
 

 

 

 
 

 

 :کنگره محورهای  
 

 جنین و مادر طب 

 نوزادان 

 باروری سالمت در تغذیه 

 ناباروری و باروری سالمت  

 زنان شایع های بیماری  

 زنان سرطانهای 

 باروری و جنسی بهداشت 

 نازایم اتاق مدیریت 

 منوپوز 

 قانونی پزشکی 

 باروری سالمت در ایرانی طب و مکمل طب  

 خانواده سالمت و گیری همه 

 

  :هدف های گروه
 )دکترى ارشد، کارشناسی کارشناسی، کاردانى، ( مامایى رشته مختلف مقاطع  -

 بارورى سالمت تخصصى دکتراى  -

 مامایی در مشاوره -

 عمومى پزشکان  -

 متخصص طب سنتی -

 :مقاالت خالصه ارسال مهلت پایان و شروع زمان                                                            

 51/40/5045  :مقاالت پذیرش شروع تاریخ

 51/41/5045 :مقاالت ارسال مهلت پایان تاریخ

 

 مقاالت خالصه ارسال راهنمای

 صورتhttps://irmidwifery.com/ersal-maghale  به آدرس : کنگرهدر سایت  سابمیت طریق از تنها مقاله چکیده ارسال

 خالصه .گرفت نخواهند قرار پذیرش مورد شوند ارسال کاغذی صورت به یا ، پست الکترونیکنمابر طریق از که مواردی و میپذیرد

 است بهتر ارسالی مقاالت خالصه میگردند.  معرفیدر سایت کنگره  منتخب مقاالت داوری، از پس و ارسالکنگره   دبیرخانه به مقاالت

 Systematic)متاآنالیز و مند نظام مرور ،(Qualitative article) کیفی مقاالت ،(Original article) اصیل مطالعات از برگرفته

review and Meta-analysis )موردی گزارش یا و (Case report, Case series )مروری مقاالت پذیرش احتمال .باشند 

(Review articles) است کم بسیار سخنران عنوان به . 

 پنجمینراهنمای ارسال مقاالت  

خانواده،جوانی جمعیت و رفزندآوری  و زانن سالمت ملی کنگره
 انجمن علمی مامایی ایران



 

 

 :فرمائید رعایت را زیر موارد مقاالت خالصه نوشتن در

کامل مقاله فرستادن از و گردد ارسال مقاله چکیده تنها (Full text) شود خودداری. 

میشوند انتخاب داوری لیست چک مطابق ایده بودن نو و شده انجام تحقیق مقاله، خالصه کیفیت اساس بر برگزیده مقاالت. 

است کنگره علمی کمیته عهده بر مقاله ارائه نحوه و پذیرش خصوص در تصمیمگیری هرگونه. 

میباشد مقاله فرستنده عهده به محققین سایر به رسانی اطالع مسئولیت. 

صورت به مراتب علمی، سرقت اثبات صورت در .میباشد مقاله فرستنده فرد با شده فرستاده متن ادبی و علمی صحت مسئولیت 

 ارسالی مقاالت چکیده در تحقیقی کار مشاور یا و راهنما اساتید نام ذکر .میشود اعالم مربوطه دانشگاه پژوهشی معاونت به مکتوب

 .است ضروری

عباراتی عنوان از و باشد شده مشخص کامال آنها نتایج کنگره به مقاله ارسال زمان در که شود ارسال تحقیقاتی از باید مقاله خالصه 

 .شود خودداری اکیدا ... و "میباشد بررسی حال در نتیجه" مانند

یا و مقدمه نوشتن از .یابد اختصاص تحقیق اصلی های یافته و کار روش به میبایست چکیده حجم بیشترین مقاالت انواع تمامی در 

 .شود خودداری طوالنی گیری نتیجه

شودپشتیبانی سایت اقدام  طریق از مقاالت، ارسال در مشکل یا و سؤال هرگونه بروز صورت در. 

 :شد خواهد حذف داوری پروسه از مقاله چکیده نشود رعایت زیر موارد از یک هر که صورتی در

مجاز کلمات تعداد و ساختاربندی نظر از مقاالت خالصه ارسال دستورالعمل رعایت عدم 

نویسندگان سازمان نام و نویسندگان نام عنوان، ذکر عدم 

 :مقاالت خالصه تهیه دستورالعمل

صورت به مقاله چکیده فایل Word 2013//2010 است پذیرش قابل. 

فونت با انگلیسی زبان به ها چکیده Times New Roman شوند نگارش 12 سایز. 

فونت با فارسی زبان به ها چکیده B Nazanin شوند نگارش 12 سایز. 

متر سانتی یک سطرها فاصله (Single) باشد. 

تا سه (کلیدی های واژه و) گیری نتیجه و نتایج متد، مقدمه، با (ساختارمند اصلی متن مقاله، عنوان :شامل باید مقاالت چکیده 

 .باشد) کلمه پنج

باشد کلمه 300 حداکثر چکیده حجم. 

است ضروری اول نویسنده الکترونیکی پست آدرس. 

ننویسندگا تمامی سازمان نام و نویسندگان نام مقاله، عنوان شامل باید مقاالت انواع تمامی (Affiliation )کمیته ،دانشگاه (باشد 

 .) است داشته عهده بر را تحقیقی کار تصویب و حمایت که سازمانی هر یا و تحقیقات مرکز دانشجویی، تحقیقات

صورت به تیترها سر و 12 اندازه فونت با مقاله خالصه متن Bold گردد نگارش. 

صورت به مقاله عنوان Bold گردد نگارش 14 اندازه فونت با و. 

نویسندگان سازمانی وابستگی .شود کشیده خط مقاله دهنده ارائه نویسنده نام زیر گردد، نگارش 12 اندازه فونت با نویسندگان نام 

(Affiliation )گردد نگارش 10 اندازه فونت با. 

 :مقاالت خالصه ارسال دستورالعمل

 در سایت کنگره به آدرس ،اید کرده تهیه Word فایل در شده ارائه دستورالعمل برطبق که را خود مقاالت خالصه-1

https://irmidwifery.com/ersal-maghale  کنید سابمیت. 

 شد. خواهد داده اطالع شما به در سایت مقاله خالصه دریافت تآیید-2

 .دارد وجود نویسنده هر برای مقاله خالصه یک از بیش ارسال امکان-3
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