
 پنجمین همایش فناوری اطالعات و ارتقا سالمت

 پژوهشیچک لیست مقاالت 
 

 

 عنوان

 عدم ذکر حروف اختصاری در عنوان.

 کلمه. 12حداکثر تعداد کلمات 

 نویسندگان

 شده اند. از یکدیگر جدا نویسندگان با استفاده از کاما 

 شده اند.نویسندگان با استفاده از اندکس شماره مشخص 

 شده اند. نویسنده مسئول با کشیدن خط زیر نام وی مشخص 

 وابستگی سازمانی

 ذکر شده است. ترتیب وابستگی سازمانی به شرح زیر 

 تان، ایران.التر، شهرسمان با، دانشگاه علوم پزشکی )سازمدرک تحصیلی )دانشجو( رشته تحصیلی، دانشکده )بیمارستان، سازمان محل کار(

 مثال

 ران.فهان، ایپزشکی اصفهان، اصدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم ، دانشجو فناوری اطالعات سالمت

 سازمان تامین اجتماعی، تهران، ایران.کارشناس نرم افزار، بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش، 

 .فقط و فقط ایمیل نویسنده مسئول داخل پرانتز جلوی وابستگی سازمانی درج گردد

 مقدمه

 نوشته شده است مقدمه دارای دو قسمت است و حداکثر در سه خط 

 ذکر شده است. پیش آمده محققسوالی که برای قسمت اول: اهمیت کار یا شکاف اطالعاتی که وجود دارد یا 

ورت تمایل صما نیز در کار ش و فواید )در این قسمت معموال عنوان با توضیحات بیشتری ذکر می گردد شده استقسمت دوم: چه کاری انجام 

 ذکر می گردد(

 

 روش 

 موارد زیر در قسمت روش ذکر شده است:بر حسب نوع پژوهش 

 سال، مکان، و جامعه پژوهش

 و تعداد نمونهنمونه گیری 

 روش های آماری

 پرسشنامه و مسائل مربوط به ان مانند تعداد سواالت و روایی و پایایی

 آزمون های آماری

........ 

 

 یافته ها

 ست:ا شده ذکر زیر موارد اه یافته قسمت در
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 ها یافته هب مربوط ارقام و اعداد 

 Pvalue و آماری آزمون نتایج

 شده ذکر کاربردی و شفاف ده،ش بندی دسته ورتص به مطالب

 ست.ا نشده ذکر ها یافته رد موهوم و فشفا غیر مطالب

 است. نشده ذکر ها افتهی در تکراری طالعاتا و بدیهیات

 نتیجه گیری

 ()به سوال پژوهش خود پاسخ دهید باشد.می نتیجه گیری بر اساس یافته ها 

 

 نتیجه گیری نشان می دهد که:

چه دانش  هانجام شدی امطالعه  ؟؟؟چه نتایج جدیدی به دست آمدشد اکنون که این مطالعه را انجام هدف از انجام این مطالعه چه بود؟؟؟؟ 

 ایجاد کرده است؟؟؟ خواننده جدیدی را برای 

 شده است.ارتباطی ندارد خودداری  مقالههدف و یافته های  ذکر کلیات و مواردی که بااز 

 کلید واژه ها

 می باشد.کلمه  5و بین سه تا  meshکلید واژه های بر اساس 

 

 


