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میزان تشخیص آدنوم و خطر سرطان روده و مرگ: عنوان
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Impact Factor = 54
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میزان شیوع چاقی و هیپرتانسیون در استان گلستان چقدر است؟



Case-report
سپتی سمی گرم منفی در یک بیمار مبتال به ابوال



آیا مصرف کاکائو موجب کاهش فشار خون می شود؟
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دو نکته اساسی در برنامه ریزي براي پژوهش 

• Do the right research
موضوع درست را انتخاب کنیم

• Do the research right
تحقیق را درست انجام دهیم

• Do the right research
موضوع درست را انتخاب کنیم

• Do the research right
تحقیق را درست انجام دهیم



معیارهاي مجالت جهت چاپ مقاالت

موضوع•
اهمیت و اولویت موضوع براي مجله؟–

روش اجرا•

موضوع•
اهمیت و اولویت موضوع براي مجله؟–

روش اجرا•



انتخاب روش اجراي صحیح

تفکر•

بررسی متون•

مشاوره•

کار گروهی•

صرف زمان کافی

تفکر•

بررسی متون•

مشاوره•

کار گروهی•

صرف زمان کافی



از توجه شما سپاسگزارماز توجه شما سپاسگزارم


