
 

 «ارسال خالصه مقاالت»

 مقاالت خالصه ارسال قوانین

 خالصه مقاالت تنها باید به انگلیسی باشد. -
الصه مقاالت تنها از طریق سیستم آنالین باید بارگذاري گردد. خالصه مقاالتی که از طریق پست و یا خ -

 .باشندنمی قبولقابلایمیل ارسال شوند 
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 .باشدمی 1397اسفند  10با  برابر 2019مارس  1ال مقاالت تا تاریخ مهلت ارس -
 .گیردمیمورد ارزیابی قرار  2019خالصه مقاله ارسالی حداقل توسط دو نفر از کمیته علمی آپیموندیا  -
ــط داوران علمی    - ــتانداردي که توس ــه مقاالت بر طبق ماتریکس امتیازدهی اس ــدهتعریفخالص مورد  ش

 .گیردمیدهی و انتخاب قرار امتیاز
آنالین و با  صورت بهچاپ و  2019در کتاب خالصه مقاالت آپیموندیاي   شده قبولتمامی خالصه مقاالت   -

 استفاده از اپلیکیشن کنگره در دسترس است.
ــرکت هر  - ــه مقاله    2حداکثر   تواند می کننده شـ ــنده   عنوانبه خالصـ ثبت نماید. هیچ     دهنده ارائه نویسـ

 نباید بیش از دو خالصه مقاله ارائه دهد. اينویسنده
ــه مقاله ارزیابی هر  - ــدهارزیابیخالص ــنده تا اوایل ماه ژوئن به آدرس ایمیل  ش با اواخر  برابر 2019نویس

 ارسال خواهد شد. 1398خرداد 
  2019ست  اگو 1است باید تا قبل از تاریخ   قرارگرفته تائیدکه خالصه مقاله او مورد   دهندهارائهنویسنده   -

 خود را در کنگره انجام دهد. نامثبت 1398مرداد  10با برابر 
ست   1بعد از تاریخ  - صه مقاالت   2019آگو سنده خال خودکار  صورت به اندندادهانجام  نامثبتکه  هایینوی

 خارج خواهد شد و بنابراین در برنامه علمی و یا کتاب خالصه مقاالت وجود نخواهد داشت.
سنده   - صه مقاله   دهندهارائهاگر نوی شرکت نماید  شده واقع موردقبولیک خال صه نتواند در کنگره   ، خال

 مقاله او باید خارج شود.
ر که در کنگره حضو کنندهشرکت، کمیته علمی این حق را براي مطلع کردن آموزشگاه، انجمن یا شرکت -

 .شوندمیقائل مایش بگذارند شفاهی ارائه یا پوستر را به ن طوربه تواندمیو ن کنندنمیپیدا 
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 یستم ارسال خالصه مقالهس

 
خالصـه مقاله خود را قبل از موعود به ثبت برسـانید تا با مشـکل شـلوغی سـیسـتم در آخرین روز        لطفاً -

 مواجه نشوید.
سال نمایید. براي                - صه مقاله ار سال خال ستم آنالین ار سی ستفاده از  صه مقاله خود را با ا شما باید خال

بارگذاري خالصه مقاله خود، ابتدا اطالعات شخصی خود را ثبت نمایید. تمامی ارتباطات آتی با نویسنده     
 انجام خواهد گرفت. کنندهثبت
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شفاهی ممکن      (نید را انتخاب ک دهیدمیکه ترجیح  ايارائهنوع  - ست براي ارائه  شفاهی). درخوا پوستر یا 

 است توسط کمیته علمی به ارائه پوستر تغییر پیدا کند.
که  پیموندیا را انتخاب نماییدموضوع اصلی کمیسیون علمی آ    7از  زیر موضوعات یک سمپوزیوم از   لطفاً -

 در زیر آورده شده است.
، نام کلمه اســت. موضــوع، نویســنده    150مه و حداقل آن کل 350حداکثر تعداد مجاز خالصــه مقاله   -

 .گیردمیقرار ن موردمحاسبهدر این شمارش  مؤسسات
 لغت کلیدي باید وجود داشته باشد. 5و حداکثر  3حداقل  -
 .شودمیخودکار توسط سیستم استاندارد  طوربهفونت خالصه مقاله  -
 ، منتشر خواهد شد.است شدهارسالکه  طورهمانخالصه مقاالت بدون ویرایش و  -

 

 علمی آپیموندیا هايسمپوزیومون و یناوین کمیسع

 اقتصاد زنبورداري -
 شناسایی و جلوگیري از عسل تقلبی •
 تنوع منابع درآمدي براي زنبورداران •
 روند بازار جهانی عسل •
 زنبورداري تجاري -، برندینگ، زنجیره ارزشبازاریابی •
 کوچک تولیدکنندگانبازاریابی عسل براي  •

 بیولوژي زنبورعسل -
 اخیر در بیولوژي زنبورعسل هايپیشرفت •
 ژنتیک زنبورعسل •
 مواد نیمه شیمیایی زنبورعسل •
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 بقاي زنبور در دماي سرد و گرمسیري •
 میکروفونا و میکروفلورا روده زنبورعسل •
 ادراك، یادگیري و شناخت •

 سالمت زنبورعسل -
 افت کش ها در زنبورداري تأثیر •
 اصالح نژاد براي مقاومت در برابر بیماري •
 هاآفتزنبورعسل و  هايبیماريکنترل  •
 تغذیه زنبورعسل •
 زنبورداري بدون درمان •

 زنبورداري براي گیاهان و افشانیگرده -
 هاافشانگردهوضعیت و محافظت از  •
 زنبورعسل محصوالت توسط افشانیگرده •
 و گیاهان با تغییرات محیطی افشانیگرده •
 محصوالت غیر آلودهزنبورعسل  افشانیگرده •
 شناسایی و تشخیص منابع گیاهی •
 براي زنبورها زیستمحیط و مراتعحفاظت از  •

 و کیفیت زنبورداري فنّاوري -
 شناسایی محصوالت زنبورعسل •
 نوآوري در زنبورداري •
 در محصوالت کندو هااندهباقیمتشخیص  •
 کنترل کیفی و امنیت غذایی •
 پرورش ملکه و تلقیح •
 نوآوري در نظارت کندوها •
 از علم تا عمل •
 در پزشکی مدرن زنبور درمانیاعتبار سنجی  •
 زنبور درمانینوآوري در  •

 زنبورداري براي توسعه روستایی -
 توسعه زنبورداري ◌ٴ درزمینهتحقیقات  •
 زنبورداري با زنبورهاي محلی و بومی •
 زنبورداري پایدار و طبیعی •



 


