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 1) /1378-1387(سال  10پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت -شناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجله علمي ارزيابي روش

ژي ا
	ان؛   �����  .١-)'&% ت : ١ "! ر� ،٧ دور� ،�����١٣٩٠ ا�����
  مقاله پژوهشي

  ناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجلهش روشارزيابي 

سال  10پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت - علمي

)1387-1378(  

  3، حميد شريفي1، اميد علي نكويي جهرمي2، عليرضا باهنر1حسام الدين اكبرين
  دستيار اپيدميولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران، تهران 1
  اپيدميولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران، تهراندانشيار 2

  كرمان كرمان، باهنر شهيد دانشگاه ،يدامپزشك دانشكده ،يولوژيدمياپ ارياستاد 3

  تهران، ميدان انقالب، ابتداي خيابان آزادي، نبش خيابان دكتر قريب، دانشكده دامپزشكي، بخش اپيدميولوژي، دانشگاه تهران: عليرضا باهنر، آدرس :نويسنده رابط

  abahonar@ut.ac.ir: ، پست الكترونيك66933222:، نمابر61117056:تلفن

 3/7/89:پذيرش؛ 29/7/88:تاريخ دريافت

ضـوابط   رعايـت  لزوم به نظر. هاي اخير توسعه قابل توجهي يافته است استفاده از مطالعات تجربي در دامپزشكي در دهه :مقدمه و اهداف

  .اي دارد ها نيز اهميت ويژ اجراي اين مطالعات، توجه جدي به طراحي مناسب و گزارش دقيق آن

دامپزشكي دانشگاه تهران   ي دانشكده هاي باليني منتشر شده در مجله از مطالعات تجربي و كارآزمايي كيفيت مقاالت مستخرج :روش كار

  . قرار گرفتند بررسيمقاالت بر اساس چك ليست به دقت مورد . ديگرد يابيارز پژوهش نيا قالب در) 1378-1387(سال  10در مدت 

% 36در . بـود  از مقاالت به حجـم نمونـه اشـاره شـده    %  42/93در . تجربي بوده استمقاله مبتني بر مطالعات  289مقاله،  738از  :نتايج

مقاالت به تصادفي سـازي،  % 6/33مطالعات به كور سازي، در % 4/1مقاالت به نوع مطالعه در عنوان، در % 8/66مقاالت به نوع طراحي، در 

مقاالت به نوع تجزيه و تحليل آمـاري اشـاره   % 5/76ل اخالقي و در مقاالت به رعايت اصو% 1/2مقاالت به معيارهاي ورود، در %  9/96در 

 .متغيـر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه بـود      ) ±06/5(58/5به طور متوسط در هـر مقالـه   . مطالعات داراي گروه شاهد بودند% 9/60. شده بود

  .ندبود) ±34/1(نفر 37/3ميانگين تعداد نويسندگان  و%) 7/27(مورد مطالعه نشخوار كنندگان  اتبيشترين حيوان

پيشـنهاد  . داد روند رو به بهبـودي را نشـان مـي     مجله در گزارش مطالعات تجربي مندرج  اگرچه طراحي و شيوه، در مجموع: گيري نتيجه

  .گردد از يك دستورالعمل استاندارد به منظور بهبود كيفيت اين مطالعات و تدوين مقاالت استفاده شود مي

  شناسي، ارزيابي، مطالعات تجربي، تهران، دامپزشكيروش  :واژگان كليدي 

  مقدمه

اسـت  ) مقاله معموالً(محصول فعاليت هاي پژوهشي، سند علمي 

ــاق    ــه انطب ــتانداردهاي ده گان ــد داراي اس ــه باي ــا ك ــوابط ب  ض

(Compliance)، نتـــــايج (Conclusion)ســـــازي ، خالصـــــه 

(Summarization)، ــدي ــهولت ،(Purposefulness) هدفمنـ  سـ

ــي ــه (Accessibility) دسترس ــق ،(Context) زمين  ،(Logic)منط

 فني هاي جنبهو (Language)  زبان ،(Visualization) تصويرسازي

بندي و ارزشيابي مقـاالت بـر    رتبه ).1( باشد(Mechanics)  نگارش

خير اهميت زيادي يافته است كه بر ااساس استاندارها در طي دهه 

ها و مراكز تحقيقـاتي ارزيـابي    اساس آن عملكرد پژوهشي دانشكده

ها و افزايش كيفيـت   شده و باعث ايجاد رقابت سازنده بين دانشكده

. گـردد  مقاالت منتشر شده از سوي اعضاي هيأت علمي مـي علمي 

هاي ارزشيابي، استفاده از ميزان مولد بودن كـادر   يكي از اين روش

ايـن روش بـر ايـن ايـده      اسـت  (Faculty Productivity) آموزشي

هـاي   استوار است كه توليدات علمـي كـادر آموزشـي ماننـد طـرح     

اي و غيـره   ويني، ترجمـه ها، كتاب هاي تأليفي، تد تحقيقاتي، مقاله

يا مركز تحقيقاتي ارتباط نزديكي /با كيفيت پژوهشي آن دانشكده و

بررسي رشد كمي و كيفي مقـاالت پزشـكي كشـور از    ). 3،2(د ندار

رضايي قلعه ). 4( گرفته است داشتهساليان گذشته مورد توجه قرار 

 اي به بررسي مقاالت پزشكي ايران بر اسـاس  و همكاران در مطالعه

Impact Factor    در مجـالت  1992-2002 هـاي  مجلـه طـي سـال
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  و همكاران اكبرين/ 2

المللي پرداختند و گـزارش نمودنـد كـه مقـاالت ارتقـاء       معتبر بين

  ).5( اند كيفي و كمي يافته

 ، كورسازي(Randomization) ، تصادفي سازينمونهتعيين حجم 

(Blinding)       و نوع تجزيه و تحليل آمـاري جـزء اركـان پـر اهميـت

هـا   كـه متأسـفانه كمتـر بـه آن    ) 6( هسـتند هاي باليني  كارآزمايي

در تحقيقي كه توسط سرشتي و همكـاران  ). 7( پرداخته شده است

در بين اعضاء هيأت علمي دانشگاه ياسـوج انجـام پـذيرفت ناآشـنا     

هاي آماري به عنـوان يكـي از موانـع اصـلي      بودن به اصول و روش

  ).8(است  هاي پژوهشي و چاپ مقاالت بوده انجام فعاليت

مطالعه عربي و همكاران كه بر روي مقـاالت مجلـه ي دانشـكده    

انجـام پـذيرفت؛    1370-83ي ها سالدامپزشكي دانشگاه تهران در 

%  4/10هـا شـامل    بنـدي آن  فراواني مقاالت بر اسـاس نـوع طبقـه   

ــوردي،  ــزارش مـ ــروري، %  4/1گـ ــي و %  2/31مـ %  8/56تجربـ

  ).9( مشاهده اي بودند -توصيفي

يي و همكاران در بررسي مقاالت اعضاي هيأت علمي دانشگاه واال

گزارش نمودند  1371-1384هاي  پزشكي مازندران، طي سال  علوم

  ). 10( كه كيفيت و كميت اين مقاالت افزايش يافته است

 227اللهي و همكـاران در ارزشـيابي كيفيـت      طبق بررسي آيت

پزشكي كشـور در  مجله علوم  25كارآزمايي باليني منتشر شده در 

مقالـه بـه روش محاسـبه حجـم      14تنهـا در   1370-82هاي  سال

مـورد بـه    113سـازي، در   مورد به نوع شيوه تصـادفي  3نمونه، در 

 مورد به نام روش آماري اشاره شده بـود  193روش كورسازي و در 

علـوم  مقالـه دانشـگاه    200طباطبايي و فاضل زاده در بررسـي ). 11(

به اين نتيجـه رسـيدند    1381-1386هاي  پزشكي شيراز طي سال

درصد مقاالت محاسبه حجم نمونه مورد غفلـت   95كه در بيش از 

زاده از نتـايج   طي ارزيـابي مشـاطان و آصـف   ). 12( واقع شده است

، از 86هاي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال  پژوهشي دانشكده

زارش مقاله گـ  5مقاله تحقيقاتي،  57مقاله چاپ شده،  67مجموع 

رفيعي ). 13(مقاله گزارش كوتاه يا نامه به سردبير بودند  5مورد و 

به بررسي عوامـل مـؤثر بـر نگـارش مقـاالت       هشيو جهاني در پژو

فارسي و التين از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 

از جمله (تحقيقاتي  هاي گروهپرداختند و نبود  1387اراك در سال

مار، افـراد مجـرب در زمينـه مقالـه نويسـي،      پژوهشگر، متخصص آ

را سـومين عامـل عـدم    ...) جستجوي مقاالت مربوطه، تايپيست و 

گرايش اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه به نگارش مقـاالت عنـوان   

  ). 14( نمودند

طراحي و استفاده از مطالعات تجربي در دامپزشكي در طي چند 

ايـن مطالعـات بـا     .توسعه چشمگيري پيدا كرده اسـت  گذشتهدهه 

هاي گوناگون  اي براي پژوهش هاي مختلفي مانند مطالعه پايه هدف

هاي بلند مـدت   ريزي گيري و برنامه در طب انساني و مبناي تصميم

بنابراين طراحي مناسب و گزارش دقيق چگـونگي  . پذيرد انجام مي

هـا از اهميـت ويـژه اي برخـوردار      اجرا، نتايج و تجزيه و تحليل آن

  .است

با توجه به اهميت طراحي و اجراي صحيح مطالعـات تجربـي در   

پذيري نتـايج آن، در ايـن مطالعـه بـر آن شـديم كـه روش        تعميم

ــي و كيفيــت مقــاالت مســتخرج از مطالعــات تجربــي و       شناس

پژوهشـي  –هـاي بـاليني منتشـر شـده در مجلـه علمـي       كارآزمايي

تـا پايـان    1378دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران از ابتداي سال 

  . را مورد ارزيابي قرار دهيم 1387سال 

  روش كار

انجـام    (Cross sectional)اين پژوهش به صورت مطالعه مقطعي

ــتخرج از مطالعـــات تجربـــي و  . گرديـــد كيفيـــت مقـــاالت مسـ

پژوهشـي   –هاي بـاليني منتشـر شـده در مجلـه علمـي      كارآزمايي

تـا پايـان    1378دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران از ابتداي سـال 

كـه  ) 15،2(مقاالت بر اساس چك ليستي . ارزيابي شد 1387سال 

در ايـن  . از قبل طراحي شده بود به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند

سال، (چك ليست پس از وارد كردن اطالعات عمومي زمان انتشار 

كه مطالعه بـر  ) موردي(د نويسندگان، حيواني ، تعدا)دوره و شماره

روي آن صورت گرفته بود و تعـداد متغيرهـاي مـورد مطالعـه وارد     

فهرست شده و سپس در خصوص اشاره به حجم نمونه، اشـاره بـه   

نــوع طراحــي، اشــاره در عنــوان، اشــاره بــه كورســازي، اشــاره بــه 

، اشـاره  معيارهاي ورود، داشتن گروه شاهد سازي، اشاره به تصادفي

به معيارهاي اخالقي و اشاره به روش تجزيـه و تحليـل آمـاري بـه     

  .كدبندي گرديد) 0(و نداشتن ) 1(صورت داشتن 
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 3) /1378-1387(سال  10پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت

كه كمترين  بود شده اشاره نمونه حجم به%)  93

مقالـه   104در . بـوده اسـت   232464هـا   نمونه و بيشترين آن

بـه نـوع مطالعـه در    %)  8/66( مقالـه  193به نوع طراحي، در 

بـه  %)  6/33(مقاله  97به كور سازي، در %)  1/

مقاله  6به معيارهاي ورود، در %)  9/96( مقاله 280

بـه نـوع   %)  5/76(مقالـه   221به رعايت اصول اخالقـي و در  

نيز داراي %) 9/60( لعهمطا 176. تجزيه و تحليل آماري اشاره شده بود

 58/5به طور متوسط در هر مقاله ). 1شماره  جدول

و  1 هـا  آنمتغير مورد مطالعه قرار گرفته بود كـه كمتـرين   

 نفـر  37/3متغير بوده و ميانگين تعداد نويسندگان 

  .است بوده نفر 8 ها آن نيشتريب و 1ها  كه كمترين آن

كننده  هاي مورد مطالعه، تعداد مقاالت رعايت با در نظر داشتن سال

معيارهـاي ورود، تخصـيص   (هاي اصلي مورد نياز مقاالت تجربي 

در طـي زمـان افـزايش    ) تصادفي، كور بودن و رعايت مسائل اخالقـي 

بـه طـوري كـه تعـداد مقـاالتي كـه حـداقل دو مـالك از         

بـه   1378در سـال  % 5/18انـد از   هاي بيان شده را رعايت كرده

  .افزايش يافته است

دهـد كـه طراحـي و شـيوه گـزارش       نتايج به دست آمده نشان مـي 

مجلـه دانشـكده    در هاي بـاليني منـدرج   مطالعات تجربي و كارآزمايي

بـدون  . نيسـتند دامپزشكي دانشگاه تهران از كيفيت مناسبي برخوردار 

ترديد عدم طراحي مناسب اين گونه مطالعات و عدم توجـه كـافي بـه    

سـازي، كـور سـازي، اصـول      هايي مانند نوع طراحي، تصـادفي 

اخالقي و نوع تجزيه و تحليل آماري ممكن است مشكالت زيادي را در 

 97متأسفانه در هيچكدام از . ها به وجود آورد تفسير نتايج و تعميم آن

سازي چگونگي آن تشـريح   له مورد بررسي اشاره كننده به تصادفي

كارآزمـايي منتشـر شـده     80آلتمن و همكاران در بررسـي  

سـازي اشـاره    از مقاالت به نـوع روش تصـادفي  

در حالي كه اين شاخص در خصوص مقـاالت پزشـكي   

     ).11(ست برآورد شده ا

پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت -شناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجله علمي

ن
گوشتخوارا

آبزيان

ي ها
ك سم

ت

ت
ش
ط ك
محي

ي
مواد غذاي

ت
شرا
ح

ط
مختل

8281807978

82778183
68

2630

48
3127

��6اد �5 ��

شماره فارسي منتشر  40مقاله در

ها مبتني بر مطالعات  از آن%)  39

و كمتـرين  %)  26/59( 80ها در سال 

  ).1شماره  نمودار( بوده است

  تعداد مقاالت منتشر شده به تفكيك سال

كه مطالعه بر روي آن انجام پذيرفتـه  

 63و سپس طيور با %)  37/28(

  . بودند%)  69/0(مورد  2و كمترين آن حشرات با 

از اين موارد استفاده  تا نيز از يك يا چند

 يرو بر مطالعه كه) يموارد( يوانات

42/93( مقاله 270 در

نمونه و بيشترين آن 2ها  آن

به نوع طراحي، در %)  36(

/4(مطالعه  4عنوان، در 

280تصادفي سازي، در 

به رعايت اصول اخالقـي و در  %)  1/2(

تجزيه و تحليل آماري اشاره شده بود

جدول( گروه شاهد بودند

متغير مورد مطالعه قرار گرفته بود كـه كمتـرين   ) ± 06/5(

متغير بوده و ميانگين تعداد نويسندگان  38ها  بيشترين آن

كه كمترين آن) ± 34/1(

  بحث 

با در نظر داشتن سال

هاي اصلي مورد نياز مقاالت تجربي  مالك

تصادفي، كور بودن و رعايت مسائل اخالقـي 

بـه طـوري كـه تعـداد مقـاالتي كـه حـداقل دو مـالك از         . يافته است

هاي بيان شده را رعايت كرده كمال

افزايش يافته است 1387در سال % 1/42

نتايج به دست آمده نشان مـي 

مطالعات تجربي و كارآزمايي

دامپزشكي دانشگاه تهران از كيفيت مناسبي برخوردار 

ترديد عدم طراحي مناسب اين گونه مطالعات و عدم توجـه كـافي بـه    

هايي مانند نوع طراحي، تصـادفي  شاخص

اخالقي و نوع تجزيه و تحليل آماري ممكن است مشكالت زيادي را در 

تفسير نتايج و تعميم آن

له مورد بررسي اشاره كننده به تصادفيمقا

آلتمن و همكاران در بررسـي  . نشده بود

از مقاالت به نـوع روش تصـادفي  % 40دريافتند كه تنها 

در حالي كه اين شاخص در خصوص مقـاالت پزشـكي   ). 16(اند  نموده

برآورد شده ا%  7/1ايران 

شناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجله علمي ارزيابي روش
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   ها يافته

مقاله در 738در اين مدت در مجموع، 

16/39(مقاله  289كه  است گرديده

ها در سال  تجربي بوده كه بيشترين آن

بوده است%)  46/31( 86ها در سال  آن

  

  

  

  

  

  

  

تعداد مقاالت منتشر شده به تفكيك سال -1شماره  نمودار

كه مطالعه بر روي آن انجام پذيرفتـه  ) موردي(بيشترين حيواني 

(مورد  82بود؛ نشخوار كنندگان با 

و كمترين آن حشرات با %)  8/21(مورد 

نيز از يك يا چند%)  04/1(مورد  3در 

  ).2 شماره نمودار( شده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واناتيح مطلق يفراوان - 2 شماره نمودار

 .بود گرفته انجام آن
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  و همكاران اكبرين/ 4

 از تهران دانشگاه يدامپزشك دانشكده مجله در افتهي انتشار يتجرب مقاله 289 در يبررس مورد موضوعات ينسب و مطلق يفراوان -1جدول شماره 

 .1387 سال انيپا تا 1378 سال يابتدا

  (%)ينسب يفراوانفراواني مطلق       موضوع مورد بررسي 

  است؟آيا به نوع طراحي اشاره شده 

  بلي

  خير

   

104             36  

185             64  

  آيا در عنوان اشاره شده است؟

  بلي                      

  خير 

  

193           8/66  

96                     2/33  

  آيا به كورسازي اشاره شده است؟               

  بلي

  خير

  

4              4/1  

285                   6/98  

  آيا به تصادفي سازي اشاره شده است؟

  بلي

  خير

  

97        6/33  

192        4/66  

  آيا به معيارهاي ورود اشاره شده است؟

  بلي

  خير

  

280        9/96  

9         1/3  

  آيا داراي گروه شاهد مي باشند؟

  بلي

  خير

  

176       9/60  

113                 1/39  

  اخالقي اشاره شده است؟آيا به رعايت معيارهاي 

  بلي

  خير 

  

6  1/2  

283   9/97  

  آيا به روش تجزيه و تحليل آماري اشاره شده است؟

  بلي

  خير

  

221  5/76  

68  5/23  

  
شده بود كه از پرداخته مقاله اين پژوهش به كورسازي  4فقط در  

) دو سويه كور(كورسازي  به چگونگي يك موردتنها ها  ميان آن

با ذكر  -بيان و اشاره به نوع تجزيه و تحليل آماري. كرده بود اشاره

در مقاالت مجله دانشكده دامپزشكي  -آزمون آمارينام روش 

دانشگاه تهران نسبت به تصادفي سازي و كورسازي از كيفيت 

 200طباطبايي و فاضل زاده در بررسي . مناسب تري برخوردار بود

مقاله چاپ شده توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 27كه در  به اين نتيجه رسيدند 1381- 1386هاي  شيراز طي سال

ترين  مقاله اي كه روش مطالعه كارآزمايي باليني بوده است شايع

ايرادات مشاهده شده عبارت بودند از عدم توضيح دقيق درباره 

بالقوه احتمالي آن با گروه  هاي  نحوه انتخاب گروه كنترل و تفاوت

، عدم %)27(سازي ، عدم اشاره به روش تصادفي%)39(مداخله 

عدم ذكر دقيق  ،%)51(رسازي در مطالعهاشاره دقيق به كو

طبق ). 12%) (26هر كدام ( معيارهاي ورود و خروج به مطالعه

كارآزمايي هاي باليني منتشر % 84اللهي و همكاران در  بررسي آيت

تا  1370هاي  مجله علوم پزشكي كشور در فاصله سال 25شده در 

ه در در حالي ك) 11( به نام روش آماري اشاره شده بود 1382

رعايت . اشاره شده بود%) 5/76(مقاله  221مطالعه حاضر در 

مالحظات اخالقي از ديگر اركان مهم مطالعات تجربي است كه 

به آن %) 1/2(مقاله  6دهد تنها در  نتايج اين مطالعه نشان مي

اشاره شده بود كه در مقايسه با مطالعات انجام شده توسط 

و همكاران ) 17(، زاهدپاشا %)5/59(و همكاران ) 11( اللهي آيت
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 5) /1378-1387(سال  10پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت -شناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجله علمي ارزيابي روش

. رقم بسيار پاييني است%) 50(و طباطبايي و فاضل زاده %) 60(

موارد عدم رعايت اصول  ،بررسيدر يك ) 18(خاكسار و همكاران 

دامپزشكي كه در  ياخالقي و حقوق حيوانات در مقاالت تحقيقات

مختلف داخلي  هاي دامپزشكي در كنگره 1382- 1386هاي  سال

در اين راستا  .دادندمورد ارزيابي قرار را  به چاپ رسيده بود

كدهاي الزم براي كار بر و با چهار بند عمده از قوانين هايي  تضاد

عدم انتخاب صحيح گونه شامل  )19( روي حيوانات آزمايشگاهي

مشخص نمودن دقيق ، كارگيري حداقل تعداد حيوانه ب، حيوان

ه بعدم  وه ژدردي در طي پرو بيهوشي و بي اياستفاده از داروه

هاي نرم  برنامهاستفاده از هاي تشخيصي مناسب،  كارگيري روش

 .ده شدههاي جايگزين مشا ساير روش و in vitro هاي روش افزاري،

دهد كه در تحقيقات دامپزشكي به رعايت  اين مسأله نشان مي

ترين دليل باال  مهم شك بي. شود موازين اخالقي توجه جدي نمي

در قسمت اجراي موازين اخالقي بودن موارد عدم رعايت 

ي يهاي پژوهشي دامپزشكي كشور، فقدان ضمانت اجرا فعاليت

ن كشور از اقوانين و مقررات الزم در اين زمينه و عدم آگاهي محقق

  .است مربوطه قوانين

  گيري  نتيجه

ــي مشــاهده مــي   ــه طــور كل ــي و   ب ــات تجرب ــه مطالع ــردد ك گ

بـه   رغم روند رو به بهبود علي هاي حوزه علوم دامپزشكي كارآزمائي

گردند كه اين امـر، لـزوم توجـه     خوبي طراحي، اجرا و گزارش نمي

ايـن بررسـي بـار ديگـر     . دهد تر به يك استاندارد را نشان مي جدي

تدوين كدها و مقررات الزم براي كار  لزوم اقدامات جدي در زمينه

و به طور كلي رعايـت مـوازين   ها  ر اجراي آنبا حيوانات و نظارت ب

  .دهد كيد قرار ميأرا مورد تاخالقي 

مطالعـه، اولـين مطالعـه ارزيـابي روش شناسـي و       ايـن هر چند 

كيفيت مقاالت مسـتخرج از مطالعـات تجربـي و كارآزمـايي هـاي      

پژوهشي دانشكده دامپزشـكي   –باليني منتشر شده در مجله علمي

هايي از قبيل عدم اشـاره   داراي محدوديتولي  استدانشگاه تهران 

 به جزئيات در مواد و روش كار مقاالت به علت محـدوديت تعـداد  

كلمات و صفحات يك مقاله در مجله و تغييـرات جزئـي در فرمـت    

كـه ممكـن اسـت نتـايج      اسـت سـال   نگارش مقاله در طي اين ده

 .ييـرات انـدكي مواجـه نمايـد    غبدست آمده در اين پژوهش را بـا ت 

گـردد مطالعـات مشـابه بـراي يـك محـدوده        بنابراين پيشنهاد مي

ربـط نيـز    و مديران ذي گيرد تري از مجالت دامپزشكي انجام وسيع

هاي روش تحقيق و نوشتن مقاالت علمي بـراي   در برگزاري كارگاه

ــه  ــان برنام ــالت، داوران و     محقق ــردبيران مج ــوده و س ــزي نم ري

دارد بـه منظـور بهبـود    پژوهشگران هم از يك دسـتورالعمل اسـتان  

  .كيفيت اين مطالعات و تدوين مقاالت استفاده نمايند
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