
 اصول مقاله نویسی و یافتن ژورنال های مناسب علوم پزشکی:  کارگاه

 1400 ماه دی 1 روز 22 تا 20:  ساعت

 خانم دکتر فاطمه محمدی پور :  مدرس

 اسامی حاضرین : 

 شکیبا موسیوند  .1

 گلسا مدیری  .2

 الهام کدخدایی  .3

 نگین رشتی  .4

 حمیدرضا کیانی  .5

 محمد حسین ذبیحی  .6

 ندا نیکبخت  .7

 احمدرضا نصری  .8

 آسیه پرمهر یابنده   .9

 جاللی اکرم  .10

 رمضانپور الهام .11

 دل زنده الهام .12

 بهاروندی امیر .13

 اکبریان حسین امیر .14

 قربانی آتوسا .15

 سپاهی بالل .16

 رشیدی پردیس .17

 فرزام پردیس .18

 باقری پروانه .19

 سپاهی پریا .20

  پورصمیمی جمال .21



 میرصانعی جمیله .22

 خانی اسماعیل حانیه .23

 ساقی حسین .24

 چهارمیلی نژاد فالح حسین .25

 نیا حافظی دنیا .26

 کدملی مردانی رجب .27

 بابایی رضوان .28

 حسنلو رکسانا .29

 داودی ریحانه .30

 آبرودی زهرا .31

 حسینی زهرا .32

 دهاقین زهرا .33

 محسنی سادات زهرا .34

 صادقی زهرا .35

 رائینی نژاد قاسمی زهرا .36

 قانع زارعی زهره .37

 زنگنه زینب .38

 کوشکی عابدی سارا .39

 قناعتی سارا .40

 محرری سپهر .41

 توکلی سحر .42

 سحرصحراگرد .43

 بخیر عاقبت سعید .44

 کدخدایی سعیده .45

 سوگندزینلی .46

 سهیال دارابی  .47

 زاده ابوالحسن سولماز .48



 فرد حسینی رضا سید .49

 زعفرانی حسنی امیرحسین سید .50

 قاسمی سعید سید .51

 زاده تقی سیدحسین .52

 نوربخش سیدمحمدهادی .53

 حسینی بتول سیده .54

 پورابراهیم شایان .55

 محمدی بیگ شیما .56

 پور طرفی صدیقه .57

 عربیان صفورا .58

 رمیم طیب .59

 موسوی عارفه .60

 کالته عاطفه .61

 سلطانی عایشه .62

 آباد شریف مروتی عبدالرضا .63

 ابوالحسنی علی .64

 خانلرزاده علی .65

 ورزقان صادقی علی .66

 لطفی علیرضا .67

 غیبیزهرا  .68

 بادپی فاطمه .69

 جاللی فاطمه .70

 خردکیش فاطمه .71

 خوارزمی فاطمه .72

 سعادتی فاطمه .73

 شفیعی فاطمه .74

 علیدوستی فاطمه .75



 قربانی فاطمه .76

 پور قلی فاطمه .77

 خوزانی کریمی فاطمه .78

 لطفی فاطمه .79

 محمدی فاطمه .80

 نسب محمدی فاطمه .81

 ویسی فاطمه .82

 طاهرپور فرشاد .83

 مزینی فرناز .84

 بایی حکیم فریده .85

 مرادی گالویژ .86

 کشفی سادات لیال .87

 جنابی ماریه .88

 غفوری محبوبه .89

 عقیلی محمد .90

 مهر والیتی معین محمد .91

 زرنگار مهدی محمد .92

 پور علی محمدرضا .93

 محمدسوری .94

 زرین محمدصادق .95

 مرتضوی مرتضی .96

 شیخی مرجان .97

  پودینه مریم .98

 پودینه سحر .99

 خزائی مریم .100

 باغکمه زارع مریم .101

 وهابیان مریم .102



 بازگیری مژگان .103

 مفرد حیدری مهدی .104

 مقضی مهدی .105

 یاری مهدی .106

 امرایی مهدیه .107

 راد واسعى مونا .108

 زینلی نرجس .109

 نیکخو نسترن .110

 درخشنده نیما .111

 علیشاهی هانیه .112

 آقاجعفرپور وحید .113

 سوری یاسمن .114

 


