
 

 

 عنوان مقاله 

 ...  3، نام و نام خانوادگی نویسنده 2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم*1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 ، نام شهر، نام کشور ...........................، دانشگاه ..............دانشکده ،  .................. ، گروه.................. کارشناس 1

 

 *  13...../..../... پذیرش مقاله               13....../..../.....دریافت مقاله * 

 

 چكيده

 مقدمه و اهداف
 متن چکیده

 ها مواد و روش

 یافته ها

 نتيجه گيري

 ژه هاي كليديوا
  ................. ، .................... ،  ............  

 

 

 

 ...........................................آکادمیک  آدرس –نویسنده مسئول دگی نام و نام خانوا نویسنده مسئول:

 .................................................  آدرس الكترونيكی:

 

  و اهداف مقدمه
 متن اصلی مقاله

 ها روش و مواد 

 ها یافته

 بحث

 گيري نتيجه

 تشكر و قدردانی

 منابع

 

 ]1[   منابع در داخل متن

1. Colnea P, Peres F and Thoumie P. Postural control in obese adolescents assessed by limits of stability and gait 

initiation. Gait Posture 2008;28(1):164-9 

 

 عنوان جداول و نمودار ها 

Commented [A1 :]فونت Titr B   14اندازه قلم 

Commented [A2 :]فونت MitraB   10اندازه قلم . 

Commented [A3 :]فونت MitraB   10اندازه قلم 

Commented [A4 :] فونتB Mitra  10با سایز قلم .Bold 

Commented [A5 :]:فونت عناوین B Titr 10 قلم اندازه 

Commented [A6 :] :فونتمتن چکیده  Mitra B  10 قلم اندازه 

Commented [A7 :] عناوین: فونتB Titr   10با سایز قلم .Bold 

 Bold. 10با سایز قلم  B Mitraنت فو :متن ها

Commented [A8 :] عناوین: فونتB Titr   12با سایز قلم  

 12با سایز قلم  B Mitraفونت  :متن ها

Commented [A9 :] شماره منابع در داخل متن مقاله در داخل کروشه

 گردد . Superscriptو 

Commented [A10 :] فونتTimes New Romance  10سایز قلم 

 شیوه منبع نویسی ونکوور 

Commented [A11 :] عناوین جداول و نمودار ها، در زیر جداول و

  .Bold .10با سایز قلم  B MItraفونت نمودار، 



 

 

 

 عنوان تصویر 

Title 

 

Author 1, Author2*, Author3 

1. Department of …………, School of ………., …….. University, Tehran, Iran 
 

 

Article Received on: 2015.February.16        Article Accepted on: 2015.August.12 

 

ABSTRACT  

Background and Aim:  

Main Topic 

Materials and Methods:  

Results:  

Conclusion:  

Key Words:  

……. , ……. , …… 

 

 

 

Cite this article as: Author 1, Author2*, Author3. Title . J Rehab Med. 2016; 5(1): 1-12. 

 

* Corresponding Author:  Department of ........, School of  ..............., University of ........., Tehran, Iran. 

E-mail address: ................ 

 

Commented [A12 :]فونت وین تصاویر، باالی تصاویر، عناB Mitra  با

 Boldو  10سایز قلم 

Commented [A13 :] :فونتعنوان Time New Roman  اندازه قلم

14 

Commented [A14 :]فونت Time New Roman  10اندازه قلم 

Commented [A15 :]فونت Time New Roman  10اندازه قلم .

Bold 

Commented [A16 :]فونت: عناوین Time New Roman  اندازه قلم

11 .Bold 
  

Commented [A17 :]فونت: عناوین Time New Roman  اندازه قلم

11 . 

Commented [A18 :] .این قسمت توسط نشریه تکمیل می گردد 

Commented [A19 :]فونت: عناوین Time New Roman  اندازه قلم

10 . 


