بسمه تعالی

راهنمای نويسندگان برای ارسال مقاله جهت شرکت
در ششمین همايش دانشجويی بررسی فرهنگ سالمت از منظر قرآن وحديث

در صورت تمايل به پذيرش مقالهه وهود در نيهم يمهايا ووني همت ناه
مطالعه و در يگارش مقاله رعاي

يرهات بيهر رن بهه د ه

فرمايي .

الف) اصول کلی
 مقاله بال در ييچ يک نب اميتاريا ,يمهايا يها ,ي هريات دنووهی و ...بهه رهاد يراهي
يمزمان برنی اميتاريا و يمايا يا و ...ديگر نراال ي

يها

باش .

 ناامی واص و يا ونژ يايی که در متم,جه نول و ...بهه صهورت م دهج در مهی شهود ,کامهل
آن در متم يوشته شود.
 يمودنريها ,تاهاوير و جه نول نراهالی بايه نب ومهوب کامهل بروهوردنر باشهت و در صههد ات
ج نگايه تهيه ,شمار و عتونن ج نول در باالی آن و برنی يمودنريا در بير آن ي شود.
 تع ند ج نول ,يمودنريا و تااوير در کل مقاله  5-3مورد باش .
 مقاله با يهر نفهزنر  word2003يها  2007تايه

فاراهی و بها وها و نيه نب تعيهيم شه

در

بت يای بع ی تهيه و تتظيا گردد.
 مسئولي

ص

و اقا مطالب به عه

ی يويست

مسئول نا .

 دبيروايه يمايا حه رد ,بهول ،نصهالب ,ويهرنيا و والصهه يمهودن مقهاالت رن بهرنی وهود
م دوظ می دنرد .مقاالت نراالی مسترد ي وني ش .
 مقاالت به شرطی پذيرفته می شوي کهه نصهول نوال هی در مهورد مطالعهات بهاليتی در نيسهان
مرنعات ش

و رعايه

گرفته راي

باشه  .يمنتهيم در نيهم گويهه مطالعهات مهی بايسه

رماي

آن بهه تاييه کميتهه نوهالم مواسهه نی کهه ت قيه در آن صهورت

يامه نوذ و نيم موموع صرنحتا در متم مقاله ذکر گردد.

نب نفهرند مهورد مطالعهه

ب) خالصه مقاله ارسالی
 رري ه

مقالههه بههه صههورت اههابمان يافتههه تيترگههذنری  )structuralح ه ن ل حههاوی  ۰۲۲و

ح نکثر  ۰۲۲کومه با فويه

 B Nazanin 14تتظهيا گهردد و شهامل ن عتهونن ,بميتهه و يه

,

روش شتاای ,يافته يا ,يتيجه گيری ,کوي ونژ يا بيم  3تا  6کومه) باش .
 دنوطوبههان ميتونيته حه نکثر رريه

مقههاالت وههود رن تهها تههاري

 5331/70/55بههه نيميههل

 sharee_med@ajaums.ac.irنراال يمايي .
ج) اصل مقاالت ارسالی
 نصل مقاالت نراالی باي با تع ند صهد ات بهيم  51تها  15صهد ه ,فاصهوه ی وطهو  5215و
فويه

 B Nazanin 14تتظهيا گهردد و شهامل ن رريه  ,مق مهه بيهان مسهاله ,نيميه

و

مرورت ,اونالت ,ني ن و فرمهيه يهای ت قيه و ,)...پي هيته ی ت قيه  ,ندبيهات ت قيه ,
روش شتاای ,يافته يا ,ب ث و يتيجه گيری ,متابع و پيوا

باش .

 دنوطوبان می تونيته حه نکثر نصهل مقهاالت وهود رن در صهورت پهذيرش رريه

تها تهاري

 1398/1/17به نيمِيل  sharee_med@ajaums.ac.irنراال يمايت .

د) فرآيند ارزيابی پذيرش مقاالت
 پذيرش مقاالت متو به رعاي

د ي نصول کوی ذکر ش

می باش .

 پژوي گر نب ل اظ تع ند مقاالت نراالی بهه دبيروايهه يمهايا م ه وديتی يه نرد ولهی نب يهر
يويست

يويست

نول ،يويست

مسئول يا  )...ح نکثر اه مقاله پذيرفته ووني ش .

 بعهه نب نراههال والصههه مقالههه و فرآيتهه دنوری مقههاالت ،ناههامی مقههاالت پذيرفتههه شهه
متعا بهها نب طريهه اههاي

دني ههگا عوههو پزشههری نرتهها و کايههال توگرنمههی يمههايا

نطالع راايی ووني ش .

ه) امتیازات
 در يظر گرفتم ي نيای يديس برنی مقاالت برتر
 راد مقاالت پذيرفته ش

در کتابنه ی يمايا

 ص ور گونيی برنی مقاالت پذيرفته ش

در يمايا

