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ٍزارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَزش پسضکی

داًطگبُ ػلَم پسضکی ثبثل

هؼبًٍت تَسؼِ هذیریت ٍ هٌبثغ

راَىماي تديیه چکیدٌ مقالٍ بر اساس ساختار ديمیه َمایش ملی ي چُارمیه َمایش
داوشگاَی پژيَش در تًسعٍ مدیریت ي مىابع وظام سالمت
ایه همایش مقاالت اصیل پژيهشی ،مقاالت مزيري ،مقاالت کاربزدي ي مًرد یا تجزبه وادر ي جالب را با رعایت کامل ساختار
پیشىهادي سیز پذیزش میوماید

عىًان مقالٍ در  1یا حداکثر در  2سطر با فًوت ( )B Titr 14ptي يسط چیه
نویسندة اول ،1نویسندة دوم ،2و ...

با فونت )(B Mitra 12 pt, Bold

ٍ - 1ابستگی ًَیسٌدُ یب ًَیسٌدگبى بب فًَت ( (B Mitra 11 ptشامل :هقطع تحصیلی ،هزتبِ علوی یب هسئَلیت سبسهبًیً ،بم ٍاحد سبسهبًیً ،بم هَسسِ یب سبسهبى
هثبل :لیسبًس ،کبرضٌبس تحَل اداری ،هعبًٍت تَسعِ هدیزیت ٍ هٌببع ،داًطگبُ علَم پشضکی  / ...فَق لیسبًس ،کبرضٌبس دفتز حبکویت ببلیٌی ،بیوبرستبى  ، ...داًطگبُ علَم
پشضکی  / ...دکتزی هدیزیت خدهبت بْداضتی درهبًی ،استبدیبر ،هزکش عَاهل اجتوبعی هَثز بز سالهت یب داًطکدُ پشضکی ،داًطگبُ علَم پشضکی ...
*

اسن ًَیسٌدُ هسئَل ببید ستبرُ دار ،سیزخط دار ٍ ایتبلیک ًَضتِ ضَد .هثل :هزین بببلی
آدرس پست الکتزًٍیکی ًَیسٌدٓ هسئَل(B Mitra 11 pt( :

چکیدٌ

چکیدُ ببید بِ صَرت سبختبرهٌد بب  5قسوت هجشا ضبهل :هقدهِ ٍ ّدف ،رٍش بزرسی ،یبفتِّبً ،تیجِگیزی ٍ ٍاصُّبی کلیدی اس حداقل  000کلوِ
تب حداکثز  300کلوِ ،عٌبٍیي بب فًَت با فونت ) (B Mitra 12pt) ٍ (B Mitra 12 pt, Boldتدٍیي ٍ تٌظین گزدد .بزای تبهیي ضزایط علوی
ٍ افشایص ضبًس پذیزش هقبلِ رعبیت هَارد سیز تَصیِ ٍ تبکید هیگزدد.
تًجه شًد تاسگی مًضًع مقاله ي میشان اهمیت آن در حل مشکل یا ارتقاي خدمات سالمت ي بهبًد ساسماوی اس معیارهاي قابل
مالحظه بزاي پذیزش خًاهد بًد.
راهنمای تهیه مقاالت پژوهشی
مقدمه و هدف :ضبهل تَضیح هختصری از ثیبى هسئلِ ،اّویت هَضَع ،ػلت ٍ ّذف تحقیق اًدبم ضذُ حذاکثر در  3/5سطر تٌظین ضَد .خوالت
هقذهِ ثبیذ ثطَر هٌطقی ٍاثستِ ٍ پطتیجبى ّندیگر ثبضٌذ.
روش بررسیًَ :ع هطبلؼِ ،خبهؼِ ٍ ًوًَِ پصٍّص ،رٍش ًوًَِگیری ،حدن ًوًَِ ،اثسار خوغآٍری دادُّب ،رٍایی ٍ پبیبییً ،رمافسار هَرد استفبدُ ٍ
ضیَُ استخراج ،تَصیف یب تحلیل دادُّب ٍ در صَرتی کِ هطبلؼِ تحلیلی است ،سطح هؼٌیداری ( )P Valueثیبى ضَد.
یافتهها :اصلیتریي یبفتِّب ٍ ارتجبط ثیي آًْب ثب تَخِ ثِ ػٌَاى ٍ ّذف ثب اصَل هتذاٍل (اٍل تَصیف هتغیرّبی هستقل ،ثؼذ تَصیف هتغیرّبی ٍاثستِ
یب اّذاف اصلی هطبلؼِ ٍ ثؼذ رکر یبفتِّبی تحلیلی) ًَضتِ ضَد .در ثیبى ػذدی یبفتِّب ،در کٌبر اػذاد صحیح درصذ آى {ً 742فر ( 27درصذ)} ٍ در
ثیبى هیبًگیي ،اًحراف هؼیبر ٍ در صَرت تحلیلی ثَدى هقبلِ ،هقذار دقیق ًَ P Valueضتِ ضَد.
نتیجهگیری :پیبم اصلی تحقیق ثب تَخِ ثِ یبفتِّب ٍ در چبرچَة ّذف اصلی ًَضتِ ضَد ٍ در اًتْبی آى پیطٌْبدی هتٌبست ثب یبفتِّب ارایِ گردد.
واژههای کلیدی 3 -5 :کلوبت اصلی کِ در ػٌَاى ٍ هتي هقبلِ قبثل ثررسی ٍ خستدَ ثبضٌذ ،ثِ ترتیت حرٍف الفجب ًَضتِ ضَد.

راهنمای تهیه مقاالت مروری
مقدمه و هدف :ضبهل تَضیح هختصری از ثیبى هسئلِ ،اّویت هَضَع ،ػلت ٍ ّذف تحقیق اًدبم ضذُ حذاکثر در  3/5سطر تٌظین ضَد .خوالت
هقذهِ ثبیذ ثطَر هٌطقی ٍاثستِ ٍ پطتیجبى ّندیگر ثبضٌذ.
روش بررسیًَ :ع هطبلؼِ ،رٍش خستدَی هطبلت ،استٌبد ثِ ثبًکّبی اطالػبتی ،کلیذ ٍاشُّبی هَرد اضبرُ ثرای خستدَ ،تؼذاد هقبالت هَرد
دست یبثی ٍ تؼذاد هقبالت هَرد استفبدُ ،خذاسبزی هقبالت هرتجط ثب هقبالت غیرهرتجط یب غیر هفیذ ،اثسار استخراج ٍ ثجت دادُّب ٍ ضیَُ دستِثٌذی یب
سبختبردّی هطبلت گردآٍری ضذُ ثیبى گردیذ.
یافتهها :در راستب ٍ چبرچَة اّذاف ٍ سئَاالت اصلی هطبلؼِ ،از هطبلت پراّویت ضرٍع ٍ ثِ تذریح ثِ هطبلت کناّویت خبتوِ یبثذ .هطبلت
ثبیذ ثب دستِثٌذی هٌبست هحتَایی از تَالی ٍ پیَستگی هٌطقی ثرخَردار ثبضذ.
نتیجهگیری :پیبم اصلی تحقیق ثب تَخِ ثِ یبفتِّب ٍ در چبرچَة ّذف اصلی ًَضتِ ضَد ٍ در اًتْبی آى پیطٌْبدی هتٌبست ثب یبفتِّب ارایِ گردد.
واژههای کلیدی 3 -5 :کلوبت اصلی کِ در ػٌَاى ٍ هتي هقبلِ قبثل ثررسی ٍ خستدَ ثبضٌذ ،ثِ ترتیت حرٍف الفجب ًَضتِ ضَد.
راهنمای تهیه مقاالت موارد جالب یا نادر یا تجربه موفق ()Case Report
مقدمه و هدف :ضبهل تَضیح هختصری از ثیبى هسئلِ ،اّویت هَضَع ،ػلت ٍ ّذف تحقیق اًدبم ضذُ حذاکثر در  3/5سطر تٌظین ضَد .خوالت
هقذهِ ثبیذ ثطَر هٌطقی ٍاثستِ ٍ پطتیجبى ّندیگر ثبضٌذ.
شرح مورد نادر یا جالب یا تجربه موفق :هَرد ثِ طَر ٍاضح ،کبهل ٍ خبهغ تطریح ضَد .خَاًٌذُ در قرائت آى ثب اثْبهبت هَاخِ ًطَد.
ثِ ػَاهل سبزهبًی ،هذیریتی ٍ هَاًغ ایدبد ٍ کٌترل کٌٌذُ مورد ،تَخِ ضَد.
نتیجهگیری :ثب تَخِ ثِ شرح مورد ٍ در چبرچَة هحتَای فَایذ حبصلِ ًَضتِ ضَد ٍ در اًتْبی آى پیطٌْبدی هتٌبست ثب تدرثِ حبصلِ ارایِ
گردد.
بطوز کلی تاکید می گسدد چکیده باید به طوز صسیح بیان کند که چه کازي ،چگونه و به چه منظوزي انجام ضده و چه نتیجهاي
حاصل ضده است .دز چکیده نباید هیچ گونه جصئیات ،جدول ،ضکل یا فسمولی زا دزج نمود و نیاشي به ذکس زفسنس یا منابع موزد
استفاده نیست.
بساي بسخوزدازي اش امتیاشات الشم و افصایص ضانس پریسش مقاله ،توصیه میگسدد چکلیست ازشیابی یا داوزي مقاالت موزد مطالعه
و مدنظس قساز گیسد.
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