راٌّواي تْيِي گسارش مار طرحّاي پصٍّطي داًطگاُ آزاد اسالهي زًجاى

گصازؼ طسح ّبي پطٍّؿي گصازؾي اغت حبقل تحقيق ٍ هػتٌد بِ ًتبيح پطٍّؽّبي اًفرسايي يرب خو.رير يز ايري ًرَر گرصازؼّرب
ًَيػٌدُ كبزّبي پطٍّؿي گرؾتِ زا خْت زٍؾي ؾدى ٍض.يت ف.لي هػئلِ طسح ٍ هَزي بسزغي قساز هييّد ٍ ب.د ازتببطبت تٌربق ّرب ٍ
هحدٍييتّبي هَخَي زا بيبى ًوَيُ ٍ غساًدبم پيؿٌْبيّبي خَي زا ازائِ هيًوبيدر
ّس گصازؼ تحقيقي ببيد:
گسارش اٍل:
 -1هقدهِ
 -2هَاي ٍ زٍؼّب
گسارش دٍم( :گسارش ًْايي)
ازائِي كل طسح پطٍّؿي ؾبهل:
رٍي جلذ ضاهل( :آرم داًطگاُ آزاد اسالهي ،هعاًٍت پصٍّطي زًجاى ،عٌَاى طرحً ،ام هجري ٍ سال اجرا)
تسن ا...
چنيذُ فارسي تا ٍاشُّاي مليذي تِ فارسي،
فْرست هطالة،
هقذهِ،
هَاد ٍ رٍشّا،
ًتايج
تحث ٍ ًتيجِگيري
هٌاتع
چنيذُ اًگليسي ٍ ٍاشُ ّاي مليذي تِ اًگليسي
هقالِ چاپ ضذُ در هجلِ

اصَل ريل در ًگارش ّر يل از تخصّا رعايت ضَد:
-1

هتي گصازؼ كبز ببيد بس زٍي كبغر  A4بِ قَزت تك زٍ  21-24غطس ٍ بب زعبيت حبؾيِ ببال ٍ پبييي  ٍ 3cmطسفيي  2/5cmاش

لبِّب تبيپ ؾدُ ببؾدر
تبيپ گصازؼّب يز ًسم افصاز  Word 3002تا قلن ًازًيي  41هيكسٍغبفت تَقيِ هيؾَير
-2

چنيذُ ببيد هحتَاي گصازؼ زا ببشگَ ًوبيد ٍ بب تبكيد بس زٍؼّب ٍ ًتبيح آى حداكثس يز  15غطس (حردٍي ٍ 333اضُ) ًَؾرتِ ؾرَير

ٍاضُّبي كليدي يز  3تب ٍ 5اضُ بالفبقلِ ب.د اش چكيدُ فبزغي ٍ اًگليػي آٍزيُ ؾَير
-3

فْرست هطالة بب ذكس عٌبٍيي ٍ ؾوبزُ قفحبت ٍ قلن ًبشًيي 14بِ قَزت تيسُ ( ًَ ) Boldؾتِ ؾَير

-4

هقذهِ ؾبهل طسح هػئلِ غَابق كبز ٍ بيبى اّويت ٍ ضسٍزت تحقيق خَاّد بَير

-5

هَاد ٍ رٍشّا هؿخف ٍ زٍؾي ببيد بيبى ؾَير يز قَزت اغتفبيُ اش زٍؼ خبـ ذكس هٌبع هَزي اغتفبيُ الصاهي اغتر

-6

ًتايج ٍ تحث ؾبهل يزج يبفتِّبي تحقيق ّن غَ يب غيس ّن غَ بب ًتبيح تحقيق بحث هػتدل (برب ذكرس هٌرببع) ٍ ًتيدرِگيرسي

خَاّد بَير ًتبيح ٍ بحث زا هي تَاى بب ّن يب خداگبًِ تدٍيي كسير ؾكلّب ٍ خداٍل يز ًتبيح ٍ بحث ًببيد يازاي اطالعبت هؿرببِ يرب تكرسازي
ببؾٌدر
 -7هٌاتع
تِ صَرت هثالّاي ريل آٍردُ ضَد.

الف -هٌاتع فارسي
 -4هجلِ:
قدز اؾكَزي ؾْسيبزر ()1373ر هسٍزي بس هتبغتبشّبي خلدي هدلِ ياًؿكدُ پصؾكي ياًؿگبُ علَم پصؾكي گيالى غبل غَم ؾروبزُ ٍ 11
 13قف45-51 :ر
 -3متاب:
غبحبًي عبدالسغَلر فبزهبكَلَضي ٍ كبزبسي ببليٌي يازٍّب يز يٍزاى حبهلگي زؾت :اًتؿبزات خْبي ياًؿرگبّي گريالى  1372قرف-183 :
165ر
 -2پاياى ًاهِ:
هحوديبى فسشاير بسزغي ؾيَر بيوبزي ّبي پَغتي ٍاگيسياز يز شًداًيبى شًداى الكبى ؾْس زؾت يز ًيوِ يٍم غبل  1383پبيبى ًبهِ يكتساي
تخككي بيوبزيّبي پَغت ياًؿگبُ علَم پصؾكي گيالى 1381ر

الف -هٌاتع اًگليسي
 -4هجلِ:
- Maynard C, Weaver WD, Litwin PE, et al. Hospital Mortality in Acute Myocardinal infarction. Am J
Cardiol (1994): 72:877-886.
 -3متاتي مِ ًَيسٌذُ (يا ًَيسٌذگاى) ّر فصل آى هتفاٍت است.
Willace JF. Disorders Caused by Venom. Bites and Stings. In Wilson JD, Braunwald E, Isselbucher
KJ, et al. Harison's Principles of internal Medicine. 12 th Edition. New york. McGraw- Hill inc,
(1991):2187-2194.
 -2متاتي مِ ًَيسٌذُ يا ًَيسٌذگاى ّوِ فصَل آى هطترك است.
- Warwick W, Bannister D. Gray's Anatomy. 37th Edition Edinburgh: Churchill Livingstone, (1989):
96-256.
 -1هٌاتع النترًٍيني:

-

- Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [Serial Online] 1995
Jan. Mar [Cifeg 1996 Jun5] 1(1): [24Screens]: Available From: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

 -8بساي ازخبر بِ هٌببع يز هتي ببيػتي اش ًبم ًَيػٌدگبى ٍ غبل يب ذكس ؾوبزُ هٌبع اغتفبيُ كسير اگس ت.رداي ًَيػرٌدگبى بريؽ اش يٍ
ًفس ببؾد فقط بِ ذكس ًبم ًَيػٌدُ اٍل ٍ غپع “ّوكبزاى” اكتفب ؾَير يز قَزت عدم ذكس ًبم ًَيػٌدُ ؾوبزُ هٌبع يب ًبم ًَيػٌدُ ٍ غربل
اًتؿبز هٌبع هَزي ًظس يز آخس خولِ يز ياخل پساًتص يزج هيگسيير
 -9اش بِ كبزبسيى كلوبت خبزخي غيس اش اغبهي علوي يز هتي خَي يازي ٍ يز قَزت ًبَيى ه.بيل فبزغي فساگيس آًْرب زا برِ فبزغري
ًَؾتِ ٍ اقل كلوِ بب ذكس ؾوبزُّبي بدٍى پساًتص يز قػوت ببال ٍ يز غوت چپ كلوِ برِ شيرس ًرَيع يز ّوربى قرفحِ ازخربر يايُ ؾرَير
اغبهي علوي يز توبم هقبلِ بب حسٍف ايتبليك تبيپ ؾًَدر
 -13عٌبٍيي خدٍلّب يز ببال ٍ عٌبٍيي ؾكلّب يز شيس آىّب ًَؾرتِ ؾرَير اش برِ كربزبسيى عٌرَاىّربيي هبًٌرد ًورَياز عكرع ٍ ًقؿرِ
خَييازي ٍ كليِ آىّب بب عٌَاى “ؾكل” يزج ؾًَد ٍ كليِ اعداي ٍاحدّب ٍ هقيبظّب يز خدٍلّب ٍ ؾكلّب ٍ غبيس قػوتّب ببيد بِ فبزغري
ببؾٌدر
 -11هدسي طسح هيببيػتي يك يٍزُ گصازؼ يٍزُ اي ٍ ّوچٌيي گصازؼ ًْبيي بِ ّوساُ هقالِ هٌتج از طرح زا ازائِ ًوبيردر پسياخرت
اقػبط طسح هٌَط بِ ازائِ گصازؼ يٍزُ اي ٍ ًْبيي هي ببؾدر
 -12پع اش اتوبم طسح پطٍّؿي يل هجلذ ّوراُ تا  CDبِ يفتس ه.بًٍت پطٍّؿي ازائِ ؾَي تب خْت تبييد ًْبيي بِ هٌطقِ  2ازغربل
گسزير
 -13پع اش تبييد خبتوِ طسح پطٍّؿي دٍ هجلذ اش طسح كِ زًگ زٍي خلد آى بِ رًگ سرهِ اي هي ببؾد بِ يفتس ه.بًٍت پطٍّؿري
تحَيل يايُ ؾَير
ضوي تطنر از اساتيذ هحترم مِ ارائِ طرح پصٍّطي ًوَدُاًذ تِ استحضار هي رساًذ رعايت هصوَتِ ضوَراي پصٍّطوي
داًطگاُ الساهي هيتاضذ.

ضَراي پصٍّطي هٌطقِ  3داًطگاُ آزاد اسالهي

داًطگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ زًجاى
هعاًٍت پصٍّطي
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سال اجرا:

