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 خدابنام 

 "محققین پزشکی سینوهه" موسسه

مجالت، کمیته ، اساتید محترمدانشجویان عزیز، را به وزه علوم پزشکی حدر  صرفاشی ارائه خدمات پژوهآمادگی 

 های تحقیقات و .... اعالم می نماید.

  :شامل موسسهاین خدمات 

پروپزال نویسی، مقاله نویسی، و  در پایگاه های علمی سرچکارگاه های آموزشی در زمینه آموزش برگزاری -

 انتخاب مجالت مناسب، سابمیت، استراتژی چاپ مقاالت و ....

 ویراستاری مقاالت انگلیسی و فارسی از نظر علمی و ادبی-

 تصفحه آرایی مقاالت مجال-

 داوری علمی و ساختاری مقاالت و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجالت-

 معرفی و انتخاب مجالت مناسب-

 اصالح و فرمت بندی رفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هاورارد و ...-

 رت مشاوره ایپذیرش مقاله بصوهمکاری در امر -
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 است "محققین پزشکی سینوهه"از آموزش های موسسه  ایزیر نمونه فایل 

صرفا انواع لبته در این بخش ذکر شده است. ا )حتی االمکان( و جزئیات هر کدام انواع مقاالت این فایلدر 

 مقاالت آورده شده است. مهم 

 ه دیگر آموزش داده خواهد شددقت بفرمائید انواع مطالعات در یک بخش جداگان
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