بسمه تعالی

دستورالعمل ارسال چکیده مقاالت دهمین همایش داروسازی بالینی ایران
الزامات چکیده مقاله:
 .1چکیده مقاله نباید بیش از  350کلمه باشد .این کلمات شامل تیتر ،نام نویسندگان و رفرنس ها نمی
باشند.
 .2هر چکیده می تواند شامل جدول ،نمودار ،یا گراف باشد .تصاویر پذیرفته نمی شوند .اولویت با جداولی
باشد که دارای داده های عددی هستند.
 .3حداکثر تعداد رفرنس ها برای چکیده  5عدد در نظر گرفته شده است.
 .4تاییدیه اخالق بایستی دریافت شده باشد .اگر مطالعه شما نیاز به دریافت تاییدیه اخالق نداشته است علت
آن بیان شود.
 .5اختصارات ) (abbreviationsبایستی در بار اول در متن به صورت کامل نوشته شوند.
محتویات چکیده مقاله:
 .1تیتر )(Title

 عنوان مقاله با فونت  Times New Romanسایز  12pt boldنگارش شود.
 متن مقاله با فونت  Times New Romanسایز  11pt normalنگارش شود.
 .2نام نویسنده (نویسندگان) ،نام موسسه (موسسات) و مکان انجام مطالعه
 .3اهداف مطالعه )(Objectives
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 .4مقدمه )(Introduction
 .5روش انجام مطالعه )(Method
 .6نتایج )(Results
 .7بحث )(Discussion
 .8منابع )(References

ارائه اطالعات
قویا توصیه می شود به منظور باالبردن احتمال پذیرش مقاالت در داوری نهایی از جداول ،نمودار ها و گراف
ها در توضیح نتایج استفاده گردد.
همه جداول بایستی دارای تیتر بوده و ارجاع در متن صورت گرفته باشد.
منابع
منابع باید به سبک  Vancouverوارد شوند.
شماره ی منابع در متن بایستی  superscriptبوده و به دنبال هم در پایین متن ارجاع داده شوند.
منبع از مقاالت:
در صورتی که از نرم افزار های مدیریت منابع استفاده نمی کنید ،می توانید منابع از مقاالت به صورت زیر وارد
گردند.
;Author(s) name(s) and initials (max 3 authors and 'et al'); title of the article; journal title
year; volume; first and last page. Journal names should be in full and not italicized.

متبع از کتاب:
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در صورتی که از نرم افزار های مدیریت منابع استفاده نمی کنید ،می توانید منابع از کتاب به صورت زیر وارد
گردند.

;Author(s) name(s) and initial(s); editor if appropriate; title of book; place of publication
publisher; year.



برای سهولت می توان از نرم افزار های مدیریت منابع  EndNote ،Mendeleyو  Zoteroبه منظور وارد کردن منابع
استفاده کرد.

ارسال مقاالت
چکیده مقاالت بایستی به صورت کامل فرستاده شوند .تغییر و دخل و تصرف در متن چکیده مقاالت بعد از ارسال
امکانپذیر نمی باشد.
مراحل داوری
هر چکیده مقاله بر اساس اهداف اعالم شده ،روش انجام مطالعه ،نتایج ،بحث ،تاثیر بر بهبود فرآیند های دارودرمانی
و رعایت دستورالعمل فوق الذکر مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد.
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