راهنمای تهیه و ارسال مقاالت دومین کنگره بینالمللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز
نکات مورد توجه:
 -1هقبلِ اسائِ ضذُ ثبیذ صشفبً خْت اسائِ دس ایي ّوبیص تْیِ گشدیذُ ٍ قجالً دس هدالت ٍ کٌفشاًسّبی
هطبثِ اسائِ ًطذُ ثبضذ.
 -2اسائِ هقبالت دس دٍ صثبى اًگلیسی یب فبسسی هدبص خَاّذ ثَد.
 -3کلیِ هقبالت ثبیذ ثِ صَست الکتشًٍیکی ٍ دس فشهت  word 2003-2007اسائِ گشدد .ضبیبى رکش است
کِ فبیلّبی اسائِ ضذُ ثبیذ قبثل ٍیشایص ثبضذ .مقاالت با فزمت  pdfي  jpgقابل پذیزش
وخًاَىذ بًد.
 -4هقبالت پزیشفتِ ضذُ ثِ ضکل پَستش ،دسج دس لَح فطشدُ ّوبیص ٍ دس صَست تأییذ ثِ صَست
سخٌشاًی اسائِ خَاّذ ضذ.
 -5فشهت هشثَط ثِ تْیِ فبیل اسائِ پَستشی هتؼبقجبً اػالم خَاّذ ضذ.
 -6هتقبضیبى اسائِ سخٌشاًی یب پَستش ثبیذ حذاقل یک چکیذُ هقبلِ خْت داٍسی کویتِ ػلوی ّوبیص
اسسبل ًوبیٌذ ٍ اهکبى اسسبل ثیص اص یک چکیذُ هقبلِ ٍخَد داسد .توبم هقبالت پزیشفتِ ضذُ دس کتبثچِ
خالصِ هقبالت ّوبیص چبح خَاٌّذ ضذ.
 -7خْت دسیبفت گَاّی اسائِ هقبلِ اص سَی ّوبیص ،حضَس فشد اسائِ دٌّذُ هقبلِ ضشٍسی هی ثبضذ.
ًحَُ اسائِ ثبیذ هغبثق ساٌّوبی ًحَُ اسائِ سخٌشاًی ٍ یب پَستش ثبضذ کِ دس سبیت ّوبیص دس دستشس
قشاس خَاٌّذ گشفت.
ًَ -8یسٌذُ اسائِ دٌّذُ هقبلِ تضویي هی ًوبیذ کِ توبهی ًَیسٌذگبى هقبالت اص هحتَای هقبلِ ثجت ضذُ
آگبُ هی ثبضٌذ ٍ آى سا قجَل داسًذ.
 -9ثجت ًبم فشد اسائِ دٌّذُ هقبلِ کِ چکیذُ هقبلِ ٍی ثِ ػٌَاى سخٌشاى یب پَستش پزیشفتِ ضَد ثِ صَست
سایگبى صَست هی گیشد .سبیش ًَیسٌذگبى هقبلِ پزیشفتِ ضذُ هی ثبیست خْت حضَس دس ّوبیص
ًسجت ثِ پشداخت کل ّضیٌِ ثجت ًبم اقذام کٌٌذ .ثِ توبهی ضشکت کٌٌذگبى گَاّی حضَس دس ّوبیص
ثِ صَست خذاگبًِ اسائِ هی ضَد.
 -10گَاّی اسائِ هقبلِ تٌْب ثِ فشد اسائِ دٌّذُ هقبلِ دادُ هیضَد ٍ اسبهی سبیش ًَیسٌذگبى هقبلِ دس کتبة
ّوبیص دسج هیگشدد.
-11گَاّیّبی ّوبیص افشادی کِ خضء گشٍُ ّذف ثشًبهِ ّستٌذ  10سٍص ثؼذ اص اتوبم ثشًبهِ دس سبیت
آهَصش هذاٍم ثشًبهِ ثِ آدسس  www.ircme.irقبثل دستشسی است ٍ گَاّی سبیش افشاد پس اص هشاسن
اختتبهیِ ٍ دس هحل ّوبیص تَصیغ خَاٌّذ ضذ.

-12تٌْب سٍش پشداخت ّضیٌِ ثجت ًبم ّوبیص ،ثجت ًبم حضَسی دس هحل ّوبیص ٍ دس سٍص ثشگضاسی آى
خَاّذ ثَد.
 -13تٌْب پَستشّبیی کِ عجق ساٌّوبی تْیِ پَستش تْیِ ضذُ ثبضٌذ ،پزیشفتِ هی ضًَذ .ساٌّوبی تٌظین
سخٌشاًی ٍ ساٌّوبی تْیِ پَستش ثؼذ اص اػالم ًتبیح داٍسی هقبالت دس سبیت هشکض قشاس دادُ هی ضَد.
-14دس صَست ػذم اهکبى حضَس فشد اسائِ دٌّذُ پَستش دس سٍص تؼییي ضذُّ ،وکبساى ٍی هی تَاًٌذ پس اص
ثجت ًبم خذاگبًِ ٍ پس اص ّوبٌّگی ثب هسئَل هشثَعِ دس ّوبیص ًسجت ثِ ًصت ٍ اسائِ پَستش اقذام
ًوبیٌذ.
ّ-15وشاُ داضتي کبست هلی دس سٍص ثشگضاسی ّوبیص الضاهی است.
 -16اهتیبص آهَصش هذاٍم ثِ اسائِ دٌّذُ پَستشی کِ خضء گشٍُ ّبی ّذف ّوبیص ثبضٌذ تؼلق خَاّذ
گشفت ٍ دس صَستی کِ اسائِ دٌّذُ پَستش خضء گشٍُ ّبی ّذف ّوبیص ًجبضذ تٌْب گَاّی اسائِ
پَستش دستی سا دسیبفت هیکٌذ.
-17حضَس ٍ غیبة سٍصاًِ دس هحل ّوبیص تَسظ گشٍُ ثجت ًبم ّوبیص صَست خَاّذ گشفت ٍ دس
کست اهتیبصّبی ثبصآهَصی ٍ صذٍس گَاّیّبی هشثَعِ لحبػ خَاّذ ضذ.
 -18پزیشش هقبالت تٌْب دس صَست احشاص ضشایظ ٍ فشهتّبی هحتَایی ٍ ًگبسضی ّوبیص صَست خَاّذ
پزیشفت

فرمت تهیه مقاالت:
 -1هقبالت ثبیذ هَاسد ریل سا ضبهل ضَد:
 ػٌَاى هقبلِ حذاکثش دس  10کلوِ
ً بم ًَیسٌذًَُ /یسٌذگبى ثِ ّوشاُ سوت ٍ سبصهبى هشثَعِ /تحصیالت ٍ داًطگبُ هحل تحصیل (ًبم
ًَیسٌذُ هسئَل آًذسالیي ضَد)
 پست الکتشًٍیک ًَیسٌذگبى
 چکیذُ هقبلِ
ٍ اطگبى کلیذی
 ضشح هقبلِ هطتول ثش:
 چکیذُ فبسسی هقبلِ حذاکثش دس  300کلوِ ٍ داسای ػٌَاى ٍ ثخصّبی"سابقٍ ي َذف"" ،ريش
بزرسی"" ،یافتٍ َا ي وتیجٍگیزی" ثبضذ.
 چکیذُ اًگلیسی هقبلِ حذاکثش دس  250کلوِ ٍ داسای ػٌَاى ٍ ثخصّبی "،"Background
" "Conclusion" ٍ "Result" ،"Materials and Methodsثبضذ.
 -2فبصلِ خغَط ثِ ضکل  ٍ singleیب  1 cmثبضذ.
 -3قلن ًگبسش هقبالت دس ثخص فبسسی  ٍ B Nazaninدس ثخص اًگلیسی  Time New Romanثبضذ.

ثخص هقبلِ

سبیض قلن اًگلیسی

سبیض قلن فبسسی

عىًان مقالٍ

15 Time New Roman-Bold

16 B Nazanin- Bold

وام وًیسىذٌ/وًیسىذگان /سمت ي ساسمان

11 Time New Roman-Bold

12 B Nazanin- Bold

پست الکتزيویک

11 Time New Roman

ياژگان کلیذی

11 Time New Roman

12 B Nazanin

تیتزَا

12 Time New Roman-Bold

13 B Nazanin- Bold

سیزوًیس ،جذايل ،ومًدارَا ،اشکال

11 Time New Roman

12 B Nazanin

مته داخل جذيل

11 Time New Roman

12 B Nazanin

کلمات اوگلیسی
مته اصلی

11 Time New Roman
11 Time New Roman

12 B Nazanin

نحوه ارسال مقاالت:
 -1چکیذُ هقبالت ثبیذ حذاکثش تب  ٍ 94/7/20تٌْب اص عشیق پست الکتشًٍیک 6thnicb@sbmu.ac.ir

ّوبیص اسسبل ضًَذ .کویتِ ػلوی ّوبیص هشخغ سد ٍ یب پزیشش چکیذُ هقبلِ ثِ صَست سخٌشاًی ٍ یب
پَستش هی ثبضذ .هقبالتی کِ اص عشیق فبکس ٍ پست اسسبل ضًَذ هَسد پزیشش قشاس ًخَاٌّذ گشفت.
ً -2تیدِ داٍسی هقبالت حذاکثش تب  10سٍص قجل اص ثشگضاسی ّوبیص اص عشیق پست الکتشًٍیک
 6thnicb@sbmu.ac.irثِ اعالع ًَیسٌذگبى خَاّذ سسیذ.

