30 mm

عنوان در  1يا  2خط ،فونت B Titr 14pt
سید محمد جواد مرتضوی* ،1.مسعود حقانی ... ،2در يك يا دو سطر .از ذكر عناوينی نظیر مهندس ،دكتر
و ...در ابتدای اسامی خودداری شود(.فونت )B Zar 12pt Bold
 .1استاد ،مركز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای يونساز و غیر يونساز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
شیراز ،ايران

(فونت ،BZar :اندازه فونت 11و ضخیم)

ایمیلmmortazavi@sums.ac.ir :

Minimum 100 mm and maximum 120 mm

فرصت های سالمت همراه در کشورهای در حال توسعه

60 mm
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 .1دانشجوی دكترا ،مركز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای يونساز و غیر يونساز ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،شیراز،

ايران (فونت ،BZar :اندازه فونت 11و ضخیم)

ایمیلm.haghani4744@yahoo.com :

3 -----سطر فاصله (فونت ----- )B Zar 10pt

30 mm

زمینه :چکیده مقاالت فارسی باید در محیط  Word2010یا باالتر با حداقل  252کلمه و حداکثر  052کلمه
شامل زمینه ،اهداف ،روش تحقیق ،یافته ها و نتیجه گیری تهیّه و ارائه گردند .از ارائه رابطه ،شکل و مرجع در
چکیده خودداری گردد.
اهداف :نویسنده در این بخش می بایست اهداف مورد مطالعه را بیان نماید .عنوان مقاله با فونت 14pt B

 ،Titrمتن اصلی با فونت  B Zar 14 ptو کلمات کلیدی با فونت  B Zar 12 ptتهیّه شود .نام و نام خانوادگی
نویسنده (نویسندگان) به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد .نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به
همراه با نام مؤسسه محل خدمت با فونت  Bold B Zar 12 ptو آدرس پست الکترونیکی تمام نویسندگان با
فونت  Times New Roman 10 ptدر وسط صفحه و زیر عنوان و قبل از متن اصلی با یک خط فاصله با
عنوان و دو خط فاصله با متن اصلی درج گردد.
روش تحقیق :این بخش می بایست شامل روش های مورد استفاده ،مشاهدات و آزمایش های انجام شده به
صورت دقیق باشد .اگر از یک شیوه خاص استفاده شنده است می بایست نام تولید کننده و آدرس آن در
پرانتز قید گردد .اگر شیوه ایجاد شده است منبع ان ذکر گردد اما اگر شیوه جدید است اطالعات کافی برای

1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي(يا سمت كاري) نويسنده اول /مسئول به همراه نشاني پستي ،تلفن ثابت ،شماره همراه (فونت B
)Nazanin 11pt

25 mm
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استفاده سایر نویسندگان ذکر گردد .اگر دارویی مورد استفاده قرار گرفته است نام عمومی آن ،میزان و شیوه
مصرف آن ذکر گردد .آگر از روش های آماری استفاده شده است روش و نرم افزار مورد استفاده در این
قسمت می بایست بیان گردد.
يافته ها :فاصله خطوط  Singleانتخاب گردد و بعد از هر پاراگراف  6 ptفاصله لحاظ گردد .اندازه ی
صفحات باید برابر  A4و حدود باال ،پایین ،چپ  2.5سانتیمر و راست صفحه برابر  3سانتی متر باشد( .توصیه
می شود که از این فایل ،به عنوان فرمت و قالب اصلی مقاله استفاده شده و مطالب و محتویات تحقیق ،در
قسمت های مورد نظر و با مشخصات و فونت خواسته شده ،کپی شود).
نتیجه گیری :چکیده مقاله باید به صورت تک ستونی نوشته شود .چکیده مقاالتی که در قالب این فرم
ارسال نشده باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
كلمات كلیدی :حداقل  3و حداکثر  5کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند(B Zar 12pt).

