
با توجه به گسترش بیماری کرونا، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد یک 
شماره ویژه با محوریت مسائل مرتبط با این بیماری را منتشر نماید. لذا از پژوهشگران ارجمند دعوت می نماید تا 
jqums. سابمیت یا به آدرس http://journal.qums.ac.ir مقاالت خود را در این زمینه، در وب سایت نشریه
editorial@gmail.com  ارسال نمایید. خاطرنشان می کند روند داوری مقاالت در کوتاه ترین زمان ممکن 

صورت خواهد پذیرفت.

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه ای علمی و غیرانتفاعی است. که در سال 1376 توسط معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی گردید. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، 
پژوهشگران، کارشناسان و عالقه مندان رشته های علوم پزشکی؛ ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و 
تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سالمت جامعه 

انتشار می یابد.
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