي و دانشي كتابداران كتابخانه هاي عم، بررسي نقش ويژگيهاي اخالقي

  فرهنگ مطالعه دركاربران شهرستان سبزوار
  فاتح بجدن، اكرمضيايي، ثريا و 

  رويكرد تلفيقي طراحي چندرسانه اي در ارتقاء آموزش خواندن  32
هي، بهنام؛ نوري، ل؛ عبدالنيدا، عبدالهي

  ليالو ابراهيمي،  جمال

  غالمي، محبوبه  در پايه چهارم ابتدايي بررسي رابطه سواد خواندن با برخي عوامل درون آموزشگاهي  33

34  
بررسي نگرش اساتيد دانشگاه هاي شهر سنندج نسبت استفاده از ابعاد سواد تكنولوژي در 

  آموزش
  فيضي، كاوه

  مهارت هاي خواندن با تاكيد بر متون چاپي و الكترونيكي  35
قنبرزاده، مهناز؛ زارعي، عاطفه و ترابيان 

  رودابه

36  
-هاي درك مطلب در دانش آموزان آموزشگاه قلمبراي تسهيل رشد مهارت استفاده تبلت

  چي

قنبرزاده، مهناز؛ زارعي، عاطفه و ترابيان، 

  رودابه

37  
(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه  دربين دانشجويان "پديده شب امتحاني"بررسي 

  )مازندران؛ يك مطالعه پديدار شناسي

ري، محمدي زاد، سميه و آقاپور جويبا

  مهران

38  
بررسي تأثير سطح سواد در پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان در مددجويان كانون 

  اصالح و تربيت استان لرستان
  محمدي، عبداهللا و ويسكرمي، حسنعلي

39  
از ديدگاه كتابداران كتابخانه  1393هاي پرمراجعه در سال  هاي كتاب واكاوي شاخص

  مركزي آستان قدس رضوي

اني، سيد عباس؛ زبردست، مريم و مرج

  جباري نوقابي، مهدي

  مروتي، مرضيه و تابع بردبار، هاجر  و خواندن : فرصت ها و چالش ها شبكه هاي اجتماعي مجازي  40

41  
بررسي اثر گذاري كتاب همراه در رفتار مطالعه مراجعين كتابخانه هاي عمومي مطالعه 

  موردي: استان فارس
  چهري، روح الهمظفري، افسانه و منو

  منوچهري، روح اله و  زارعي، عاطفه  بهترين كتابي كه خوانده ام؛ مبناي رفتار مطالعه و كتابخواني در آينده  42

43  
بررسي و ارزيابي مهارت خواندن در يادگيري زبان عربي براساس تحليل نيازهاي زبان 

  )آموزان عربي در(مقطع كارشناسي
  ويسي، عثمان

44  
  مهارت هاي خواندن به كودكان ناشنوابررسي آموزش 

  

همتيان، بشري؛ ناطقي فر، جميله و گليني 

  مقدم، گلنسا

  ياري، شيوا  خواندن در محيط ديجيتال  45

 

 


	paper
	final list

