مجموهع مقاالت همایش داخلی هب صورت فول (اص

ل مقاالت تهیو می شود.

راهنمای ن گارش مقاهل
*چكیذُ ثِ ّوزاُ اصل همبلِ در لبلت  ٍ CDپزیٌت ضذُ ثِ هذیزیت گزٍُ
هزثَطِ تحَیل گزدد.
٭ چكیذُ حذاکخز  022کلوِ ٍ در یک صفحِ
٭اصل همبلِ حذاکخز  02صفحِ  A4یک رٍ
٭ همبلِ هيثبیستي ثصَرت کبهل ٍ تحت ًزم افزشار  ٍ Word 2003یزب
 Word 2007در سیسزتن ؾبهزل  windows XPثزِ صزَرت فبیزل
 word documentارسبل گزدد.

نوع قلم و فونتها به شرح ذیل :
٭ ؾٌَاى همبلِ  :قلم  B Titrفونت 41
٭ تیتز همزززبلِ  ،هتي همبلِ ً ،بم ًَیسٌذُ ٍ یب ًَیسزٌذگبى ً ،زبم ٍاحزذ
داًطگبّي  :قلم  B Nazaninفونت 42
٭ همبلِ ّبی ثزگزفتِ اس پبیبى ًبهِ ّب در صَرتي لبثل ثزرسي است
کِ هسئزَلیت تأییذ آى را استبد راٌّوززب پذیزفتززِ ثبضذ.
٭ همبلِ ثزای ًخستیززي ثبر ارائِ ٍ لجالً در ّوزززبیص ٍ یب ًطزیِ
دیگزی ثِ چبح ًزسیذُ ثبضذ ٍ یب در حبل ثزرسي درهحل دیگزی
ًجبضذ ،ثز ّویي اسبس ضزٍرت دارد کِ اس ارسبل ّوشهبى همبلِ ثِ
هجبهؽ ؾلوي ٍ یب ًطزیبت دیگز خَدداری ضَد.
٭ همبالتً ،وَدار آرای ًَیسٌذگبى آًْب است ٍ دثیزخبًِ در
لجبل آًْب ّیچگًَِ هسئَلیتي را ثز ؾْذُ ًوي گیزد.

٭ همبالت ارسبلي تَسط کویتِ داٍراى ثزرسي ٍ همبالت
هٌتختجْتارائِثِصَرتسخٌزاًيیبپَستزهؿزفيخَاّذضذ.
٭ دثیزخبًِ حك رد یب لجَل همبالت را ثزای خَد هحفَظ
هي دارد ٍ اس ثبسگزداًذى همبالت دریبفتي هؿذٍر است.
٭ تكویلفزم حجتًبم ٍارسبل آى ّوشهبى ثب همبلِ ضزٍری هيثبضذ.
٭ تزتیت تمذم ٍ تأخز چبح همبالت ثز حست هَضَؼ ٍ
یب حزٍف الفجب است ٍ دلیل ثزتزی آًْب ًیست.
٭ یک ؾذد  CDحبٍی هجوَؾِ همبالت چبح ضذُ در رٍس
ثزگشاری ّوبیص ثِ ارائِ دٌّذُ اصلي همبلِ اّذاء هي گزدد.
٭ گَاّي ارائِ همبلِ فمط ثِ ًَیسٌذُ اٍل همبلِ اّذاء هي گزدد.
٭ توبهي صفحبت ثِ تزتیت ضوبرُ گذاری ضَد.
٭ منابع و مآخذ به ترتیب ذیل ذکر شود:
الف) درزیرنام نویسنده مقاله،آدرس دانشگاهی ذکرگردد.
مثال :مریم داوودی
دانشگاه آزاداسالمی،واحدفالورجان
ة) در متن مقاله :
ًبم خبًَادگي ًَیسٌذُ همبلِ  ،سبل  ،ضوبرُ صفحِ  ،هخبل:
(اکجزی )63،0،31،ضوٌبً ًمل لَل هستمین حتوبً در هیبى گیَهِ
آٍردُ ضَد
ة) در پايان مقاله:

٭ ًبم خبًَادگي ًَیسٌذُBoldثبضذً 0بم ًَیسٌذُ  0سبل 0
ؾٌَاى کتبة 0ضْز :اًتطبرات 0صفحبت
*ًبم خبًَادگي ًَیسٌذُBoldثبضذً ،بم ًَیسٌذُ  ،ؾٌَاى
همبلِ  Boldثبضذً ،بم ًطززیِ  ،دٍرُ ٍ ضوبرُ ،تبریخ ًطز ،صفحبت
اثتذا ٍاًتْبی همبلِ درًطزیِ
٭ هٌبثؽ ٍ هأخذ ثِ تفكیک سثبى فبرسي ٍ سثبى اًگلیسي ثز
حست فْزست الفجبیي ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ًَیسٌذگبى
هزتت ٍسپس ضوبرُ گذاری ضَد.
د) همبالت داًطجَئي ثب ًػبرت استبد هزثَطِ اًجبم گزفتِ ٍ در پبیبى
همبلِ اساستبدًبغز تبییذیِ دریبفت گزدد.

واحد فالورجان

حوزه معاونت سپوهش و فناوری

همایش داخلی
اخالق زپشکی
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فراخوان مقاهل
اذالق پسشکی

محور اهی همایش :

ًمص هؿٌَیت در ارتمبء اخالق پشضكي
ًمص دیي ٍ اخالق اسالهي در حل چبلطْبی اخالق پشضكي
هجبّذت ٍ ایخبرگزی پشضكبى ٍ اهذادگزاى در دٍراى دفبؼ همذس
رسبلت جبهؿِ پشضكي ٍ راّكبرّبی حفع هیزاث طجي دفبؼ همذس
اخالق پزستبری ٍ کزاهت اًسبًي ٍ هذل ّبی تؿبهلي آى
لبًَى اّذای جٌیي ٍ چبلص ّبی ًبضي اس آى در ًػبم درهبى ًبثبرٍری
اخالق هذاری در خذهبت پزستبری
اخالق هذاری در خذهبت هبهبیي
اخالق هذاری ٍ تؿْذ حزفِ ای ٍ ّوكبراى تین درهبًي
چبلص اخاللي در حزفِ ّبی سالهت هحَر
اخالق پشضكي اس دیذگبُ اسالم ٍ سبیز هذاّت
رٍیكزد اؾتمبدی ثِ هجبحج اخالق پشضكي
خطبّبی پشضكي
آهَسش ٍ کبرثزدی کزدى اخالق پشضكي
اخالق پشضكي اس دیذگبُ حمَق ایزاى ٍ سبیز کطَرّب
اخالق پشضكي در گزٍُ ّبی خبظ (سًذاًیبى ،کَدکبى ٍ ثیوبراى رٍاًي)
هجبحج ًَیي پشضكي(کلَتیٌگ ،پیًَذ اؾضبء ،صًتیک پشضكي)... ،

فرم شرکت در َمايش داذلی
اذالق پسشکی
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