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در نک  از انرمکس هبی  عتبا  درختاسوود داجوووبت  بر  را اراقا   بها را نرتای نبنبی جب ار  ووواتأ را چان م ابه   بها در صووتر 

 رم  ( نب  اتری/ اتری جظبمOriginal Article( تهمچر ن   بها از جتع چح     اصو ))Scopus-PubMed-ISIاهملل  ) ر ن

نمت   نزشووک  ت  یی تزشوو  دترد دکتاا  رمرج در فصوو) دتازدهآ یق ن جب ا جب ا رنبند کل ا  ااح)  ارتأ را نبنبیضوومن ربشوومر 

جگبرش دکتاای نمت   دجماجپزشووک  را یبی دترد  87ت  84یق ن جب ا دترد دکتاای نمت   نزشووک  ت  48ت  48دجماجپزشووک ر در بدد 

 ن جب ا ی تزش  رب حضتر ه ا  در یق ا(   بها را اراقا جمبنم ت  طبرق رب  بدد  ارتطAcceptربشم نذناش ) داجوبت  لزم    رجب ا نبنبی

ش بر  جماد   بها رب اجمکس  وک ) گادد. را  رظتر ارز سا دفبع چ  PubMed ISI -ر   بها رب انرمکس 78حماق)  Scopusداترای یل

 چتیا را جتع   بها قبر) افزانش    ربشم.  جماد چتسط ه ا  داترای رب 3چب  7ت ر ن  74حماق) 

ق ن جب ا ی 88یق ن جب ا نزشک  نمت   ت  بدد  43را چبصاد هبی  بدد  2ت  7د ن جب ا ی تزش  چبصاقبر) ذکا اسد در فص) دتازدهآ یق 

 گادد:    ادجماجپزشک  نمت   اضبف

صره   ب  کم تا چح  )درج تارسوتگ  سوبز بج  رب را نرتای جتنسورمد کا جبم ات  داجووبتها   بها را یبی نبنبی جب ا راای اراقا  :1تب

هوکمد سبز بج )نک  از  ااکز چح   ب  / نژت رب درج تارستگ  استبد نب اسبچ م راهرمب را همااد (داجوبتن  داجوگبد نلتم نزشک  قزتنن

 ی مد ربشمر قبر) نذناش اسد.( قزتنن هبی غ اتاگ ان وگ ای از ر مبری

ای رداجوبت در طاح چح   بچ  داجوگبد نلتم نزشک  قزتنن ت چصتنب شت  واتأ را ثبد جبم ها رداجوبتنبیا کبی دفبع  :2 تبصره

 ختاهم رتد. ت شترای نژتهو  داجوگبد نژتهو  داجوکمد

 

 


