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  جًان داوشمىذان جًایس بخش در شرکت درخًاست ي مقاالت چکیذٌ ارسال مهلت تمذیذ

 شیراز همراٌ سالمت المللی بیه کىگرٌ ديمیه

 احتشام ٍ سالم ثب

 تحصیالت داًطجَیبى ٍ کطَس عبلی آهَصش هَسسبت ٍ داًطگبّْب علوی ّیئت عضَ هحتشم ّوکبساى اص ثشخی دسخَاست ثِ تَجِ ثب

 ّوشاُ سالهت الوللی ثیي کٌگشُ دٍهیي جَاى داًطوٌذاى ثخص دس ضشکت ٍ هقبالت چکیذُ اسسبل هْلت توذیذ هَسد دس تکویلی

 دس ضذُ اتخبر تصویوبت هطبثق کِ سسبًذ هی استحضبس ثِ ضذ، خَاّذ ثشگضاس ضیشاص ضْش دس 95 اسفٌذ 5 ٍ 4 سٍصّبی دس کِ ضیشاص

 20/9/95 تبسیخ تب جَاى داًطوٌذ جبیضُ ثخص دس ضشکت ٍ هقبالت خالصِ اسسبل هْلت کٌگشُ، هحتشم سیبست تبییذ ٍ علوی کویتِ

 .ثَد ًخَاّذ توذیذ قبثل هجذدا ٍجِ ّیچ ثِ هْلت ایي کِ است ثذیْی. است گشدیذُ توذیذ

 پضضکی علَم هختلف ّبی سضتِ هتخصصیي ٍ اطالعبت فٌبٍسی داًطجَیبى علوی، ّیئت هحتشم اعضبی کلیِ استحضبس ثِ ّوچٌیي

 هیکشٍة هتخصص یک چٌبًچِ هثبل ثشای تشتیت، ثذیي. است گشدیذُ فشاّن کٌگشُ ایي دس ًَ ّبی ایذُ اسسبل اهکبى کِ سسبًذ هی

 دیجیتبل تصَیش یک سٍی اص اسگبًیسن هیکشٍ یک ّبی کلًَی تعذاد ضوبسش ثشای هَثبیل اپلیکیطي یک طشاحی داسد اعتقبد ضٌبسی

 اص ثعذ هشحلِ دس ٍ ًوَدُ اسسبل کٌگشُ ثِ سا ایذُ ایي تَاًذ هی ٍی ثٌوبیذ، تَجْی قبثل کوک سضتِ آى هتخصصبى ثِ تَاًذ هی

 .ًوبیذ استفبدُ ّوشاُ تلفي اپلیکیطي ایک ثِ خَد ایذُ تجذیل ثشای هشثَطِ هتخصصبى ّوکبسی

 ّبی ثشًبهِ ٍ ّب آصهبیص ّب، تکٌیک هفبّین، ّب، ایذُ تجبدل جْت فضبیی ایجبد کٌگشُ ایي اصلی ّذف کِ ًوبیذ هی یبدآٍسی

 ٍ خذهبت اص استفبدُ دس جیجی ضخصی ّبی سایبًِ ٍ کبهپیَتشّب ّوشاُ، ّبی تلفي هبًٌذ هَثبیل استجبطی ّبی دستگبُ کبسثشدی

 .ثبضذ هی سالهت ٍ ثْذاضت اطالعبت

 پزیشفتِ هقبالت خالصِ. ًوبیٌذ اقذام کٌگشُ سبیت ٍة طشیق اص خَد هقبلِ چکیذُ اسسبل ثشای ضَد هی تقبضب هحتشم پژٍّطگشاى اص

 ضذ خَاّذ هٌتطش (Shiraz E Medical Journal)ضیشاص  پضضکی علَم الکتشًٍیکی هجلِ دس ٍ کٌگشُ سسوی سبیت ٍة دس ضذُ

 دس هٌتخت هقبالت کبهل هتي(. ثبضذ هی ًوبیِ Scopus هبًٌذ هعتجش سبص ًوبیِ ّبی سیستن اص ثشخی دس حبضش حبل دس هجلِ ایي)

 .ضذ خَاّذ هٌتطش  SEMJ، IJMS، JBPE هعتجش ٍ ضذُ اًذکس هجالت اص یکی
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 مرتضًی جًاد محمذ سیذ دکتر

همراٌ سالمت المللی بیه کىگرٌ ديمیه علمی دبیر  


