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 ُ ًام خذا                                                                         ب

 داسيساصی بالیىی ایشان دس وظش داسد بٍ مىظًس استقای  متخصصیه داسي ي اوجمه مىطقیمشکض تحقیقات تجًیض ي مصشف

َذف اصلی . فشَىگ تجًیض ي مصشف مىطقی داسي ديمیه جشىًاسٌ َىشی تجًیض ي مصشف مىطقی داسي سا بشگضاس ومایذ

الصم بٍ رکش است کٍ مجمًعٍ ای اص آثاس بشتش، َمضمان با َشتمیه . تشيیج فشَىگ صحیح مصشف مىطقی داسي است

. بٍ ومایش گزاشتٍ می شًد (َمایش َای ساصی، ساله بیه المللی 96 خشداد 5 ي 4، 3 )َمایش داسيساصی بالیىی 

 .ششکت دس ایه جشىًاسٌ بشای عمًم افشاد آصاد است

 : اَذاف

 ٍ تشغیة عوَم جاهعِ دسخصَظ تفىش هصشف صحیح داسٍ تطَیك  . 1

 تاال تشدى ضٌاخت ٍ آگاّی هشدم ٍ اسائِ الگَی صحیح هصشف داسٍ تا صتاى ٌّش. 2

 تِ تصَیش وطیذى اتعاد هختلف تجَیض ٍ هصشف داسٍ تا صتاى ٌّش. 3

 سیة ضٌاسی سًٍذ تجَیض ٍ هصشف داسٍ دس وطَس اص ًگاُ ٌّشآ. 4

 صهیٌِ ساصی اًتمال هفاّین آهَصضی تجَیض ٍ هصشف داسٍ ّا تا صتاى ٌّش. 5

 

  :محًسَای پیشىُادی

  داسٍ هٌطمیًمص هشدم دس سًٍذ تجَیض ٍ هصشف. 1

  داسٍهٌطمیًمص جاهعِ پضضىی دس دس فشآیٌذ تجَیض ٍ هصشف  .2

  داسٍهٌطمیًمص داسٍساص دس تجَیض ٍ هصشف . 3

  داسٍ هٌطمیًمص سساًِ تش تجَیض ٍ هصشف . 4

 ًمص تاصاسیاتی تَلیذ وٌٌذگاى ٍ ٍاسدوٌٌذگاى داسٍ دس ًحَُ تجَیض ٍ هصشف داسٍ دس جاهعِ. 5

 ًحَُ هصشف داسٍ تَسط تیواساى دس خَد دسهاًی ٍ داسٍ ّای تجَیض ضذُ تَسط پضضه. 6

 هماٍهتیسًٍذ تجَیض ٍ هصشف داسٍ ٍ اثشات آى تش التصاد . 7

 سًٍذ تجَیض ٍ هصشف داسٍ ٍ اثشات آى تش هحیط صیست. 8

 عولىشد ساصهاى ّای تیوِ گش دس پَضص ّضیٌِ ّای داسٍ دسهاًی ٍ پایص هصشف هٌطمی داسٍ ّا. 9

 پیاهذ ّای ًا خَاستِ داسٍیی ٍ پیاهذ ّای تجَیض ٍ هصشف غیش هٌطمی داسٍّا. 10

 ًمص لاچاق ٍ تملة ّای داسٍیی دس اختالل دستشسی تیواساى تِ داسٍی هٌاسة. 11

 :وحًٌ بشگضاسی

 هشوض تحمیمات تجَیض ٍ هصشف هٌطمی داسٍ ٍ اًجوي هتخصصیي داسٍساصی تالیٌی ایشاىۺ تشگضاس وٌٌذُ

 دوتش هحوذ سضا جَادیۺ سئیس ضَسای تشگضاسی

دوتش ضْیذُ اهیٌی  ۺ دتیش علوی
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  خاتوی ًیا هسعَددوتشۺ دتیش اجشایی

 سالهی صادُ، دوتش ضشهیٌِ هعیٌیادوتش اهیش دوتش عفت داٍدی، دوتش تیتا ضْشاهی ، ۺ گشٍُ اجشایی

 

 :ششایط ششکت دس مسابقٍ

.   جطٌَاسُ دس سِ تخص عىس، فیلن ٍ واسیىاتَس تشگضاس هی ضَد1

 .ضشوت وٌٌذگاى گَاّی ضشوت دس جطٌَاسُ سا دسیافت هی وٌٌذتواهی تِ آثاس تشگضیذُ ّذایای اسصًذُ ای اّذا خَاّذ ضذ ٍ . 2

. ضشوت دس ایي جطٌَاسُ تشای تواهی عاللِ هٌذاى آصاد است .3

آثاس خَد سا پس اص داًلَد فشم ثثت ًام اصطشیك سایت اًجوي ٍ یا واًال تلگشام ٍ پش وشدى آى،  تواهی ضشوت وٌٌذگاى هی تَاًٌذ .4

  . تفشستٌذآدسس صیش ایویل ّوایص ّطتن داسٍساصی تالیٌی یا تِ واًال تلگشام تا  ّوشاُ فشم ثثت ًام تىویل ضذُ،  تِتِ

 8clinicalpharmacongress@gmail.comۺ آدسس ایویل 

   https://t.me/clinicalpharmacycongressۺ لیٌه واًال 

 .تا دتیش خاًِ تواس حاصل ًواییذٍ اسسال اثش دس صَست عذم دستشسی تِ ایٌتشًت، جْت ّواٌّگی ًحَُ ثثت ًام . 5

 . اثش سا تِ جطٌَاسُ اسسال وٌذ5ّش ٌّشهٌذ هی تَاًذ حذاوثش  .6

 .هَسد تاییذ هی تاضذ DPI ۳۰۰ٍ تا سصٍلَضي  TIFF یا JPEG اًذاصُ آثاس دس تخص عىس تا فشهت .7

 . تاضذmov ،mp4 ،mpegفشهت آى تایذ تِ صَست  ثاًیِ تَدُ ٍ 100 صهاى فیلن حذاوثشدس تخص فیلن  .8

 .فیلوْا ٍ عىس ّایی وِ تا دٍستیي هَتایل گشفتِ ضذُ تاضٌذ، دس صَست ویفیت هٌاسة لاتل پزیشش خَاٌّذ تَد. 9

یا ًشم  cam scanner تَدُ ٍ تَسیلِ اسىٌش یا ًشم افضاسّایی چَى A4 اًذاصُ آثاس دس تخص واسیىاتَس هی تایست دس سایض واغز.10

تذیْی است وِ آثاس اسسالی وِ تِ ّش علتی ًاٍاضح . اسىي ضذُ ٍ تِ ایویل ّوایص یا واًال تلگشام اسسال ضَدافضاسّای هٌاسة دیگش

 .تاضذ یا فالذ اهضای ٌّشهٌذ تاضذ، دس جطٌَاسُ ضشوت دادُ ًخَاّذ ضذ

 .Seyfi-Onvan-01 د فایل ولیِ آثاس هی تایست تِ ًام ٌّشهٌذ ٍ دس صَست ًیاص تا روش عٌَاى اثش ًاهگزاسی ضَى. 11

 . تا روش ًام ٌّشهٌذ هحفَظ هی داسد…تشگضاسوٌٌذُ حك استفادُ اص عىس ّای پزیشفتِ ضذُ سا تشای چاج دس وتاب، تشٍضَس ٍ  .12

 .ولیِ آثاس هی تایست اصل تاضذ ٍ لثال دس جطٌَاسُ دیگش اسائِ ًطذُ تاضذ. 13

آثاس تشگضیذُ دس واًال تلگشام اطالع سساًی جطٌَاسُ ًیض تِ ًوایص دس خَاّذ آهذ ٍ اهىاى اسصیاتی آثاس اص ًگاُ تاصدیذ وٌٌذگاى . 14

 .ًوایطگاُ هجاصی ًیض فشاّن هی گشدد

 .آثاسی وِ تعذ اص هْلت تعییي ضذُ، فشستادُ ضًَذ، دس جطٌَاسُ ضشوت دادُ ًخَاٌّذ ضذ. 15

 .ًحَُ داٍسی آثاس، تش اساس اًتمال اّذاف هَسد ًظش جطٌَاسُ، دیذ ٌّشی ٍ ویفیت فٌی هٌاسة است. 16

 :جًایض وفشات بشگضیذٌ

  هیلیَى سیال تِ ّوشاُ تٌذیس جطٌَاسُ ٍ لَح تمذیشتیستواست ّذیِ تِ هثلغ ۺ ًفش اٍل

  تِ ّوشاُ تٌذیس جطٌَاسُ ٍ لَح تمذیشپاًضدُ هیلیَى سیالواست ّذیِ تِ هثلغ ۺ ًفش دٍم 

https://t.me/clinicalpharmacycongress
https://t.me/clinicalpharmacycongress
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 هیلیَى سیال تِ ّوشاُ تٌذیس جطٌَاسُ ٍ لَح تمذیش دُواست ّذیِ تِ هثلغ ۺ ًفش سَم

  هیلیَى سیال تِ ّوشاُ تٌذیس جطٌَاسُ ٍ لَح تمذیشپٌجواست ّذیِ تِ هثلغ  ّش وذام ًفش چْاسم تا ّطتن

 

 ۱۳۹6 فشٍسدیي30ۺ آخشیه مُلت اسسال آثاس

 :دتیشخاًِ جطٌَاسُ

 اًجوي هتخصصیي داسٍساصاى تالیٌی - ضطنطثمِ - ۹۲پالن -ًثص خشدهٌذ جٌَتی-تلَاس وشین خاى صًذ-هیذاى ّفت تیش-تْشاى

 ۱۵۸۴۷۷۵۳۱۱ۺ وذ پستی

 021-88326454ۺ ضواسُ تلفي ٍ ًواتش

 www.clinicalpharmacy.irۺ ٍب سایت


