
 :مقاالت ارسال شیوه و تهیه راهنمای

 به مقاله .باشد شده منتشر خارجی و داخلی مجالت و ها کنگره ها، سمینار مقاالت مجموعه در این از پیش نباید مقاله

 .شود ارسال چکیده صورت

 قبل جداگانه صفحه یک در باید مکاتبات مسوول تماس شماره و الکترونیک آدرس نویسندگان، مشخصات مقاله، عنوان

 .شود ارایه مقاله از شروع

 .باشد کلمه 250 حداکثر کدام هر انگلیسی، و فارسی چکیده

 مقاله عنوان در فارسی، قلم نوع سانتیمتر، 1 خطوط بین فاصله و متر سانتی 2 ها حاشیه از خطوط فاصله
 BLotus 12-Bold متن در و BLotus 12 مقاله عنوان در انگلیسی قلم و Times New Roman 10-Bold در و 

 .باشد Times New Roman 10 متن
 .شد نخواهد داده اثر ترتیب باشند، شده تهیه شده ذکر دستوالعمل به توجه بدون که مقاالتی

 

 مبلغ بیشتر، مقاله ارسال صورت در .نماید ارسال مقاله سه حداکثر تواند مي کننده نام ثبت فرد هر

 .شود پرداخت باید مقاله هر به ازای ریال011111

 

 :مقاله ارسال شیوه

 .شد خواهد ارسال همایش تارنمای در موجود ها،همایش و مقاله ارسال سامانه از استفاده با مقاله
 

 :نام ثبت هزینه

 .شد خواهد انجام همایش سامانه راه از  )آنالین(  خط بر بهصورت نام ثبت هزینه واریز

 چکیده دریافت همراه به ها سخنرانی از استفاده و همایش در نام ثبت هزینه شامل پرداختی مبلغ که است ذکر به الزم

 عدم صورت در .بود خواهد همایش برگزاری مدت طی ها، وعده میان و ناهار وعده یک شامل پذیرایی، و مقاالت

 .شد نخواهد بررسی مقاالت نام، ثبت هزینه پرداخت

 برخط صورت به و مراجعه زیر آدرس به توان می کشور، دامی علوم انجمن در عضویت و بیشتر اطالعات دریافت برای

 :نمود نام ثبت )آنالین(
http://www.iransas-congress.com/sasmembership 

 
 .داشت خواهد اعتبار دوسال مدت به ایران دامی علوم انجمن در اعضاء عضویت

 

 

 ایران دامي علوم انجمن اعضای نام ثبت )الف

 ریال 750000 دانشجویی نام ثبت هزینه                                                                     

 ریال 1100000 دانشجویی غیر نام ثبت هزینه                                                                     

 )انجمن در عضو غیر( عادی نام ثبت )ب

 ریال 900000 دانشجویی نام ثبت هزینه                                                                    

 ریال 1300000 دانشجویی غیر نام ثبت هزینه                                                               

 


