راهنمای نویسندگان
دو ماه نامه علمی ـ پژوهشی «فیض»؛ نشریه رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ،پذیرای مقاالت اصیل ،مروری،
معرفی مورد و نامه به سردبیر نگارش یافته توسط اساتید ،محققان و متخصصان محترم در زمینه های پزشکی ،پیراپزشکی و بهداشت
می باشد .هدف از انتشار این نشریه ارتقای کیفی و کمی دانش پزشکی و سالمت است.
رعایت نکات ذیل توسط نویسندگان محترم ضروری است:
زبان مقاله فارسی است و باید سلیس ،روان و پیراسته از غلط های دستوری و امالیی باشد و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل های
دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند ،خودداری گردد .مقاالت نویسندگان خارج از ایران به زبان انگلیسی قابل پذیرش است.
نویسنده مسوول ( )Corresponding Authorباید طی نام های که همراه مقاله ارسال می دارد ( )Cover Letterو شامل نام نويسنده،
عنوان مقاله و تعهد نامه است ،به صراحت قید نماید که مقاله ارسالی تاکنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری نیز ارسال نشده
است .همچنین اضافه نماید که با رضایت تمام نویسندگان و از طرف آنها مقاله را ارسال داشته و مسوولیت صحت و اصالت مطالب مقاله را
می پذیرد .چنانچه خالصه مقاله قبال در مجموعه خالصه مقاالت یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد ،عنوان خالصه مقاله و مشخصات
کامل همایش ذکر گردد .همچنين در صورت مرجوع شدن مقاله مذكور توسط ساير نشريات ،نويسنده موظف به ارایه دالیل كامل جهت
تجزيه و تحليل علل مي باشد.
نسخه اصلی ( )Manuscriptمقاله باید با استفاده از نرم افزار  Ms-Wordنوشته شده و نوع و اندازه حروف برای زبان فارسی لوتوس
شماره  10و بولد ( )Bو برای زبان التین  Constantiaشماره  12جهت متن مقاله و براي عنوان ها بولد استفاده شود .برای نوشتن عنوان
اصلي مقاله از فونت شماره  14بولد ( )Bاستفاده شود .همچنین ،براي تايپ اسامي در خالصه مقاله از شماره  10بولد ( )Bو به منظور نوشتن
آدرس نويسندگان از فونت شماره  10معمولي استفاده شود.
نسخه اصلی مقاله بر روی یک طرف کاغذ  A4با فاصله خطوط ( )Double Spacingو حاشيه حدود  25میلی متر از هر طرف و شماره
صفحه در وسط و پایین هر صفحه تايپ شود .كليه جداول و تصاوير نيز باید در انتهای متن دست نویس قرار گرفته باشند .نمودارها الزاما در
نرم افزار  Ms-Excelطراحی شده و با نام های مشخص و مجزا ضبط شده و در يك فرم جداگانه ارسال گردد .از ارسال جداول به صورت
عكس جدا ً خودداري فرمائيد .اشكال تنها در قالب  JPEGيا  GIFكه داراي باالترين كيفيت تصويري در مجالت  On-Lineاست ،ارسال
شود .تمامی عکس ها و نمودارها تحت عنوان «شکل» به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شود.
توجه:
 -1در صورت داشتن هرگونه تضاد منافعی ( )Conflict of interestsاعم از دانشگاهی و اقتصادی نویسنده مسوول موظف است در نامه
همراه مقاله آن را متذکر شود.
 -2مقاالت پذیرفته شده ،بر اساس تصمیم هیات تحریه در اولویت چاپ برای شماره های آتی مجله قرار می گیرند .ابتدا نسخه الکترونیک
مقاالت در سایت مجله فیض به آدرس  http://feyz.kaums.ac.irبارگذاری شده و پس از منتشر شدن نسخه چاپی نشریه ،به تعداد
نویسندگان هر مقاله ،نسخه  Reprintبه آدرس نویسنده مسول ارسال می شود.
 -3مقاالت مروری ( )Review Articlesتالیف شده توسط اشخاص مجرب ،با بصیرت کامل از موضوعی خاص و مراجعه به تعداد قابل
قبولی از مقاالت منتشر شده ( 4-5مقاله) ایشان پذیرفته می شود.
 -4تعداد معدودی گزارش موردی ( )Case Reportدر هر شماره به چاپ خواهد رسید .الزم است در تهیه مقاالت فوق ،موارد نادر و مهم
پزشکی گزارش شده و حجم کل مقاله به همراه منابع و عکس ها حداکثر از  4صفحه تجاوز ننماید.
 -5الزم به ذکر است که هیأت تحریریه در پذیرش ،رد یا انجام اصالحات (با تأیید مولف) و ویرایش مقاالت آزاد است.
روش ارسال مقاالت
ارسال مدارك تنها به صورت الكترونيكي ( )On-Lineامكان پذير است .بدين منظور الزم است نويسندگان با مراجعه به پايگاه الكترونيكي
مجله با آدرس  http://feyz.kaums.ac.irابتدا به عضويت پايگاه درآمده و سپس از طريق پايگاه اقدام به ارسال فايل الكترونيك مقاله به
همراه  ،Cover Letterنمودارها و تعهدنامه نماييد.
مالحظات اخالقی
رعایت نکات اخالق در پژوهش در تحقیقات بالینی یا بر روی حیوانات و يا انسان ضروری است؛ بدین ترتیب که اطالعات هویتی بیماران
نباید در نوشته ها ،عکس ها و شجره نامه ها منعکس شود ،مگر آنکه ذکر این اطالعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و بیمار (یا والدین
یا قیم او) رضایت نامه آگاهانه برای انتشار را به صورت کتبی امضا نمایند و نیز در خصوص اسناد محرمانه یا طبقه بندی شده ،مجوز کمیته
اخالق جهت انتشار ،ضمیمه مقاله گردد .مسوولیت کلیه امور مذکور به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله می باشد .مالحظات اخالقي به
خصوص در زمينه استفاده از حيوانات آزمایشگاهی با پيروي از قوانين موسسه ملي بهداشت و ساير موسسات وابسته جهت بهره برداري از
حيوانات آزمايشگاهي ،باید در بخش مواد و روش هاي متن مقاله ذكر گردد.
روند داوری مقاالت
کلیه مقاالت دارای شرایط فوق ،بالفاصله پس از دریافت ،اعالم وصول شده و برای ارزیابی به داوران مجله ارسال می گردد .با در نظرگرفتن
اهداف و معيارهاي مجله ،پس از تاييد اولويت موضوعي هر مقاله در هيات تحريريه ،مراحل داوري به شرح زير مي باشد:
 -1تعيين حداقل سه داور؛  -2ارسال مقاله براي داوران و تاکيد بر دريافت نظرات اصالحي آنان ظرف مدت يک ماه؛ -3طرح مجدد در
هيات تحريريه؛  -4ارسال مقاله به نويسنده (در صورتي که اشکاالت قابل رفع باشد).؛  -5دريافت مجدد مقاله اصالح شده  -6ارسال مقاله
اصالح شده به داور نهائي انتخاب شده از ميان داوران فوق الذکر؛  -7تطبیق مقاله تغيير يافته با موارد اصالحي توسط داور نهايي؛  -8اعالم
پذيرش مقاله براي چاپ ،در صورت تاييد اصالحات توسط داور نهائي و تصويب هيات تحريريه.

روش تدوین نسخه اصلی مقاله
نسخه اصلي شامل «عنوان مقاله»« ،مقدمه»« ،مواد و روش ها»« ،نتايج»« ،بحث»« ،نتيجه گيري»« ،تشكر و قدرداني» و «منابع» مي با شد.
صفحه اول؛ شامل موارد زیر می باشد:
 عنوان کامل مقاله (واضح ،بیان کننده محتوای مقاله و حداکثر  25کلمه یا  70حرف)؛ نام ،نام خانوادگي و درجه علمی نویسنده (نویسندگان)؛ نشانی (بخش ،بیمارستان ،دانشکده ،دانشگاه و یا محل اشتغال)؛ نشانی پستی ،شماره های تلفن و نمابر و پست الکترونیک نویسنده مسوول؛ عنوان مکرر ( )Running titleبا حداکثر  5واژه یا  25کاراکتر جهت تکرار در باالی صفحات مقاله؛ نگارش انگلیسی نام و آدرس نویسندگانصفحه اول تنها صفحه ای است که برای داوران ارسال نمی شود.
صفحه دوم؛ شامل «عنوان کامل مقاله»« ،چکیده فارسی» (با حداکثر  250واژه به تفکیک حاوی :سابقه و هدف ،مواد و روش ها ،نتایج و نتیجه
گیری) واژه های کلیدی متناسب است .در این راستا  3تا  8واژه از واژه های  MeSHفهرست (( )Medical Subject Headingعناوین
مباحث پزشکی) در پایگاه  Medlineكه با آدرس زير قابل دسترسی است ،باید انتخاب گردد.
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser
صفحه سوم؛ شامل عنوان کامل مقاله ،چکیده مقاله به زبان انگلیسی (با حداکثر  250واژه ،به تفکیک حاوی:
( )Conclusion ،Results ،Materials and Methods ،Backgroundو  3تا  8واژه کلیدی ( )Keywordمی باشد .از نوشتن نام و
آدرس نویسندگان در این صفحه نیز اجتناب شود.
توجه :الزم است محتوای خالصه فارسی و انگلیسی با یکدیگر منطبق باشند.
صفحه چهارم به بعد؛ شامل «مقدمه»« ،مواد و روش ها»« ،نتایج»« ،بحث» و «نتيجه گيري» به شرح زیر می باشد:
مقدمه؛ شامل شرحی بر موضوع مورد بررسی ،اهمیت ،پیشینه مختصر ،تناقضات موجود و هدف تحقیق است تا ضرورت مطالعه و فواید ناشي
از آن مشخص شود .از آوردن متن جامع يا هرگونه آمار و نتيجه گيري در اين قسمت پرهيز شود.
مواد و روش ها؛ شامل روش مطالعه ،مواد و وسایل به کار رفته ،شیوه و نحوه اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد .در
صورت استفاده از هرگونه ابزار ،نام شركت توليد كننده و آدرس آن بایستی در داخل پرانتز ذكر شود .اطالعات ارائه شده در این بخش
باید به گونه ای باشد که تکرار آزمایشات برای خواننده را امکان پذیر نماید .در صورت مصوب بودن روش استفاده شده ،منبع آن ذكر
شده و در غير اين صورت اطالعات كافي بيان شده تا مورد استفاده ساير نويسندگان قرار گيرد .در صورت استفاده از هرگونه دارو ،ذكر نام
ژنريك و کشور سازنده آن ،نوع ،مقدار مصرف يا نحوه اعمال آن ضروري است .در مورد بيماران ،ذکر جنسیت ،میانگین و انحراف معيار
سني آنان ضروری است .همچنين روش هاي آماري و برنامه هاي كامپيوتري مورد استفاده ذكر شده و سيستم مطالعاتي نيز به طور جامع
توضيح داده شود.
نتایج؛ در این بخش تمامی یافته های کمی و کیفی با استفاده از اشکال ،جداول و نمودارها ارایه می گردد .جداول ،عکس ها و نمودارها باید در
صفحات جداگانه درج و شماره گذاری شده و در متن مقاله به شماره های آنها اشاره گردد .اصل منحنی ها و نمودارها بايد به زبان فارسی
تنظیم شود .عرض شکل ها به گونه ای تنظیم شود که قابل چاپ در یک ستون ( 8سانتی متر) و یا دو ستون ( 17سانتی متر) باشد .جداول
با استفاده از امکان  Tableدر نرم افزار  Ms-Wordطراحی شود .هر جدول باید دارای عنوان کامل باشد .هر منحنی یا نمودار و یا عکس
نیز باید دارای توضیحات کامل به صورت زیرنویس باشد .زیرنویس ها در صفحه ای جداگانه نوشته شود .در زیرنویس جدول ،منحنی یا
نمودار و یا عکس ،همه اختصارهای غیر استاندارد توضیح داده شود .عکس ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه گردد که از نظر فنی چاپ
آنها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد.
توجه :حتی االمکان از ارسال عکس های رنگی و نمودارهای سه بعدی اجتناب گردد.
بحث؛ شامل پیام اصلی تحقیق ،مقایسه با سایر تحقیقات ،تحلیل و تفسیر نتایج است.
نتيجه گيري؛ خالصه اي از اهم يافته هاي حاصل از طرح پژوهش مطرح شده است.
در بخش «تشکر و قدردانی» ،منابع مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است ،قید شود .همچنین ،هرگونه کمک تکنیکی و یا
نظری افراد می تواند در این بخش درج و مورد تقدیر قرار گیرد.
در بخش «منابع» ،به همه منابع موجود در فهرست منابع در متن مقاله اشاره گردد و بالعکس .در متن فقط شماره منابع در داخل قالب
[کروشه] ذکر گردد و به ترتیبی که مالحظه می شود مرتب گردد .در ضمن کلیه منابع فارسی باید به صورت انگلیسی و با رعایت قالب
مناسب نوشته شود.
توجه :اگر تعداد نویسندگان هرکدام از منابع بیش از  6نفر باشند الزم است اسامی  6نفر اول آورده شده و در ادامه از کلمه ''et al.
استفاده شود .توجه خاص به عالمت گذاری متن در نوشتن مراجع ضروری است.
به موارد زير توجه شود:
منابع فارسی؛
برای نگارش منابع فارسی به زبان انگلیسی ،بايد از ترجمه انگلیسی كه برای عنوان مقاله ،نام مجله یا کتاب ... ،در قسمت های پشت جلد
کتاب یا مقاله و یا در خالصه انگلیسی مقاله وجود دارد ،استفاده شود.
مقاله فارسی؛
«تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثر بخش در آموزش بالینی» نوشته موسی علوی ،حیدر علی عابدی در مجله ایرانی
آموزش در علوم پزشکی/پاییز و زمستان  ،1386شماره  )2(7به صورت زیر نوشته می شود؛ دقت نمایید که برای مرتب نمودن منابع فارسی
از نحوه نگارش استاندارد موجود در سایت  Iranmedexبه نشانی  http://www.iranmedex.comاستفاده شود.
Alavi M, Abedi H. Nursing Students> experiences and perceptions of effective instructor in clinical educa]tion. Iranian Journal of Medical Education 2008;7(2):34-7. [in Persian

کتاب فارسی؛
«عبدالرسول نیک یار .قلب کودک من .اصفهان :نشر کنکاش و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان »1379 .به صورت زیر نوشته
می شود:
Nikyar A. My Child’s heart. Isfahan: Kankash & Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [in Per]sian
مقاله؛
نام اصلی (خانوادگی) و نام (کوچک) نویسندگان را آورده و سپس عنوان مقاله ،آنگاه عنوان خالصه شده مجله بر طبق استاندارد (استاندارد
پایگاه  ،)Medlineشماره مجله (شماره مجلد؛ درصورت موجود بودن) ،سال انتشار و صفحات اول و آخر آورده شود.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935(1-2): 40-6.
مقاله منتشر شده در ضمیمه نشریه؛
به منظور نگارش این نوع منابع از فرمت استاندارد مقاالت (به باال مراجعه شود) استفاده نمایید و کلمه  supplو شماره ضمیمه را با یک
کاراکتر فاصله از شماره مجله ذکر کنید.
Amini O. the antioxidant effect of pomegranate juice on sperm parameters and fertility potential in mice.
]Yakhteh 2008; 10 suppl 1: 38. [in Persian
کتاب؛
تدوین کننده ،گردآورنده ،به عنوان مؤلف ،نام کتاب .نوبت چاپ .شهر محل انتشار :نام سازمان یا شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار .شماره
صفحه /صفحات.
;Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby
2002. p. 245.
کتاب ویرایش شده؛
همانند کتاب دارای مولف (به باال مراجعه شود) تنظیم شود و بعد از اسامی ویراستار /ویراستاران کلمه  editors/editorاضافه شود.
Martin JB, Kasper DL, editors. Harrison s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill,
Health Professions Division; 1998.
فصلی از یک کتاب؛
نام نویسندگان یا مولفان فصل .نام فصل .نام نویسنده کتاب بعد از اصطالح  . In:عنوان کتاب .نوبت چاپ .شهر محل انتشار :نام سازمان یا
شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار .شماره صفحه/صفحات.
Proter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th
ed. Norwalk, CN: Appleton and Lang; 1995. p. 361-80.
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