بسمه تعالی

راهنمای تهیه و ارسال چکیده های مقاالت و اشکاالت رایج
ضمن تشکر از حضور کلیه پژوهشگرانی که در هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی شرکت می نمایند ،جهت
تسریع در ویرایش و انتشار چکیده مقاالت ارسالی نکاتی ذکر می گردد:
مالحظات کلی:
قبل از ارسال مقاالت به ترتیب نویسندگان مقاالت توجه فرمایید .پس از ارسال مقاله و پذییر

نن

توسط کمیته علمی به هیچ وجه امکان اصالح ،تعویض و حیف اسامی وجود نخواهد داشت .همچنین مقاالت
مروری در این همایش فابل پییر
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نمی باشد.

به فرمت ارائه شده در سایت کنگره دقت کنید و تک تک موارد را بر اساس نن تنظیم نمایید.
فونت و سایز عنوان مقاله و ندرس نویسندگان ،متن چکیده و منابع باید طبق فرمت کنگره باشد که
در برخی از چکیده ها این مورد رعایت نمی شود و نیاز به تصحیح دارد.
فایل ها حتما به فرمت ورد (ورژن های بعد از  )2002ارسال شوند و از ارسال فایل بذا فرمذت هذای
دیگر مانند  PDFجدا خودداری شود.
حرف اول کلمات اصلی عنوان مقاله باید بزرگ باشد.
ایرادات رایج بخش عنوان ،نویسندگان و آدرس و ایمیل
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با توجه به اهمیت ذکر نام علمی گیاه ،در تایپ نام صحیح نن دقت کامل مبیول گردد.
نویسندگان مقاله که از یک مرکز هستند باید یک شماره بگیرند و یک ندرس یذا Affiliation
داشته باشند و از نوشتن ندرس جداگانه در بخش ندرس ها خودداری گردد.
از نوشتن سمت های افراد مانند دانشجو ،استادیار و استاد خودداری کنید .فقط گروه تحقیقاتی،
دانشکده یا مرکز تحقیقاتی ،دانشگاه ،شهر و کشور مربوطه نوشته شود.
حتما نویسنده مسئول ،ستاره دار *و ارائه کننده ،زیر خط دار شود.
در بخش ایمیل تنها باید ندرس ایمیل یک فرد ذکر شود که با نظر نویسنده مسئول ،می توانذد
ایمیل فرد ارائه دهنده یا خود نویسنده مسئول باشد.
وجود عکس ،جدول و یا نمودار در چکیده ،ایرادی ندارد ولی از موارد با کیفیت استفاده کرده و
حتما" کل متن از یک صفحه بیشتر نشود.

ایرادات متن اصلی چکیده و کلمات کلیدی
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در مذذتن چکیذذده بذذه هذذیچ وجذذه از بخذذش هذذای Material and ،Introduction
 Result ،methodsو  ...استفاده نکنید .کل متن چکیده باید به صورت پیوسذته تنظذیم
شود و هیچ بخشی از یکدیگر جدا نگردد.
در ابتدای چکیده از کلمه انگلیسی  Abstractاستفاده نکنید.
در ابتدای پاراگراف چکیده حتما یک بار  Tabرا بزنید.
در ابتدای کلمات کلیدی واژه  Keywordsحتما باید ذکر شود.
تعداد کلمات کلیدی بیش از  5مورد نباشد.
ایرادات رایج بخش منابع
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تعداد منابع ذکره شده باید حداقل باشد .دو منبع علمی معموال کافی است.
منابع را به صورت فرمت پیشنهادی و با شماره گیاری مشخص کنید.
لطفا" به فرمت ذکر منابع در چکیده ها دقت فرمایید .بسیاری از منابع در فرمت کنگذره
نوشته نمی شوند و نیاز به اصالح دارند.
لطفا" حتی اگر رفرنس ها را با نرم افزار  Endnoteمی نویسید قبل از ارسال ،نن هذا را
از این حالت خارج کرده و سپس ارسال نمایید.

با تشکر
دبیرخانه علمی هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

