
وابسـتگی  دهنـده،  ارائـه  نـام  نویسـندگان، 
نویسـندگان و .... امکانپذیـر نمی باشـد و کمیته 
قبـال درخواسـت  برگزارکننـده مسـئولیتی در 

داشـت. نخواهـد  تغییـرات 
é امتیاز ارائه سخنرانی یا پوستر فقط در صورت ارائه 
آن به سخنران و یا ارائه كننده پوستر داده خواهد شد. 
é نتیجه داوری مقاالت در سایت کنگره گنجانده 

خواهد شد. 
é در صورت ارائه بیش از یک سخنرانی یا پوستر 
امتیاز  مورد  یک  فقط به  یک نویسنده،  توسط 

اعطا خواهد شد.
ارائه دهنده  برای شخص  امتیاز فقط  گواهی   é
مقاله که نفر اول در بین نویسندگان آن خواهد 

بود، صادر خواهد شد.
é خواهشـمند اسـت در خالصـه مقاله خود نام 
نویسـنده، نـوع تخصـص، شـماره تلفـن ثابت و 
همـراه، کـد ملـی و آدرس پسـت الکترونیک را 
درج  نموده و از طریق پست الکترونیک کنگره،
 E-Mail: secretary@epilepsycongress.ir

ارسال نمائید. 

آخرين مهلت ارسال مقاله

حداکثر تا تاريخ: 1395/8/30

é مسئولیت صحت یا سقم مطالب از نظر علمی 
به  با توجه  نویسندگان است.  به عهده  انشائی  و 
اینکه خالصه مقاله ها در صورت پذیرش، به همان 
صورت ارسال شده، در کتاب خالصه مقاالت درج 
صحیح  اصول  رعایت  به  نسبت  لطفًا  می شوند، 
اطمینان حاصل کرده و  انشائی  امالئی-  نگارش 

متن را قبل از ارسال نهایی بازبینی نمائید. 

ارائه  به صورت  کنگره  در  مقاله ها  ارائه  نحوه   é
سخنرانی یا پوستر است. 

به پوسترهای برتر در روزهای برگزاری 
کنگره جوايزی اهدا می شود.

دبيرخانه علمی و اجرايی:
انجمن صرع ايران

توحید، کوچه  ابتدای خیابان  توحید،  میدان  تهران، 
سرو، پالک 6، طبقه اول
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فراخوان مقاله
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سیزدهمین
کنگره   بین المللی صرع

داراي امتياز باز آموزي برای متخصصان: 
مغز و اعصاب، روان پزشکان، جراحان مغز و اعصاب، اعصاب اطفال، 

داخلی و اطفال، طب اورژانس، بيهوشی، ICU، پزشکان عمومی، 
پرستاران و..

Status Epilepticus  محور اصلی کنگره: صرع پایدار



به نام خدا
بیماري هـای  شـایع ترین  از  یکـی  صـرع  بیمـاری 
مزمـن نورولوژیـک اسـت که بـا توجه بـه آمارهای 
موجـود یـک  درصـد جعمیـت جهـان )65 میلیون 
نفـر( و حـدود750 هـزار نفـر در ایـران را شـامل 
می شـود. لـذا بـا توجه به شـیوع باالی ایـن بیماری 
نیـاز اسـت آگاهـی کامـل و بـه روزی نسـبت بـه 
درمـان و تازه هـای ایـن بیمـاری در دسـت باشـد. 
ایجـاد دسـتور العمـل واحـد و آمـوزش بـه روز بـا 
پیشـرفت هـای علمـی و تکنیکـی بـرای نیروهـای 
خـط اول برخـورد بـا مبتالیـان بـه صـرع ماننـد 
پرسـتاران، تکنسـین بخش های اورژانس، پزشـکان 
نورولوژیسـت، طـب اورژانـس و مراقبت هـای ویـژه؛ 
بـه دلیـل بـار زیـاد موربیدیتـی و مورتالیتـی صرع 
پایـدار Status epilepticus  و همچنیـن نیـاز 
بـه تشـخیص و درمـان هـر چـه سـریعتر )کمتر از 
30 دقیقـه( بـا هـدف پیشـگیری از ایجـاد عـوارض 
طوالنی مـدت، از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت. 
بـه همیـن منظـور بـر آن شـدیم کـه در کنگـرة 
جنبه هـای  بـه  جامـع  طـور  بـه  صـرع،  سـالیانة 
آموزشـی مختلـف تشـخیصی و درمانـی  بپردازیم.  
"سـيزدهمين  داریـم  نظـر  در  مهـم  ایـن  بـرای 
کنگـرة بين المللی صـرع" را در تاریخ های ششـم 

تا هشـتم بهمن ماه سـال جـاری با حضور اسـاتید 
برجسـتة داخـل و خـارج از کشـور در تـاالر امـام 

بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( برگـزار نماییـم. 
امیـد اسـت بتوانیـم بـا همفکـری، انتقـال نظـرات 
و دانـش تمامـی صاحبنظـران و پژوهشـگران ایـن 
عرصـه، گامـی بـرای افزایش سـطح علمـی جامعه 

پزشـکی کشـور برداریم.
دکتر ساناز احمدی کرويق
دبير علمی سيزدهمين کنگره بين المللی صرع

محور اصلی کنگره:
Status epilpticus  صرع پایدار é

محورهای فرعی کنگره: 
é بررسی های پاراکلینیک در صرع شامل:
 Video EEG Monitoring ,Brain

MRI/Spect- Pet-EEG – Brain CT
é تشخیص و درمان صرع

é سایکولوژی و صرع
é درمان جراحی در صرع

é پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی صرع
Pitfall é  های تشخیص در صرع

é کاربرد های  MEG در صرع

 super status  صرع é
é گزارش موارد آموزنده و جالب

é و ........

توجه                             توجه

انتخاب مقاالت برای ارائه سخنرانی بر اساس 
محور اصلی کنگره خواهد بود.

 
نحوه تهيه و تنظيم مقاالت:

از اساتید و محققین محترم تقاضا می شود نکات 
ذیل را در ارائه خالصه مقاالت رعایت فرمایند: 

é خالصه مقاله باید به هر دو زبان انگلیسی و فارسی 
نوشته شود.

 ،)background( خالصه مقاله باید شامل زمینه é
 ،)Findings( یافته ها ،)Methods( روش مطالعه
کلیدی  کلمات  و   )Conclusion( نتیجه گیری 

)Key words( باشد. 
é نام نویسنده ارائه دهنده مقاله باید در ابتدای نام 

نویسندگان ذکر شود.
é در هنگام ثبت خالصه مقاله باید فرد ارائه دهنده 

خالصه مقاله مشخص گردد.
نـام  تغییـر  مقالـه،  خالصـه  ارسـال  از  پـس   é


