فرم شماره 1
نکات ضروری و قابل توجه جهت ارسال مقاله به فصلنامه علمی  -پژوهشی طلوع بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهید صدوقی یسد
لطفاً هنگام ارسال مقاله موارد زیر را رعایت فرمایید .

* کذ تبییذیِ اخالق سا دس ابتذای سٍش بشسسی د سج کشدُ ام □
* کذ اسکیذ سا دسیبفت کشدُ ام□
* ًبهِ هشبَط بِ تبییذ کویتِ اخالق دس پژٍّص هشبَطِ سا اسسبل کشدم□
*

ًبهِ ای بِ اهضبی ّوِ ًَیسٌذگبى هقبلِ(فشم ضوبسُ  )2ضبهل :تشتیب اسبهی ًَیسٌذگبى ٍ سضبیت آًْب جْت دسج هقبلِ دس آى هجلِ ضویوِ است □

*ًبم ٍ آدسس ًَیسٌذُ هسئَل دس صفحِ عٌَاى بِ طَس کبهل دسج کشدُ ام □
* تلفي ٍ دٍسًَیس ّوشاُ ٍ پست الکتشًٍیک )(Emailسا رکش کشدُ ام □
* ستبِ علوی ٍ آدسس سبیش ًَیسٌذگبى سا دس صفحِ عٌَاى دسج کشدُ ام □
* دس صَست اعتشاض ّش فشد دیگش ًسبت بِ هبلکیت هقبلِ،یب تضبد هٌبفع(بذٍى دس ًظش گشفتي هٌبفع ضخصی یب اقتصبدی) آهبدُ پبسخ گَیی ّستن□
*

چکیذُ فبسسی هقبلِ ضبهل :هقذهِ ،سٍش بشسسی ،یبفتِ ّب ،بحث ٍ ًتیجِ گیشی ٍ کلوبت کلیذی (حذاکثش  5کلوِ) سا حذاکثش دس  252کلوِ اسسبل کشدُ ام □

*چکیذُ اًگلیسی هقبلِ حبٍی بخص ّبی صیش بِ صَست سبختبسی ٍ حذاکثش ضبهل  252کلوِ اسسبل ًوَدُ ام □
* هتي هقبلِ دسبخطْبی هقذهِ ،سٍش بشسسی  ،یبفتِ ّب ،بحث ٍ ًتیجِ گیشی ،تطکش ٍ قذس داًی  ،تضبد هٌبفع ،هٌببع تقسین ضذُ است □
* جذاٍل ٍ ًوَداسّب(کال5عذد) بب تعذاد ٍضوبسُ ّبی رکش ضذُ دسهتي هطببقت داسد□
* هٌبب ع ٍهبخز بشاسبس الگَی هجلِ (هعبّذُ ًٍکٍَس)ًگبسش یبفتِ ٍتعذاد هشاجع رکشضذُ بب هشاجع استفبدُ ضذُ دسهتي بشابشی هی کٌذ □
* دس پبیبى چکیذُ هقبلِ هطخص کشدُ ام کِ هقبلِ حبصل پبیبى ًبهِ یب طشح پژٍّطی است □
* هقبلِ پیَست دس سبیش هجالت فبسسی داخل کطَس پزیشفتِ ًطذُ یب بِ چبپ ًشسیذُ ٍ ّن صهبى ًیض بِ هجلِ دیگشی اسسبل ًگشدیذُ است □

فرم شماري 2
درخُاست اوتشار مقالً در فصلىامً علمی  -پژٌَشی طلُع بٍداشت داوشگاي علُم پسشکی شٍید صدَقی یسد
سر دبیر محترم دَ ماٌىامً علمی پژٌَشی طلُع بٍداشت یسد
ایٌجبًبًْ.....................................یظٌذٍ هظئْل هقبلَ بب عٌْاى ........................................... ...................
....................................................................................................................................................
هتعِذ هی ػْم کَ ایي هقبلَ در ًؼزیَ دیگزی تحت بزرطی ًوی ببػذ ّ تبکٌْى در ُیچ ًؼزیَ دیگزی چبپ ًؼذٍ اطت
ّ در صْرت توبیل بزای بزرطی هقبلَ در ًؼزیَ دیگز ً،بهَ ای جِت ببس پض گیزی هقبلَ بَ دفتز هجلَ ارطبل خْاُن ًوْد.در

.

ضوي هتعِذ هی ببػن پبطخگْی اصالحبت هْرد ًظز هجلَ ببػن در صْرت پذیزع کپی رایت هقبلَ یبد ػذٍ را بَ هجلَ
اًتقبل هی دُن.
ایمیل:
رتبً علمی َ رشتً تحصیلی:
کد اخالق:

تلفه ٌمراي:
تعٍدوامً وُیسىدگان:

بذیي ّطیلَ ًگبرًذگبى هقبلَ تبییذ هیًوبیٌذ در ایذٍ ،طزاحی ،اجزا ،تجشیَ -تحلیل ّ تبلیف هقبلَ بب یکذیگز ُوکبری
داػتَاًذ ّ اعالم هیدارًذ دطتًْػتَ حبضز بزداػت هظتقین اس ًْػتَُبی چبپ ػذٍ یب در حبل چبپ دیگز تحقیقبت
ًویببػذ ّ ایه مقالً بً زبان اوگلیسی یا فارسی در مجلً داخلی یا خارجی بً چاپ ورسیدي است َ یا تحت
بررسی ومی باشد ضوٌب ُیچگًَْ تعبرض هٌبفعی بیي ًْیظٌذگبى هقبلَ ّجْد ًذاردُ .وچٌیي ًْیظٌذگبى حق تبلیف
ػبهل کلیَ حقْق چبپ هقبلَ را بَ هجلَ طلْع بِذاػت ّاگذار هیًوبیٌذ.
بب تْجَ بَ ایٌکَ ًْیظٌذٍ هظئْل ،رابط هجلَ ّ طبیز ًْیظٌذگبى هیببػذ ّ هقبلَ هٌتؼز ػذٍ بزاطبص پیغًْیض اصالح
ػذٍ ایؼبى اطت .هظئْلیت کلیَ اهْر فْقالذکز بَ عِذٍ ًْیظٌذٍ هظئْل هیببػذ.

*کداخالق بزای چبپ هقبلَ الشاهی هیببػذ.

سدیف

اسبهی ًَیسٌذگبى

تلفي توبس

ایویل ًَیسٌذگبى

ستبِ علوی(گشٍُ آهَصضی ،داًطکذُ ،داًطگبُ)

اهضب ًَیسٌذگبى

