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 ي درماوي بهذاشتي-چاپ ي وشر -مات علميخذبا مجًز  پسشنانشرمت تعايوي 
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 بسمه تعایل

 188ك شمارٌ:    

 28/09/1390تاريخ:     

 ذاردوپيًست:  

 / سردبيرمحترم مجلههمكار گرامي

 ٍ احتشام با سالم

بِ استحضاس هيشساًذ دس ساستاي ًياص سشدبيشاى هحتشم ٍ ّيات تحشيشيِ هجالت داًطگاّي دس صهيٌِ استماء كيفيت هماالت ٍ اّويت ًوايِ 

سويٌاس يكشٍصُ اي سا با ّذف   0931هاُ  دي 8ضذى هجالت دس باًكْاي هعتبش بيي الوللي، ضشكت كَثش لصذ داسد تا دس هَسخِ 

بشگضاس ًوايذ. لزا اص جٌابعالي ٍ سايش ّوكاساى دس آى هجلِ دعَت هيطَد تا دس ايي سويٌاس حضَس « ى ٍ ّيات تحشيشيِتَاًوٌذساصي سشدبيشا»

ّا ضوي تبادل اطالعات با سايش ّوكاساى دس ّيات تحشيشيِ هجالت كطَس  اهيذٍاسين بتَاًين با بشگضاسي ايي كاسگاُ. بْن سساًيذ

 باضذ.  هجالت تحت پَضص ضشكت كَثش سايگاى هيكليِ ثبت ًام بشاي ضوٌا يافضايين. استاًذاسدّاي علوي هجالت كطَس سا ب

 
 سميىار يكريزٌ تًاومىدسازي سردبيران ي َيات تحريريٍ عىًان

كِ اص طشيك ساهاًِ آهَصش هذٍام ٍصاست  اهتياص باصآهَصي بشاي كليِ گشٍّْاي هشتبط دس علَم پضضكي 2..5با  بازآمًزي
 اعطا هيگشدد.  brcgl.ircme.irبْذاضت 

 ًوايِ ضذى دس باًكْاي اطالعاتي هعتبش .0 مًضًعات

 ٍ ًحَُ هحاسبِ (Impact Factor) يشتأث يبضش .5

 ٍ كاسبشدّاي آى AMA Style هطابك سٍش صحيح هماالت ًگاسش .9

 هذسسيي ٍاحذ آهَصش ضشكت كَثش مدرسيه

 08الي  8اص ساعت  0931هاُ  دي 8پٌجطٌبِ  زمان

دٍاصدُ -بيست هتشي گلستاى -خياباى آلاعليخاًي -خياباى ضيخ بْايي جٌَبي-خياباى هالصذسا-تْشاىضشكت كَثش ) مكان
 (2طبمِ  -9پالن  -هتشي سَم

  پزيش است. ّاي فَق بِ صَست آًاليي اص طشيك آدسس ريل اًجام ثبت ًام كاسگاُ وحًٌ ثبت وام
http://www.kowsarmed.com/main/index.php/departments/te/seminars-a-workshops 
OR: www.Kowsarmed.com > Departments > Technical Editor > Seminars & Workshops 

 )بش اساس اٍلَيت ثبت ًام آًاليي( ًفش 91 ظرفيت

 ّضاس تَهاى بشاي سايشيي 91سايگاى بشاي هجالت تحت پَضص كَثش ٍ  َسيىٍ ثبت وام

 بشاي كسب اطالعات بيطتش هيتَاًيذ با خاًن حيذسي تواس بگيشيذ: اطالع رساوي
 ( 019)داخلي  88750.22-.تلفي: 

 (2)ضواسُ  88750.22-.فكس: 
  Info@kowsarmed.comایمیل: 

 

 

 با آرزوي موفقيت

 دکتر سيد محمد ميري

 مدير عامل 
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