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اهواز 00-01 -اسفند ماه سال 0931
 -1مقاالت باید حتماُ به صورت آنالین و از طریق سایت همایش( صفحه ثبت نام) ارسال گردد .و در مورد خالصه مقاالت ارسالی از
طریق ایمیل و فاکس اقدامی انجام نخواهد شد.
 -2مسئولیت صحت علمی و ویرایشی مطالب و رعایت اصول اخالق در پژوهش به عهده نویسنده خواهد بود.
 -3به مقاالتی که پس از مهلت تعیین شده ارسال گردند یا واجد شرایط تنظیم مقاله نباشند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
باشد.
 -4هر نویسنده می تواند حداکثر  3مقاله به عنوان ارائه دهنده ارسال نماید .فرمت ارسال مقاالت حتما به صورت فایل
) Word(docxو PDFباشد.
 -5مقاالت ارسالی باید حاصل از کار پژوهشی مرتبط با محورهای کنگره باشد و همچنین مقاالت مروری نیز قابل ارسال می باشد.
 -6مقاالت ارائه شده به تشخیص کمیته علمی کنگره در دو بخش پوستر و یا سخنرانی پذیرفته خواهند شد.
 -7در صورت پذیرش مقاله به صورت سخنرانی امکان جابجایی وجایگزینی فرد دیگر به عنوان ارائه دهنده در مراحل بعدی و روز
برگزاری کنگره امکان پذیر نمی باشد.
 -8ثبت نام و حضور شخص نویسنده مقاله ارسال کننده مقاله الزامی می باشد و در تمایل سایر افراد گروه تدوین کننده مقاله
جهت حضور افراد در کنگره می بایست تحت عنوان شرکت کننده آزاد در وب سایت همایش ثبت نام نمایند.
 -9به ارائه دهنده مقاله ،گواهی ارائه مقاله تعلق خواهد گرفت.
 -11جهت چاپ خالصه مقاله حداقل یکی از نویسندگان باید هزینه ثبت نام را پرداخت کرده باشد.
دستورالعمل ارسال خالصه مقاله بر حسب نوع مقاله
مقاالت اصیل(Original Articles):

 -1حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و  Affiliationبرای خالصه مقاالت فارسی و انگلیسی
 311کلمه میباشد.
 -2خالصه مقاالت اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:


سابقه و هدف )(Background and Objective



مواد و روشها )(Materials and Methods



یافتهها )(Results
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نتیجه گیری )(Conclusion
واژههای کلیدی )(Keywords
مقاالت مروري(Review articles):

 -1حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و  Affiliationبرای خالصه مقاالت فارسی و انگلیسی
 251کلمه) میباشد.
 -2مقاالت مروری تشریحی ) ، (Narrativeسیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول میباشند .
 -3خالصه مقاالت مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:



سابقه و هدف )(Background and Objective



روش جستجو )(Search Method



یافتهها )(Results



نتیجه گیری )(Conclusion



واژههای کلیدی )(Keywords

در نگارش پوسترهاي پذیرفته شده لطفأ نکات زیر را رعایت فرمائید:
 -1جهت نگارش تمامی اجزاء در خالصه مقاالت فارسی از فرمت  wordبا فونت  ،B-Mitraو مقاله انگلیسی Times
 news Romanاستفاده شود.
 -2مقاالت باید شامل عنوان مقاله ،نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (  )Affiliationباشد.
 -3عنوان مقاله و تیترهای پاراگراف های مقاله باید به صورت  Boldنگارش گردد .زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط
کشیده شود یا با ستاره * مشخص شود.
نکته بسیار مهم:
 -1به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ،ترتیب اسامی نویسندگان قابل ویرایش نمی باشد .لطفا دقت کافی را در نوشتن
اسامی داشته باشید.
 -2کتابچه کنگره به هیچ عنوان قابل ویرایش نمی باشد .لطفا هنگام ارسال مقاله دقت کافی را داشته باشید.
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