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جىاب آقاي دكتز محمذجعفز گلعليپًر
سزدتيز محتزم مجلٍ علمي داوشگاٌ علًم پششكي گزگان

تِ ػٌَاى ًَيسٌذُ هسؤٍل همالِ اسسالي تا ػٌَاى:

سالم ػليکن ،ايٌجاًة
-

(ضواسُ ثثت دس ٍب سايت هجلِ

 )A-10-تا تکويل ٍ اهضاء ايي فشم اػالم هيداسم کِ تواام همالاِ ٍ ياا تخطاي اص همالاِ لاثال دس هجلاِ

فاسسي ٍ اًگليسي صتاى ديگشي تٍ چاج وزسيذٌ ي يا وخًاَذ رسيذ .اص طشفي تاا اذاز ًجيجاِ ًْاايي تَسام لى هجلاِ ،اص اسساال همالاِ تاِ هجاالي ديگاش
ذَدداسي هيًواينّ .وچٌيي سػايت ًکاي اذاللي ًطش سا تاييذ هيًواين .تذييٍسيلِ لهادگي ذَد سا تشاي اًجام اصالحاي همالِ تا هشحلِ اًجطااس اػاالم
ًوَدُ ٍ حك ًطش سا تِ هجلِ ػلوي داًطگاُ ػلَم پضضکي گشگاى ٍاگزاس هيًواين ٍ دس صَسي اػجشاض ّش فشد ديگشي ًسثت تاِ هالکيات همالاِ ،لهاادُ
پاسخگَيي ّسجن.

وام ي وام خاوًادگي
تاريخ

امضاء
كذشُزستان:

مًتايل:

تلفه ثاتت اداري:
وماتز در صًرت امكان:

E-mail:

وًيسىذٌ
مسؤيل
وشاوي:

وام ي وام خاوًادگي:

وًيسىذٌ َمكار

مًتايل:

دس تشذي هَالغ دسجشسي تِ ًَيسٌذُ هسؤٍل همذٍس ًيست ٍ الصم

E-mail:

است تا ضواسُ تواس ٍ پست الکجشًٍيک ًَيسٌذُ ديگشي ليذ ضَد.

تشاي هماالي تا تخصيص تصادفي گشٍُّا ٍ اص ًَع کاسلصهايي تاليٌي ،تايسجي اص هرکس ثبت کارآزهايي باليٌي ايراى  https://fa.irct.irکذ ثثت
اذز گشدد .لطفا کذ ثثت سا تٌَيسيذ.

IRCT

ًظش تِ الضام ثثت هطالؼاي دس کويتِ هلي اخالق در پژٍّصّاي زيست پسضكي  http://ethics.research.ac.irلطفا کذ هصَتِ کويجِ اذالق
دس پژٍّص سا تٌَيسيذّ .وچٌيي ًام ٍاحذ اسصياتي کٌٌذُ (اسايِ دٌّذُ کذ هصَتِ اذالق) سا رکش ًواييذ.
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● در صًرتي كٍ مقالٍ مستخزج اس پايان وامٍ داوشجًيي است؛ جذيل سيز را تصًرت كامل پز وماييذ.

ًام ٍ ًام ذاًَادگي داًطجَ

ًام داًطگاُ هحل تحصيل

همطغ تحصيلي

ًام ٍ ًام ذاًَادگي
اسجاد ساٌّوا پاياى ًاهِ
ًام ٍ ًام ذاًَادگي

سضجِ تحصيلي

اسجاد هطاٍس پاياى ًاهِ
ضواسُ پاياى ًاهِ

ًام داًطکذُ هحل تحصيل

سال اًجام هطالؼِ

دس صَسي اهکاى

تَصيِ هيطَد تِ هٌظَس سػايت اصَل اذاللي ًطش ،دس هماالي حاصل اص پاياى ًاهِ داًطجَييً ،ام اسجاد ساٌّوا يا اسجاد هطاٍس تؼٌَاى ًَيسٌذُ هسؤٍل هؼشفي ضذُ ٍ دس
فْشست ًَيسٌذگاىً ،ام داًطجَ تؼٌَاى ًفش اٍل رکش گشدد.
● در صًرتي كٍ مقالٍ وتيجٍ طزح تحقيقاتي است؛ جذيل سيز را تصًرت كامل پز وماييذ.

ًام ٍاحذ تصَية کٌٌذُ طشح تحميماتي:

ضواسُ هصَب طشح تحميماتي:
سال اجشاي طشح:

ًام ساصهاى تصَية کٌٌذُ طشح تحميماتي:

تَصيِ هيطَد تِ هٌظَس سػايت اصَل اذاللي ًطشً ،ام ّوکاساى اصلي طشح دس هماالي حاصل اص طشح تحميماتي ،دس فْشست ًَيسٌذگاى دسج ضذُ تاضذ.

● دس سًٍذ اسصياتي ػلوي ٍ دس ًْايت اًجطاس همالِ ،حزف ٍ اضافِ ًام ًَيسٌذگاى هجاص ًيست .لزا دس ًگاسش ًام ًَيسٌذگاى دلت ًواييذ ٍ صهااًي کاِ همالاِ
پس اص اسصياتي ػلوي دس ًَتت چاج لشاس گشفت؛ اساهي ًَيسٌذگاى طثك ايي فشم لحاظ ذَاّذ ضذ.
● ذَاّطوٌذ است ًَيسٌذگاى ضخصا ايي فشم سا اهضاء ًوايٌذ ٍ صشفا دس صَسي ػذم دسجشسي تِ ًَيسٌذُ؛ اس طزف يي اهضاء گشدد.
رديف

وام ي وام خاوًادگي وًيسىذٌ

الشام تٍ درج كذ اخذ شذٌ اس https://orcid.org
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● دس صَستي کِ تؼذاد ًَيسٌذگاى تيص اص ً 5فش است؛ اداهِ اساهي سا دس ايي صفحِ تکويل ًواييذ.
رديف
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