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 - 00آیا تمایل دارید اگر مقاله شما بصورت سخنرانی پذیرفته نشد ،به شکل پوستر ارائه گردد؟ بله  خیر

 - 01محور آموزشی سخنرانی خویش را با عالمت * مشخص فرمایید (میتوانید چند محور را انتخاب نمایید).
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جراحي دهان ،فك
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مواد دنداني
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 -خالصه مقاله گزارش مورد شامل قسمتهاي :عنوان ،مقدمه ،شرح مورد ،نتيجه گيری ،کليد واژه ها باشد.

صفحه سوم (خالصه انگلیسی):
 چکيده خالصه مقاله انگليسي بايستي با حداقل  051و حداکثر  051کلمه با فونت  Times New Romanاندازه00تنظيم گردد.
- Original article: Title, Introduction, Materials and Methods, Result(s) Conclusion(s), Keywords
-Case Report: Title, Introduction, case report ,Conclusion, Keywords

نحوه ی ارسال مقاله:
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- 3برخورداری از امتياز کنگره ،مستلزم مراجعه همکاران محترم به سايت سامانه آموزش مداوم و
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