
 

 بسمه تعالی

 ینیبال یداروساز شیهما نیدهمیازمقاالت  دهیدستورالعمل ارسال چک

 رانیا

 مقاله: دهیالزامات چک

 .و بر اساس فرمت اعالم شده تهیه و ارسال شوند صرفا بایستی به زبان انگلیسی خالصه مقاالت (1
 باشدفرستنده مقاله میمسئولیت اطالع رسانی به سایر محققین ذکر شده در بخش نویسندگان، به عهده  (2
خط  [Presenting Author]لطفا در فایل خالصه مقاله ارسالی، زیر نام و نام خانوادگی نویسنده ارائه دهنده  (3

 .استفاده نمایید *از عالمت  (Corresponding Author) و برای نویسنده مسؤل  (Underline) کشیده
 Corresponding Authorمسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با نویسنده مسؤل مقاله  (4

ارایه شده باشند،  کنگره های داخلی قبلیبوده و یا در  )plagiarism (خالصه مقاالتی که سرقت علمی .باشدمی

 .داوری اصلی نخواهند شد و وارد فرایند حذف شده )Primary Screening (در فرایند غربالگری اولیه مقاالت

تنه یا متن ،  (Affiliation) وابستگی دانشگاهی آنها عنوان مقاله، نام نویسندگان و چکیده مقاالت باید شامل: (5

 .باشد و رفرنس واژه های کلیدی، اصلی خالصه مقاله

کد اخالق، ، affiliationن، ویسندگانام نعنوان، احتساب  بدونبرای خالصه مقاالت  داد کلمات قابل قبولتع (6

 .می باشد لمهک 300حداکثر  رفرنس هاکلمات کلیدی و 

( ، Original/Research article)مطالعات اصیل )تحقیقی(  خالصه مقاالت ارسالی می تواند برگرفته از (7

( و مقاالت مروری Clinical Trial(، کارآزمایی بالینی )Case report, Case seriesگزارش موردی )

(Review articles.باشند )  

 انیآن ب علتاخالق نداشته است  هیدییتا افتیبه در ازیشده باشد. اگر مطالعه شما ن افتیدر یستیاخالق با هیدییتا (8

 شود.

 IRCT (Iranianکد ثبت آماده بودن صورت  در( Clinical Trialدر خالصه مقاالت کارآزمایی بالینی ) (9

Registry of Clinical Trials ) در غیر این صورت نیازی به ذکر گردددر انتهای چکیده در روش کار یا ،

 وارد کردن کد نمیباشد.

 ( حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند. Case Report) خالصه مقاالت گزارش موردی (10

تواند  یم دهیهر چکیا گراف نمیباشد(  ، تصوریر) اجباری به داشتن جداول، نمودار به صورت سلیقه ای (11

 هستند. یعدد یداده ها یباشد که دارا یبا جداول تی. اولوگراف باشد ایتصویر جدول، نمودار، حداکثر یک شامل 

 بوده و ارجاع در متن صورت گرفته باشد. تریت یدارا یستیهمه جداول با  در صورت استفاده از جداول، (12

 عدد در نظر گرفته شده است.  5حداکثر رفرنس ها برای چکیده  (13

 .در بار اول در متن به صورت کامل نوشته شوند یستیبا (abbreviations) اختصارات   (14



 باشد. کلمه 5الی  3 تعداد کلمات کلیدی بین (15

 از فرستادن مقاله کامل خودداری شود.تنها چکیده مقاله ارسال گردد و  (16

 مقاله: دهیچک اتیمحتو

 ((Title  تیتر .1

 

 عنوان مقاله با فونت Time News Roman 12 سایز pt bold .نگارش شود 

 متن مقاله با فونت Time News Roman 11 سایز pt normal .نگارش شود 

  متر منظور گرددسانتی 2حاشیه از هر طرف. 

 (، نام موسسه )موسسات( و مکان انجام مطالعهسندگانی)نو سندهینام نو .2

 (Purpose) هدف .3

 (Materials and Methodوش انجام مطالعه ) ر .4

 (Resultsنتایج ) .5

6. Conclusion 

     Keywordsی کلمات کلید  .7

 (Referencesنابع )م .8

 

 :منابع

 وارد شوند. Vancouverبه سبک  دیمنابع با

 متن ارجاع داده شوند.  نییبه دنبال هم در پا و بوده superscript یستیمنابع در متن با یشماره 

 منبع از مقاالت:  
 وارد ریمنابع از مقاالت به صورت ز دیتوان یم، دیکن یمنابع استفاده نم تیریمد یکه از نرم افزار ها یدر صورت

 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.  

 بع از کتاب: نم

 گردند. وارد  ریمنابع از کتاب به صورت ز دیتوان یم دیکن یمنابع استفاده نم تیریمد یکه از نرم افزار ها یدر صورت 

  
 Author(s) name(s) and initial(s); editor if appropriate; title of book; place of 

publication; publisher; year.     

منابع  به منظور وارد کردن  Mendeleyو یا  Endnote عمناب تیریمد یتوان از نرم افزار ها یسهولت م یبرا

 .استفاده کرد


