
یران  انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ا
 همکاران ارجمند,

 با کمال احترام به اطالع می رساند :

یستبا تاییدات ایزد متعال   شانزدهمین به همراه  9315 ماه آذر 02لغایت  02 کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران از تاریخ  پنجمین و ب

نجکدر تهران  کنگره سراسری پرستاری بیماریهای عفونی و گرمسیری هفدهمین وی عفونی و گرمسیری کنگره علوم پایه پزشکی بیماریها  ,ول

برگزار می  شهید بهشتی ، تاالر امام خمینی )ره(دانشگاه میدان شهید شهریاری )دانشگاه( ، بلوار دانشجو ، بن بست کودکیار، دانشکده پزشکی ,
ی و شرکت کلیه همکاران به نحو شایسته ای برگزار گردد. هدف از برگزاری این کنگره تداوم همایش شود که امیدواریم این کنگره با همکار

 ساالنه انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, ارائه تازه های علمی و کاربردی در زمینه بیماریهای عفونی و گرمسیری, بررسی

شور و ارتباط بیشتر علمی میان رشته های مختلف گروه های پزشکی و ارائه تحقیقاات و  و تبادل در زمینه مشکالت بیماریهای عفونی ک

پژوهشهای انجام شده می باشد. بدیهی است مشارکت فعال و گسترده شما عزیزان در تحقق اهداف تعیین شده موثر و ارزشمند خواهد بود. لذا 
این همایش علمی و کاربردی و به خصوص با ارسال مقاالت پژوهشی خود, ما  بدین وسیله از کلیه همکاران محترم دعوت می شود با شرکت در

 را در ارتقاء کیفیت علمی کنگره یاری فرمایید.

 برگزار کننده :
یران  انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ا

 انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

ها  آموزش پزشکیوزارت بهداشت, درمان و واگیر ی مرکز مدیریت بیماری

 با همکاری:
 یویر یهایماریسل و ب یو درمان یپژوهش یمرکز آموزش

ل قاتیبخش تحق نست ینیبا  رانیپاستورا تویا

یران  نستیتو پاستور ا یدز ا تیت و ا  مرکز تحقیقات هپا

نشگاه علوم پزشک یعفون قاتیمرکز تحق  یبهشت دیشه یدا

نشگاه علوم پزشک دزیا قاتیمرکز تحق  تهران یدا

نشگاه علوم پزشکی اصفهان   مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دا

نشگاه علوم پزشک  اهلل )عج( هیبق یدا

 مسلح یروهایستاد کل ن یریشگیبهداشت و طب پ تهیکم

یران  نگل های بومی ا  مرکز تحقیقات ا

 مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دکتر سیداحمد سیادتی 

تغذ قاتیمرکزتحق  اهلل )عج( هیبق ینشگاه علوم پزشکدا هیبهداشت و 

    : لکترونیکی   WWW.IICCOM.ORGآدرس ا

لکترونیکی   IICCOM@IICCOM.ORG  : پست ا

:  209-06925352:تلفن تماس 
 

 راهنمای تنظیم و ارائه خالصه مقاالت
 

ه همان صورتی که دریافت می گردد در کتاب خالصه مقاالت چاپ خواهاد شاد. لاذا خواهشامند     خالصه مقاالت در صورت پذیرش از سوی کمیته علمی ب
 است در تهیه و تنظیم آن به نکات زیر توجه فرمایید:

فزار و الزاماً به صورت تایپ شده با  90با فونت  A4خالصه مقاالت حداکثر در یک صفحه کاغذ   یاا یک نساخه فارسای و   2007یا   word 2003نرم ا

ه آدرس به ک نسخه انگلیسی ی ونیکی ب  ارسال گردد.  IICCOM@IICCOM.ORGصورت پست الکتر

معذوریم فوق نباشند  واجد شرایط  مقاالتی که  ذیرش   .در ضمن از پ

  شود.در تنظیم خالصه مقاالت چهار بخش اصلی آن شامل ) عنوان مقاله, مقدمه و اهداف, روش تحقیق یافته های پژوهشی و نتیجه گیری( نوشته 

 .ضروری است محتوای مقاالت پیشنهادی واجد یکی از ویژگیهای تحقیقی, کاربردی و یا نوآوری باشد 

 مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند خط کشیده شود. ضروری است در زیر نام سخنران در 

 ویسندگان قابل اجراء می باشد.هر گونه تغییر در مقاالت بعد از ارسال به دبیرخانه فقط از طریق نامه کتبی نویسنده یا ن 
 

 

 می باشد. 9315ماه آذر 9تا  مهلت ارسال مقاالت 
 

mailto:IICCOM@IICCOM.ORG

