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 مقدمه .1
مندان  اي علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقاي سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و عالقه مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه

ها و دستاوردهاي تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت  به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه هاي علوم پزشکی؛ کمک رشته
 .یابد و سطح سالمت جامعه انتشار می

  
 )ماهنامه دو(  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :عنوان نشریه
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 .است دسترسی قابل رایگان صورت به مجله سایت چکیده و متن کامل تمام مقاله هاي این مجله از طریق
  

 SIS, ROAD, Barakatkns,Ulrichesweb, Iran Medex, Emro, SID, ISC, Doaj, Google  مقاله هاي این مجله در سایت هاي
scholar, RICeST, Magiran, Drji نمایه شده است. 

 
 هدف .2

 انتشار مقاالت فارسی در حوزه علوم پزشکی از طریق سایت مجله
 

 مسئولیت .3
متخصصـان، پژوهشـگران، کارشناسـان و    اي علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقاي سـطح دانـش علمـی     مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه

ها و دستاوردهاي تازه علمی و کمـک   هاي علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه مندان رشته عالقه
 .یابد به توسعه بهداشت و سطح سالمت جامعه انتشار می

 
 اه اجرایی گیرنده و دستگتعهدات متقابل خدمت .4

هاي انسانی و حیوانی، گمنام ماندن بیمار، مخدوش بودن چهره انسانی و حفظ اسرار پزشکی در مقاله مورد توجه قرار  رعایت مالحظات اخالقی در مداخله •
 .گیرد

بالینی در سایت کارآزمایی بالینی ایران هاي   ها و ثبت کارآزمایی هاي علوم پزشکی مؤسسه مربوطه براي تمام مقاله  ذکر شناسه کمیته اخالق در پژوهش •
)IRCTضروري است (. 

 ها، ضروري است کد اخالق در مقاله ذکر و نامه آن در فایل پیوست قرار گیرد. در مورد سایر مقاله •
ر نام نهاد یا سازمان الزامی اعالم تعارض در منافع: اگر تحقیق توسط ارگان، نهاد یا سازمان خاصی پشتیبانی شده یا از آن اعتبار مالی گرفته است ذک •

 .است
 

 هاها و پرداختهزینه .5

 .چاپ مقاله در مجله به صورت رایگان می باشد
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 دوره عملکرد .6
 .باشد دقیقه می 45هاي مربوطه مطابق الگوي مجله، حداکثر زمان جهت ارسال مقاله  در صورت آماده سازي فایل

 
 خاتمه توافقنامه .7
 

 


