مجله اصول بهداشت رواني

راهنمای نویسندگان

مجلهی اصول بهداشت روانی پذیرای مقاالت با محتوای روانپزشکی ،بهداشت روانی ،روانشناسی و حوزههای مربوط به آنهاا از ساوی محققامح محتار مایباشاد .ایاح
نشریه خاص انتشار مقاالت پژوهشی است .گزارش مورد ،به تعداد محدود منتشر میشود .مقاالت تدوینی فقط از مولفمح صااح للاو و مجاره اه تعادادی از منااب از
تجاره خودشان باشد ،پذیرفته خواهد شد.

اصول كلي
 مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت لواعد دستوری نوشته شود و از آوردن اصطالحات خارجی ه معادلهای دلمق و رسایی در زبان فارسی دارند،خودداری گردد .متح مقاله لبال در نشریهی دیگری به چاپ نرسمده و یا به طور هوزمان برای سایر مجالت ارسال نشده باشد .نویسندگان مقاله باید به همراه
ارسال اصل مقاله در نامهای جداگانه اصمل بودن مقاله و موضوع عد ارسال آن جهت چاپ به نشریه دیگر را مورد تا مد لرار دهند.
 مقالهی ترجمه شده چاپ نمیشود. واژه یا عبارتی ه به صورت عالیو اختصاری به ار برده می شود ،در اولمح استفاده به طور امل در پرانتز ذ ر گردد. مسئولمت علمی هر مقاله به عهده نویسنده است. انواع مقاالت لابل لبول عبارتند از  :پژوهشی ) ،(Original articleمروری ) ،(Reviewگزارش موارد نادر )(Case report -مقاله در اغذ  A4و با فاصله مناس

از هر طرف ( 2/5سانتیمتر) و به صورت یك خط در ممان تهمه گردد.

 مقاالت با استفاده از نر افزار  ، Word 2007خط  B Zarو سایز  22تایپ گردد. متح مقاله حدا ثر در ده صفحه تنظمو گردد (نویسنده میتواند به ازای هر  2111لمه متح ،یك جدول یا نمودار داشته باشد).مقاله پس از بررسی اولمه و دریافت نظر داوران در صورت نماز به اصالح به نویسنده عودت داده میشود ،در صورت انجا اصالحات و عودت آن در موعد
مقرر ،پس از بررسی توسط یکی از داوران اولمه ،بررسی نهایی آن در همات تحریریه انجا میشود.
 هما ت تحریریه مجله بر اساس نظر مشاوران علمی خود در رد ،لبول ،ویرایش ،تلخمص و اصالح مقاالت آزاد است .مقاالت ارسالی مسترد نخواهد شد. -ترتم

درج مقاالت تاب مقررات خاص مجله میباشد و به درجه علمی و شخصمت نویسندگان بستگی ندارد.

 نظر به ایح ه جهت ویرایش مقاله به دیسکت آن نماز میباشد لطفا ضمح ارسال دیسکت مقاله ،از هر مقاله سه نسخه نمز به دفتر مجله ارسال گردد و به غمر ازنسخه اصلی ه دارای مشخصات نویسندگان است دیگر نسخهها فالد مشخصات و اسامی و آدرس نویسندگان باشد.
 رعایت دهای اخالق در پژوهش پزشکی شور مصوه در مراج ذی صالح برروی مقاالت ارسالی ضروری است. -نویسندگان همچنمح باید مقاالت خود را آنالیح ارسال و پمگمری نمایندhttp://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/qjfmh .

انواع مقاالت
مقالهی پژوهشي :خالصه :باید شامل مقدمه ،روش ار ،یافتهها ،نتمجهگمری و واژههای لمدی باشد .چکمده باید در برگمرنده اهداف تحقمق ،روشهای
اصلی (انتخاه افراد گروه مورد بررسی یا حموانات آزمایشگاهی ،روش مشاهده و تحلمل) ،یافتههای اصلی(دادههای خاص و اهممت آماری آنها) و
نتمجهگمریهای اصلی باشد .هوچنمح مولفمح باید 3الی 21واژهی لمدی را با استفاده از فهرست  MeSHدر زیر چکمده بماورند.
مقدمه :پس از آوردن سابقهی علمی مختصر و چکمدهای از مطالعات و مشاهدات موافق و مخالف مرتبط با پژوهش ،دالیل انجا تحقمق به طور خالصه آورده
شود .ا هداف پژوهش نمز باید در یك جمله در انتهای مقدمه ذ ر گردد.
روشكار :نوع پژوهش لمد گردد ،توصمف نمونه و نحوهی نمونهگمری و همچنمح نترل مربوط با دلت درج گردد .در ارآزمایی بالمنی تعممح نوع مداخالت
(روشهای تصادفیسازی ،مداخلهی صورت گرفته و روش ور ردن تحقمق) به دلت توصمف گردد .روش و ابزار گردآوری دادهها دلمقا توصمف گردد و
در صورت نماز به ماخذ استفاده شده اشاره گردد .نحوهی تعممح اعتبار و پایایی ابزار لمد گردد .در صورتی ه مقاله دارای پرسشنامه یا چك لمست است
ضمممه ردن آن الزامی است .در مورد پرسشنامههای استاندارد ذ ر مرج و مشخصات پرسشنامه افی است .مواد آزمایشگاهی ،دستگاهها و مواد مصرفی
دلمقا با ذ ر نوع ارخانه سازنده مشخص گردد .چگونگی جم آوری و تجزیه و تحلمل دادهها (شامل روشهای آماری) به طور امل شرح داده شود .نحوه
رعایت نکات اخاللی در پژوهش ذ ر گردد (رعایت دهای اخالق در پژوهشهای پزشکی شور برای مقاالت ارسالی ضروری میباشد).
نتايج :به ترتم منطقی در متح ،جداول ،نمودارها ،تصاویر و اشکال ارایه گردند .دادههای جداول ،نمودارها و تصاویر مجددا در متح تکرار نشوند و فقط نکات عمده و اصلی
آنها با ذ ر شمارهی جدول ،نمودار یا تصاویر مورد اشاره لرار گمرد .در مطالعات تحلملی و ارآزمایی بالمنی ابتدا به مقایسه خصوصمات دو گروه شاهد و مورد پرداخته و
سپس دادههای پژوهش آورده شود.
بحث و نتيجهگيری :یافته های جدید و مهو تحقمق تفسمر گردد و با دیگر تحقمقات انجا شده در ایران و جهان مقایسه شده (با ذ ر مناب ) و دالیل رد و یا
لبول آنها مورد بحث لرار گمرد .از تکرار صرف و امل بخش نتایج خودداری شود .از اظهار نظر در مواردی غمر از یافتههای مطالعه خودداری شود.

محدودیتهای مطالعه و ممزان تعمموپذیری آن مورد توجه لرار گمرد .مقاله با یك نتمجهگمری روشح ه از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد .پمشنهاد برای
انجا مطالعات بعدی در ایح بخش لابل طرح است.
مقالهی گزارش موردی :خالصه :شامل توضمح مختصری پمرامون مورد ،نتمجهگمری و واژههای لمدی ( 3تا  5عدد) می باشد.
مقدمه :شامل زممنه و اهممت و دلمل نادر بودن مورد گزارشی با ذ ر آمارهای گزارش شدهی لبلی میباشد.
مورد :شامل شرح حال بممار و یافتههای بالمنی و پارا لمنمك تا حدی ه منظور از نوشتح مقاله حاصل میگردد ( معرفی بممار) میباشد.
بحث و نتيجهگيری :در ایح لسمت فقط خصوصمات مطالعه شده بررسی میشود .باید از تکرار پاراگرافهایی ه در مورد شرح بمماری و سایر خصوصمات
آن در تاههای معتبر یافت میشود ،خودداری گردد .اهممت یافتههای مورد نونی با آنچه در بررسیهای مشابه توسط دیگران گزارش شده است،
مقایسه و نتمجهگمری نهایی و توصمه و پمشنهاد مربوط به مورد مطرح میگردد.
گزارش سری موارد :نحوهی نگارش مشابه گزارش موردی است .در گزارش سری موارد چندیح مورد از یك پدیدهی نادر گزارش شده و جستجو
جهت یافتح نکات مشترك و منحصر به فرد آنها صورت میگمرد .در مطالعات سری موارد تا مد بر مشاهدات منفرد و دلمق تك تك موارد است .هو چنمح
مقط زمانی گزارش صورت گرفته باید مشخص شده و تعداد موارد حدا ثر  21مورد باشد.
مقالهی مروری :نویسندهی یك مقالهی مروری باید حدالل سه مقاله پژوهشی در زممنهی مربوط به مقاله ،به عنوان نویسندهی اول داشته باشد .مقاالت
مروری باید حدالل دارای  31منب باشند.
خالصه :شامل مقدمه ،متح ،نتمجهگمری و واژههای لمدی میباشد.
مقدمه :شامل هدف نویسنده از انجا مطالعهی مروری و ایح ه در مرور صورت گرفته چه چمزی مورد بحث لرار خواهد گرفت ،میباشد.
متن :شامل بررسی متون و تحقمقات متعدد صورت گرفته در ارتباط با موضوع (ارایه شواهد مربوط ،با جزئمات امل و اجتناه از لیگویی) میباشد.
نتيجهگيری :شامل خالصهای از حقایق و مفاهممی ه در متح آورده شده است.

مشخصات مقاالت
مشخصات عمومي :هر مقاله باید شامل لسمتهای زیر باشد:
 صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله :شامل عنوان امل مقاله ،نا مولف یا مولفمح ،بخش ،بممارستان ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر و محل اشتغال مولف یا مولفمحباشد .هو چنمح نویسندهی رابط مشخص شده و شماره تلفح تماس ،نشانی و نشانی الکترونمکی وی آورده شود.
 صفحه دو یا صفحه چکمده :شامل چکمده و واژههای لمدی میباشد. صفحه سو به بعد ،صفحات متح مقاله میباشند. ذ ر نا و عنوان افراد یا موسساتی ه در انجا تحقق همکاری داشتهاند و یا در اجرای پژوهش مك مالی نمودهاند به صورت تشکر نمز توصمه میشود.صفحه مجزایی برای مناب وجود داشته باشد .صفحات جدایی برای هر یك از جداول ،نمودارها ،تصاویر و عکسها (دارای عناویح امل) وجود داشته باشد.
جداول :زمانی ه با آوردن چند جمله در متح میتوان دادهها را خالصه رد یا هنگامی ه روابط ممان دادهها میتواند به روشنی در چند
جمله بمان شود ،حتی االمکان از جدول استفاده نشود .هنگامی ه خواننده به مقادیر عددی دادههایی بمش از آنچه بتوان در چند جمله متح خالصه رد ،نماز
داشته باشد از جدول استفاده شود .دادهها به نحوی مرت

شوند ه عناصر شبمه به هو (به خصوص اعداد) به صورت عمودی خوانده شوند.

عنوان جدول باید خالصه بوده و به دو عبارت یا جمله تقسمو نشود .در صورت نماز به توضمح اختصارات می توان همه یا بمشتر توضمحات را در اولمح جدول
آورد ،سپس در جدولهای بعدی به صورت زیرنویس یادآوری شود (به عنوان مثال :اختصارات همانند جدول .)2
به طور لی به استثنای خطوط افقی ه زیر سر ستونها و عنوان و انتهای جدول شمده می شود تا از لسمت زممنه جدا گردند ،از شمدن خطهای افقی و
عمودی دیگر در جدول خودداری شود .خطوط افقی جدول نباید از عرض جدول بمشتر باشد ،در غمر ایح صورت باید در دو سطر یا بمشتر تنظمو شود .هر
گاه جدول ،نمودار یا عکس فقط یك عدد باشد ،شمارهگذاری شود .خود جدول ،نمودار یا شکل باید بدون مراجعه به متح لابل فهو و گویا باشد .از به ار
بردن هرگونه حروف اختصاری بدون توضمح آن در زیرنویس جدول خودداری شود .اعداد جدول باید به فارسی نوشته شود.
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نمودارها و تصاوير :نمودارها و تصاویر باید با مهارت حرفهای تهمه شود .در لمهی نمودارها و تصاویر ،حروف ،اعداد و نمادها باید به فارسی ،واضح
و با اندازه مناس

باشند ه ولتی برای انتشار وچك میگردند هنوز لابل خواندن باشند .نمودارها و تصاویر باید سماه و سفمد باشند ،عناویح و توضمحات

تصاویر و نمودارها باید خارج از تصویر و نمودار ،امل و گویا زیر آنها آورده شود .نمودارها و تصاویر باید شمارهگذاری متوالی گشته و ترتم  ،بر
اساس ارجاع به آنها در متح باشد .ارسال اصل تصاویر ضروری میباشد .در پشت نسخه اصلی هر تصویر باید برچسبی لرار داد ه شمارهی عکس ،نا
مولف و مطل

موجود در تصویر را مشخص ند .عکسها خو نشده و روی مقوا چسبانده نشوند .نمودارها با ید دارای عناویح و واحد اندازهگمری برای

هر دو محور افقی و عمودی باشند .از استفاده از فر های غمر معمول و اشکال سه بعدی پرهمز شود .هر نمودار باید به تنهایی گویا بوده و نماز به مطالعهی
متح برای درك مقصود نداشته باشد .الز است نمودارهای ارسالی نسخهی اصلی یا پرینت شده باشند.
منابع :باید بر اساس بمانمه ونکوو ر تنظمو گردد و به ترتم

استفاده در متح مقاله یا جداول و نمودارها شمارهگذاری و با همان شماره در فهرست مناب لمد

شوند .نحوهی معرفی مناب به شرح ذیل است (در نمونههای زیر به نشانهها مثل نقطه ویرگول و  ....و نمز به وجود یا عد وجود فاصله دلت شود).
منبع مقاله:

 )2نا خانوادگی و حرف اول نا نویسنده یا نویسندگان  )2عنوان مقاله  )3نا اختصاری مجله  )2تاریخ انتشار  )5شماره و دورهی مجله  )9صفحات اول و آخر استفاده
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منبع فصلي از كتاب :
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