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Introduction Introduction: 
Despite the importance of publishing articles for disseminating science and 

improving the quantitative and qualitative level of universities, faculty 

members face many challenges related to the lack of acceptance of articles and 

their frequent rejection by reputable scientific research journals. The purpose of 
this study is to determine the causes of rejecting article by University of 

Medical Sciences journals 
Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 125 

rejected articles in 7 scientific-research journals of Mashhad University of 

Medical Sciences during one year (2017-2018). The articles that were rejected 

after being in the review process and in accordance with the opinion of the 

reviewer and the editor were selected. The articles were reviewed using the 

review checklist and the recorded comments of the reviewers. The data was 

entered into SPSS software and analyzed. 

. 

Results: 88/4% of the reasons for rejecting the articles before review based on 

the opinion of the editors was that they were not in the scope of the journal. 

After review according to the opinions of the reviewers and the editor, 23% of 

the reasons for rejection were related to the lack of innovation and 

repetitiveness of the subject, 14.85% of the results were weak, 13.50% were 

problems in methodology, and 10.8% were poor writing and problems in 

sampling. 

Conclusion: Before submitting an article to a journal, authors should pay 

attention to the scope of the journal in order to avoid rapid rejection of the 

submitted manuscript. Choosing topics based on research priorities, paying 

attention to methodological aspects and correct writing of the article can 

increase the chances of accepting the articles. 
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 مشهد یعلل رد مقاالت  در مجالت دانشگاه علوم پزشک یبررس

 *2نجمه ولی زاده زارع، 1عباس حیدری
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دانشگاه ها،  یفیو ک یسطح کم ءچاپ مقاله به منظور انتشار علم و ارتقا تیاهم رغمیعل قدمه:م

مقاله و رد مکرر آن توسط مجالت  رشیدر رابطه با عدم پذ یادیز یهاچالشبا  یعلم ئتیه یاعضا

اه علوم علل رد مقاالت در مجالت دانشگ نییتع این مقاله، هدف .روبرو هستند یپژوهش یمعتبر علم

 باشد.میکی پزش

 –مجله علمی  7مقاله رد شده در  125 روی بر  تحلیلی –ی توصیفی مطالعهاین  روش كار:

که پس از  ی( انجام شد. مقاالت2018-2017) کسالی طول در مشهد پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

دند. مقاالت با استفاده رد شدند انتخاب ش ریو منطبق با نظر داور و سردب یداور ریقرار گرفتن در مس

نرم افزار  وارد ها دادهقرار گرفتند.  یو نظرات ثبت شده داوران مورد بررس یداور ستیاز چک ل

SPSS دیگرد لیو تحل هیشد و تجز. 

حوزه  نبودن در ران،یبر اساس نظرسردب یاز داور شیدرصد علت رد مقاالت پ 4/88 نتايج:

درصد علت رد، مربوط به   23ریمنطبق بر نظرداوران و سردب یمجله بود. پس از انجام داورموضوعی 

درصد اشکال در  50/13،جیبودن نتا فیدرصد ضع 85/14بودن موضوع،  یو تکرار ینداشتن نوآور

 .بود یریگنمونهو اشکال در  فینگارش ضع ددرص 8/10 ،یمتدولوژ

مجله مورد نظر  ه موضوعیحوزقبل از ارسال مقاله به مجالت، به   دیبا سندگانینو گيري:نتيجه

 یهاتیاولوبر  یشود. انتخاب موضوعات مبتن یریشگیپ یدستنوشته ارسال عیتوجه کنند تا از رد سر

مقاالت را  رشیتواند شانس پذیممقاله  حیو نگارش صح یتوجه به ابعاد روش شناس ،یپژوهش

 .دهد شیافزا

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Heydari A, Valizadeh Zare N, Investigating the reasons for rejecting articles in the journals of the Mashhad University of 

Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development. 2021;12(3):54-61 
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 مقدمه

ها دانشگاه یکی از شاخصهای مهم پژوهشی و تولید علم در

 های اصیل ومقاالت علمی منتشر شده و برگرفته از پژوهش

باشد. میچاپ آنها در مجالت معتبر داخلی و خارجی 

مهمترین وظایف امروزه تولید و نشر علم به عنوان یکی از 

ای از وزن و جایگاه علمی عمدهقسمت  ،یک واحد علمی

ها دانشگاهدهد و اعضاء هیأت علمی میهر کشور را تشکیل 

بعنوان عناصر و ارکان اصلی آموزش و پژوهش وظیفه 

 (1خطیری در به ثمر رساندن این مهم بعهده دارند. )

های پژوهشی و تولید علم در تمام شاخصترین مهمیکی از 

های ایران، مقاالت دانشگاهجمله  های جهان و ازدانشگاه

تحقیقات علمی و چاپ آن ها در  از برگرفته  و منتشر شده

تعداد و  زی( در بعد داخل کشور ن2باشد)میمجالت معتبر 

های مرتبه و انهیمقاالت نه تنها برای مراحل ارتقاء سال تیفیک

 یابیباشد بلکه در ارزیمبا ارزش  یعلم أتیاعضای ه

 زیکشور ن یدانشگاههای علوم پزشک یوهشپژ هایتیفعال

های علوم پزشکی، به دلیل دانشگاهدر  .(3است) موثر

اهمیت پژوهش در شناسایی مشکالت و مسایل بهداشتی، 

درمانی و آموزشی و نیز ارایه راه حل برای رفع مشکالت 

ای ژهیوبا سالمت جامعه، پژوهش از جایگاه   طمرتب

یت چاپ مقاله جهت انتشار (. علیرغم اهم4برخوردار است)

 نیاما ا ها،دانشگاهکمیت و کیفیت وضعیت  ءعلم و ارتقا

های فراوانی در چالشموضوع اعضای هیئت علمی را با 

رابطه با عدم پذیرش مقاله و رد مکرر آن توسط مجالت 

 رشیپذ ندیمواجه کرده است. فرا وهشیپژ –معتبر علمی 

شود؛ میه انجام طی سه مرحل مقاالت در مجالت معموالً

کند، پس از دریافت میابتدا نویسنده مقاله خود را ارسال 

اولیه را به منظور رد و یا پذیرش  یبررس ندیمقاله، سردبیر فرا

آغازین بر اساس هم خوان بودن و یا نبودن با معیارهای 

صورتی که مقاله دریافتی  کند و در نهایت درمی غازمجله آ

داور  4تا  2ازگار باشد برای با شرایط مجله مربوطه س

شود. سپس بر اساس نظر داوران، سردبیر میصاحبنظر ارسال 

نویسنده، مقاله مربوطه را اصالح کند یا  آیا ردیگیم میتصم

 ،مقاله رد شود. در صورت توافق برای اصالح اینکه کامالً

شود تا میحلقه بازبینی بین سه گروه ذکر شده شروع 

رد یا پذیرش نماید. در صورت  کامالً رازمانیکه سردبیر آن 

گیرد که آن را به مجله میرد مقاله نویسنده مجدد تصمیم 

دیگری ارسال نماید و در حقیقت حلقه دیگری از مراحل 

شود. مراحل ذکر شده که اغلب چندین ماه میارسال شروع 

 سندگانینو یتیانجامد، ممکن است باعث نارضایمبه طول 

 .(5, 3گردد)

 یانتظار دارند مقاالت آنها منتشر شود ول سندگانینو همه

 62باشد. یم عیشا یهادهیپداز  یکیمتاسفانه رد مقاالت 

رد  قبالً کباریدرصد از مقاالت منتشر شده حداقل 

علل نارضایتی نویسندگان رد مکرر  ( یکی از6اند.)شده

مقاله توسط مجالت است. مطابق برآورد انتشارات مجالت 

وجود  ایدر دن یهزار مجله علم 70تا  60 نیب ا،یتانیرب یپزشک

منتشر  یعلوم پزشک نهیهزار از آنها در زم 20تا  15دارد که 

از دو سوم از مقاالت  شیپژوهش، ب نیشوند. براساس همیم

در  British Medical Association ارائه شده به

سوم  کیدرصد از  98شوند و حدود یمرد  هیمراحل اول

نشان داد که  گریبه اصالحات دارند. پژوهش د ازین ندهمایباق

درصد از مقاالت  5تنها کمتر از  یمجالت مهم پزشک

درصد  26کند که میاشاره  تزی. کراورندیپذیمرا  یارسال

مقاالت بدون ارسال برای داوران توسط سر دبیر رد 

درصد از آنها پس از اولین داوری رد  4/56شوند. می

 (5شدند.)

موانع عدم  ی در پژوهش خود اشاره نمود که یکی ازرفیع

مورد برخی بیرد  ،چاپ مقاالت توسط اعضای هیئت علمی

اصالح است.  و مقاالت از سوی داوران به جای ارائه پیشنهاد
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بدون نوشتن یادداشت خاصی  سردبیران مجالت حتی گاهاً

 هیتوج نکند. رد بدومیبرای علل رد، مقاله آنها را رد 

 (1از جمله شکایات نویسندگان مقاالت است.) منطقی

 رانمعتقد است یکی از اعتراضات اصلی که به داو تزیکراو

 رد مقاالت به صورت مغرضانه است  ایو  رشیشود پذمی

 آنها ینیو جهان ب حاتیتحت تاثیر عالقه شخصی، ترجکه 

( 5).تقرار گرفته و اعتبار این روش بررسی قابل تضمین نیس

 بیان "اثر ماتیو "خته شده رابرت مرتون به نام اصطالح شنا

ز حتی اگر مقاالتشان اکند افراد خوش نام و سرشناس می

 یرششانس پذتر باشد نظر کیفیت نسبت به سایر افراد پایین

د کسانی که معروف و سرشناس نیستن مقاالت را بیشتر از

 یرشبرای پذ شود افراد معموالًمیدارند. این دیدگاه سبب 

 ماینده ناز نام این افراد استفاد ریتر مقاالت به صورت صوبه

 الهدر صورتیکه آنها هیچ نقشی در به ثمر رسانده شدن مق

 (7).اندنداشته

ها رد مکرر مقاالت و عدم آگاهی از علل رد آن متاسفانه

توسط نویسندگان، سبب کاهش شانس چاپ مقاله و عقیم 

رد ه موابد. نویسندگان های آن شویافتهانتشار  ماندن نتایج و

متعددی از دیدگاه سردبیران مجالت مانند ضعف طرح 

آمیز، موضوع اغراقپژوهش، نگارش ضعیف، نتایج 

 ی بههای نامناسب و موارد بسیار دیگرداده ه،نامناسب مجل

 (7).عنوان علل رد اشاره نمودند

عالوه بر اینکه رد مکرر مقاالت سبب کاهش انگیزه، 

ناتوان بودن در چاپ مقاالت در اعضای  دلسردی و احساس

که توسط داوران  یشود ممکن است مقاالتمیهیئت علمی 

محتوی با ارزشی باشند که  یشوند حاویمکه ما رد 

متاسفانه شانس چاپ آن از دست رفته و مانع کاربرد به موقع 

 نییبه همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تع .(7آن گردد )

علوم پزشکی مشهد دانشگاه ت علل رد مقاالت در مجال

انجام شد تا با مشخص شدن دالیل رد نویسندگان توجه 

به علل ذکر شده معطوف  ،مقاالتهنگام نگارش خود را در 

 .مقاله خود را افزایش دهند پذیرش و انتشار نموده تا شانس

 روش كار

 به منظور یع مقطعنو از تحلیلی –ی توصیفی مطالعهاین 

 هدانشگا پژوهشی –االت در مجالت علمی تعیین علل رد مق

( انجام 2017-2018) کسالی طول در مشهد پزشکی علوم

 شد. پس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مشهد)کد

لوم عمجله دانشگاه  7، اخالقی( و با رعایت موارد 910922

جله و اسکوپوس شامل م یپژوهش-یبا رتبه علم زشکیپ

، ندانپزشکی، زنان و نازاییدانشکده پزشکی، دانشکده د

شت نوزادان، گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، اصول بهدا

ات اعارج نیشتریروانی و مجله مراقبت مبتنی بر شواهد که ب

تر دف مقاله را دارند انتخاب شدند. پژوهشگر با مراجعه به

 مسئول دفتر مجله ایمجله و  ریمذکور، از سردب التمج

را در  یت رد شده پس از داورتعداد مقاال ستیخواست ل

قرار  یمورد بررس یپژوهشگر قرار دهد. مقاالت اریاخت

اع و بر اساس اجم یداور ندیگرفتند که پس از انجام فرا

نجام ا که پس از ینظرات داوران مقاله رد شده بودند. مقاالت

 نظر داوران رغمیعل یبر اساس نظر کارگروه بررس یوردا

ر دوج خر اریشوند به عنوان معیمد مقاله؛ ر رشیبر پذ یمبتن

 خیاساس مقاالت رد شده از تار نینظر گرفته شد. بر ا

د قرار گرفتند. تعدا یمورد بررس 8/2018 تیلغا 8/2017

 ود.بمقاله  125مجله  7در  یکل مقاالت رد شده مورد بررس

جهت استخراج  ط،یاز مشخص شدن مقاالت واجد شرا پس

تک مقاالت را بر اساس  علل رد مقاالت، پژوهشگر تک

قرار  دییداوران که توسط دفتر مجله مورد تا ستیچک ل

که داوران به عنوان علل رد  ینظرات نیو همچن گرفته است

ها پس از دادهنمود.  یارسال کرده بودند بررس ریسردب یبرا

ها با دادهشد.  SPSS یوارد نرم افزار آمار ،یآورگرد

 د.شدن زیداده ها آنال یلیلو تح یفیاستفاده از آمار توص
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 نتايج:

و  یپژوهش-یدرصد مجالت علم 4/76ها، افتهیبر اساس 

مقاالت رد شده  نیدرصد آنها اسکوپوس بودند. از ب 6/28

-یفیدرصد توص 2/23،ینیبال ییدرصد آنها کارآزما 2/47

 نیانگیمدرصد آنها گزارش مورد بود.  2/19و  یلیتحل

 افتیحداقل در، 85/27± 05/5ماه کی مقاالت در افتیدر

مقاله تا  افتیدر نیب نیانگیتا بود. م 50 اکثرو حد 10مقاله 

 یروزها نیانگیروز، و م 28/13 ± 25/9یاز داور شیرد پ

 57/38 ± 57/8یمقاله تا رد مقاله پس از داور رشیپذ نیب

 6و حداکثر  3هر مقاله  یحداقل تعداد داور برا .روز بود

کردند.  یداور مقاالت را داور 4ت درصد مجال 9/42بود. 

بر اساس نظر  یاز داور شیپ مقالهعلت رد  نیعتریشا

 4/88مجله ) حوزه موضوعیمجله، نبودن در  رانیسردب

مجله  یارهایمقاالت بر اساس مع میتنظ تیعدم رعا درصد(،

. پس از دیچاپ قرار نگرفتن مشخص گرد تیلووو در ا

درصد  23 ریداوران و سردب منطبق بر نظر یداور ندیانجام فرا

و  ینداشتن نوآور ه،علت رد مقاله مربوط به موضوع مقال

درصد، اشکال در  85/14 جیبودن نتا فیبودن، ضع یتکرار

و اشکال در  فیدرصد، نگارش ضع 50/13 یمتدولوژ

 (1درصد بود. )نمودار شماره  80/10 یریگنمونه

 

 

 مشهد بر اساس نظر داوران یمجالت علوم پزشک رد مقاالت در لیدال یدرصد فراوان :1نمودار 
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 و نتيجه گيري ثبح

علت رد مقاله پس از قرار  نیشترینشان داد که ب جینتا

عدم  ریمنطبق با نظر داوران و سردب یداور ندیگرفتن در فرا

 تیفیبودن و ک یتکرار ،یموضوع تیو جذاب ینوآور

و  یمطالعه حاضر، دام جیمقاله است. همراستا با نتا فیضع

عنوان رد مقاالت، "با  مطالعه خوددر  2018همکاران 

 لیدال نیعتریاز شا یکینشان دادند  "هاحلمشکالت و راه 

و داور موضوع مقاله است.  ریرد مقاالت بر اثر نظر سردب

از  یکینبودن آن  یدر موضوع و تکرار تیو خالق ینوآور

باشد. هر چه موضوع یممقاله  ینکات مورد توجه در داور

گردد  نهیدانش در آن زم یتر بوده و منجر به ارتقانوآورانه

 یبرا یشتریو احتمال ب شودیم یشتریتوجه ب بموجب جل

 (.6خواهد داشت) رشیپذ

از علل رد مقاالت در مطالعه حاضر، گزارش  گرید یکی

و بحث مطالعه است. اگر قسمت بحث و  جینتا فیضع

مقاله  یهاقسمت ریبا سا یتباط معنادارمقاله ار یریگجهینت

رد آن باشد. معموالً بحث  یبرا یلیتواند دلیمنداشته باشد 

مساله مقاله باشد. به  انیب یدر راستا ستیبایم یریگجهیو نت

به  ستیبایمقاله م یریگجهیمعنا که قسمت بحث و نت نیا

مساله مطرح  انیدر بخش ب سندهیکه نو یبه سوال یروشن

 انیکه در ب ییهااست پاسخ دهد و توسط پژوهش کرده

به دست آمده  دیشود و نکات جد سهیشده مقا هیمساله ارا

قسمت از مقاله  نیا نگارشسازد.  انیپژوهش را نما نیدر ا

از مقاالت به خاطر ضعف در  یاریبوده و بس دهیچیپ اریبس

 2012هوگنبوم  نهیزم نیدر ا .شوندیقسمت رد م نیهم

را گزارش کند و  جیتنها نتا دیبا جیکند بخش نتایماشاره 

گردد.  لیتحل جینتا عتریبطور وس دیدر بخش بحث با

بدون ارائه بحث در مورد  یاضاف جیبه گذاشتن نتا یضرورت

مرنبط با هدف پژوهش ابتدا  جیباشد. همه نتاینمآنها 

ضرورت دارد به صورت مجزا ارائه شده و سپس در بخش 

 جیساده و تنها تکرار نتا دیوند. بحث نبابحث مفصل بحث ش

 (.8باشد.)

 نیاز مهمتر گرید یکی یو ضعف در متدلوژ نقص

روش  راداتیعلل رد در مطالعه حاضر بود. منظور از ا

در  یمقاله؛ مرتکب اشتباهات سندهیاست که نو نیا یشناخت

ها شده است. داده لیو تحل هیروش انجام پژوهش و تجز

 ینقص در متدلوژ نیاست بنابرا یاالعهمطقلب هر  یمتدلوژ

مقاله  یعلمریحالت غ جادیآن منجر به ا ستو انتخاب نادر

شود. یمدچار نقص  جینتا نیدر ذهن داور شده و همچن

از  ینمود که برخ انیب یمطالعه حاضر، عل جیهمراستا با نتا

انجام کار خود استفاده  ینامناسب برا یمقاالت از متدولوژ

نامناسب متون قبل از  یجستجو جهیتواند نتیمکردند که 

 (9کارشان باشد.) امانج

رد مقاله  یبرا گریمهم د لیاز دال یکیمقاله  فینگارش ضع

مقاله نوشته شده خود را بارها و بارها  دیبا یباشد. هر کسیم

آن مطالعه کند. در صورت  تیقبل از ارسال به مجله و سابم

 یکه زبان اصل یسندگانینو، یسیارسال مقاله به مجالت انگل

 نیکه مسلط به ا یافراد ریاز سا دیبا ستین یسینها انگلآ

مشاهده شده است که  ی. مواردرندیزبان هستند کمک بگ

 لیبه دل ،یغن یعلم یموضوع جالب مقاله و محتو رغمیعل

 یکیشود. یمعدم درک درست و واضح از نوشتار مقاله رد 

 یکیحال  نیو در ع یدهازیدر نحوه امت رگذاریتاثعوامل از 

، یداخل یپژوهش یرد مقاله در مجالت علم جیرا لیاز دال

 (6باشد.)یممقاله  ینگارش ایو  ییضعف محتوا

از  گرید یکیو توجه به نمودارها و جداول به عنوان  تمرکز

قادر باشد به وضوح و در  دیجداول با .موارد رد مقاله بود

داور قرار دهد.  اریدر اخترا  ینگاه اطالعات الزم و کاف کی

مرور کل مقاله داشته  به ازین دیجدول نبا کیدرک 

 (.8باشد)



 مشهد یعلل رد مقاالت  در مجالت دانشگاه علوم پزشک یبررس   
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که مقاله  یکند در صورتیمو همکاران اشاره  2008گرنت 

موارد رد  ریسا ایو  ینگارش راداتیا ف،یضع تیفیک لیبه دل

را به اطالع  یداور جهیمجله به سرعت نت ریسردب دیشود بایم

بتواند  سندهیهفته برساند تا نو کیبه مدت حداکثر  سندهینو

 ریسا ایو  انبا اصالح و نگارش مجدد مقاله آن را به هم

 یاست که در بررس یدر حال نیا (.7)دیمجالت ارسال نما

ارسال جواب داوران به  نیانگیمجالت مطالعه حاضر، م

رسد یمروز بود. به نظر  38جهت رد  ریتوسط سردب سندهینو

 راداتیکه ا یطیشرا ژهیبو یلیقاله به هر دلکه م یدر صورت

قابل اصالح است  یباشد و به راحتیعامل رد مقاله نم یجزئ

کنند تا  دایاطالع پ یداور جهیاز نت عیسر سندگانینو دیبا

. ندیو ارسال مجدد اقدام نما یاقدام اصالح یبتوانند برا

 ئتیه یاعضا شیعدم گرا لیاز دال یکیو همکاران  یعیرف

 یداور ندیبودن فرا یطوالن یرا به نگارش مقاله علم یعلم

 (1گزارش نمود.)

بود که تنها در دو مجله  نیمقاله ا یدر داور گریمهم د نکته

و  یبه صورت نوشتار ریو سردب سندهینو یبرا ینظرات داور

 تیاکثر ،یمجالت مورد بررس ریکامل وجود داشت در سا

 یبرا تیروو تنها قابل  ستینظرات داوران در چک ل

 (2015)فادررحمان و همکاران  نهیزم نیبود. در ا ریسردب

اصالح مقاله  یداوران برا شنهاداتیکند که پیم هاشار

نظرات  دیباشد و بایمکمک کننده  اریبس سندگانینو

اشاره  زیمقاله ارسال گردد. او ن سندگانینو یآنها برا یاجمال

و  یکل اریات بساز داوران نظر یکرد که متاسفانه تنها برخ

 (.10نوشته بودند) سندگانینو یکم ارزش را برا

 ژهیکننده و صدمه زننده است بو دیناام یاتجربهمقاالت  رد

 که ییشود. ار آنجایمبار تکرار  نیکه چند یزمان

خود را ارتقا  دیها بر اساس تعداد مقاالت اساتدانشگاه

 ندیفرا است که اوالً یالزم و ضرور نی( بنابرا10دهند)یم

 قالهم سندگانینو اًیانجام شود و ثان عیو سر یبه درست یداور

و علل رد مقاله خود مطلع شوند تا بتوانند  یداور جهیاز نت

 یهاگامبر نظر داوران مقاله خود را اصالح نموده و  یمبتن

انجام دهند  گریمجالت د ایرا جهت ارسال به مجله  یبعد

 یداور یندهایفرا لیدلکه به  یچه بسا مقاالت با ارزش

علت آن،  زمکرر بدون اطالع ا یهاشدنرد  ایو  یطوالن

 دیتوانند از دانش مفینمافراد  ریبدون انتشار رها شده و سا

شدن  یطوالن نی. همچنندینهاده شده در دل مقاله استفاده نما

در  ژهیرفتن به روز بودن مقاله بو نیمنجر به از ب ندهایفرا نیا

 (7شود.)یم یولوژیمدیمطالعات اپ

 شنهادیمقاالت پ سندگانیمطالعه به نو نیا یهاافتهیبراساس 

خود به مجالت،  هایدستنوشته ارسالشود تا قبل از یم

مجله مورد نظر را مورد توجه قرار دهند تا  حوزه موضوعی

و از دست دادن زمان  یدستنوشته ارسال عیاز رد سر

بر  یموضوعات مبتن انتخاب ن،یا شود. عالوه بر یریشگیپ

نظام سالمت، توجه به ابعاد  یپژوهش یهاتیاولو

تواند شانس یممقاله  حینگارش صح نیو همچن یشناسروش

 دهد. شیمقاالت را افزا رشیپذ

که علل رد  یپژوهش حذف مقاالت یهاتیمحدودجمله  از

 .به رد آنها اشاره شده بود ینشده و به صورت کل انیها بآن

 :تقدير و تشكر

دانشگاه علوم  یمعاونت پژوهش یمال تیاز حما

 رانیسردب مانهیصم یاز همکار نیمشهد و همچن یپزشک

 .میدفتر مجالت مورد مطالعه سپاسگزار

  تضاد منافع:
 وجود ندارد. سندگانینو نیب یتعارض منافع چگونهیه
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