مجله علمي ،تخصصي و پژوهشي زنان ،مامايي و نازايي
مخاطبين :پزشكان عمومي ،متخصصين زنان و زايمان ،انكولوژي ،اورولوژي زنان ،اطفال ،نوزادان ،كليه و مجاري ادراري،
روانشناسي ،پاتولوژي ،جراحي؛ مامايي و ساير رشتههاي مرتبط
♦ صاحب امتياز :دانشگاه علوم پزشكي مشهد
♦ سازمان حامي علمي ،مالي و ناشر :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،و انجمن متخصصين زنان ،مامايي و نازايي ايران -شاخه خراسان
♦ مديرمسئول :دكتر قدسيه سيدي علوي ،استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد؛ آدرس :مشههد ،بيمارسهتان قهام
گروه بيماريهاي زنان و زايمان؛ تلفن1144-3147148 :؛ پست الكترونيك:

(عه

) ،دفتهر

alavigh@mums.ac.ir

♦ سردبير :دكتر منيره پورجواد ،استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد؛ آدرس :مشهد ،بيمارستان اختصاصي زنهان امالبنهين(س)،
تلفن و نمابر1144-3121211 :؛ پست الكترونيك:

pourjavadm@mums.ac.ir

♦ مدير اجرايي :دكتر مرضيه لطفعلي زاده ،دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد؛ آدرس :مشهد ،بيمارسهتان امهام رضها (ع) ؛
تلفن و نمابر1144-3121211 :؛ پست الكترونيك:

lotfalizadem@mums.ac.ir

♦ ويراستار ادبي و فني بخش فارسي :منصوره محمدنژاد؛ پست الكترونيك:
♦ ويراستار آماري :دكتر محمد تقي شاكري؛ پست الكترونيك:
♦ ويراستار التين :دكتر عليرضا فاضل؛ پست الكترونيك:

journal.gyn.ir@mums.ac.ir

Shakerimt@mums.ac.ir

FazelA@mums.ac.ir

♦ كارشناس اجرايي :منصوره محمدنژاد؛ آدرس :مشهد ،بيمارستان امام رضا (ع) ،بخه

زنهان ،قبقهه دوم ،دفتهر مجلهه زنهان ؛ تلفنن1144-3121211 :؛

journal.gyn.ir@mums.ac.ir

♦ داراي مجوز چاپ و انتشار به زبان فارسي و انگليسي به شماره  421/41801مورخ  4877/41/3از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛
♦ داراي رتبه علمي -پژوهشي قبق نامه شماره  448301مورخ  4838/44/24كميسيون نشريات علوم پزشكي ،معاونت تحقيقهات و فنهاوري ،وزارت بهداشهت،
درمان و آموزش پزشكي؛
♦ خالصه مقاالت و متن كامل مقاالت اين مجله ،ههمزمان با چاپ و انتشار در سايت الكترونيكي  www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/indexدر دسترس هستند.
♦ اين مجله در نمايهنامههاي معتبر بينالمللي زير ،نمايه شده است:
Scopus: http://www.scopus.com
EMBASE: http://embase.com/info
Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com
Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR): http://www.emro.who.int/his/vhsl/imemr.htm
CABI: http://www.cabi.org/datapage.asp?iDocID=227







♦ همچنين اين مجله در پايگاههاي اطالعرساني زير ،قابل دسترسي است:






پايگاه اقالعات علمي جهاد دانشگاهي به آدرسhttp://www.sid.ir :
پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )Iranian World Citation Database- ISCدر وب سايت مركز منطقهاي اقالعرسهاني علهوم و فنهاوري بهه آدرسههاي:
 http://www.srlst.comو http://www.isc.gov.ir/
ايرانمدكس به آدرسwww.iranmedex.com :
مگيران به آدرسhttp://www.magiran.com :

♦ آدرس پستي ناشر :مشهد ،خيابهان دانشهگاه ،سهازمان مركهزي دانشهگاه علهوم پزشهكي مشههد ،معاونهت پژوهشهي دانشهگاه؛ تلفنن،1144-3144183 :
نمابر1144- 3181214 :؛

پست الكترونيكvpresearch@mums.ac.ir :

♦ آدرس پستي دفتر نشريه :مشهد ،بيمارستان امام رضا (ع) ،بخ

زنان ،قبقهه دوم ،دفتهر مجلهه زنهان .كند پسنتي ،4487448840 :تلفنن و نمنابر:

1144-3121211؛ پست الكترونيكjournal.gyn.ir@mums.ac.ir :؛ وب سايت:

www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

♦ شمارگان 4111 :نسخه؛ ♦ بهاي تكشماره 41111 :ريال (رايگان براي اعضاي محترم هيئت علمي و دستياران دورههاي تخصصي)
 مسئوليت صحت مطالب مندرج در مقاله ،به عهده نويسنهده /نويسندگان آن مقاله است. -نقل مطلب از مقاالت چاپشده در اين مجله ،با ذكر منبع ،مجاز است .هرگونه انتشار مجدد مقاالت آن ،صرفاً با مجوز كتبي سردبير مجله امكانپذير ميباشد.

اعضاي هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا):
دكتر آرام ،شهناز :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دكتر آل ياسين ،اشرف :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر اخالقي ،فريده :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر اكبريان ،عبدالرسول :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
دكتر بسكابادي ،حسن :استاديار گروه اقفال ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر پناهي ،غزال :استاديار گروه جراحي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
دكتر پورجواد ،منيره :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر خادم غائبي ،نيره :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر رازي ،تقي :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
دكتر سيدي علوي ،بي بي قدسيه :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر شاكري ،محمدتقي :دانشيار گروه پزشكي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر شريفي ،نوريه :دانشيار گروه آسيبشناسي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر شمسا ،علي :استاد گروه اورولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر عبداللهي ،صديقه :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز
دكتر فاضل ،عليرضا :استاد گروه آناتومي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر قوام نصيري ،محمدرضا :دانشيار گروه انكولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر كريمزاده ميبدي ،محمدعلي :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي يزد
دكتر كريمي ،فروزان :دانشيار گروه ايمونولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر كليشادي ،رؤيا :دانشيار گروه اقفال ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دكتر كوشيار ،محمدمهدي :استاديار گروه هماتولوژي و انكولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر لطيف نژاد ،رباب :استاديار گروه مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر مخبر ،نغمه :استاديار گروه روانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر مشكوهالديني ،مرتضي :دانشيار گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه ايلينويز ،آمريكا
دكتر مهرابي بهار ،مصطفي :دانشيار گروه جراحي عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر نزهت ،فرهاد :استاد الپاروسكوپي و انكولوژي ،دانشگاه كلمبيا ،آمريكا
دكتر هنجني ،پرويز :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه  ،Templeفيالدلفيا ،آمريكا
دكتر يوسفي ،زهره :استاد گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مجله زنان ،مامايي نازايي ايران ،قليعه جديد و نويني ناشي از خواست به حق اساتيد ،محققان ،دانشمندان و متخصصان محترم رشتههاي
مختلف علوم پزشكي به ويژه همكاران ارجمند رشتههاي جراحي زنان ،مامايي و نازايي و ساير رشتههاي وابسته ميباشد .هدف از انتشار اين
مجله ،چاپ نتاي بهترين تحقيقات در زمينه ارتقاي سالمت زنان در ايران مي باشد.
انواع مقاالت قابل پذيرش:
ه مقاالت پژوهشي اصيل (تحقيقي) ،گزارش مورد ،مروري
فرآيند ارزيابي:
اين مجله ،مقاالتي را پذيرش مينمايد كه بر قبق دستورالعملهاي كميته بينالمللي سردبيران نشريات علوم پزشكي (گروه ونكوور) تدوين
شده باشند .مقاالت ،به منظور اظهارنظر ،براي حداقل سه نفر از متخصصين مورد تأييد هيئت تحريريه ارسال ميشوند و پس از تأييد نهايي و
انجام ويراي هاي الزم ،قابل چاپ خواهند بود .هيئت تحريريه اين مجله در ويراي جزمي ،پذيرش و رد مقاالت مختار است .با چاپ مقاله در
اين مجله ،حق مؤلف و مجوز انتشار آن به هر شكل ،به مجله زنان ،مامايي و نازايي منتقل ميشود .نقل مطلب از مقاالت چاپشده در اين
مجله ،با ذكر منبع ،مجاز است .هرگونه انتشار مجدد مقاالت اين مجله ،صرفاً با مجوز كتبي سردبير آن امكانپذير ميباشد
راهنماي نويسندگان:
از نويسندگان محترمي كه مايل هستند مقاله آنها در اين مجله چاپ شود ،خواهشمند است نكات ذيل را رعايت نمايند:
 )4ارامه تعهدنامه نويسنده مقاله مبني بر پذيرش مسئوليت علمي مطالب ارايهشده ،و عدم چاپ آن در نشريه ديگر قبل از ارسال مقاله و بعد
از پذيرش آن در اين مجله
 )2مقاله به فارسي روان ،در فايل  Microsoft Wordتايپ گردد.
 )8از درج اصطالحات خارجي كه معادل دقيق و پذيرفتهشده در زبان فارسي دارند ،خودداري گردد.
 )1فايل مقاله ،از قريق وب سايت مجله ( )Online Submissionيا از قريق پست الكترونيكي دفتر نشريه ،ارسال شود .در صورت ارسال مقاله
از قريق پست ،فايل يا فايلهاي مقاله ،بر روي لوح فشرده ( CDيا  )DVDضبط و ارسال شوند.
 )1مقاالت پژوهشي ( )original research articlesبايد داراي بخ هاي زير باشند:


عنوان مقاله به فارسي و انگليسي



خالصه مقاله به فارسي و انگليسي



مقدمه



روش كار



نتاي



بحث



نتيجهگيري



تشكر و قدرداني (در صورت لزوم)



منابع



ضماي (شامل شكلها ،جداول ،نمودارها و )...

عنوان مقاله:
در صفحه اول يا صفحه عنوان مقاله ،نكات زير رعايت گردد:


عنوان مقاله بايد حداكثر شامل  42كلمه ،و گويا ،دقيق و رسا بوده و دربرگيرنده محتواي اصلي تحقيق باشد.



"عنوان مكرر ( ")running titleكه عبارت است از خالصه عنوان اصلي ،اعالم شود.



نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ،رتبه علمي و عنوان دانشگاهي ،نام مركز يا سازماني كه تحقيق در آن انجام شده است ،تاريخ ارسال و
نشاني دقيق به همراه آدرس پست الكترونيك ،شماره تلفن ،نمابر و موبايل ذكر گردد .الزم است نويسنده مسئول مكاتبات اعالم نمايد كه در صورت
تمايل ،كدام شماره تلفن ايشان در مقاله اعالم گردد.

خالصه مقاله:
خالصه مقاله بايد به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شود و شامل بخ هاي مقدمه ،روش كار ،يافتهها و نتيجهگيري باشد .در پايان خالصه
مقاله ،بين  8الي  41واژه كليدي كه بر اساس  MeSHانتخاب شدهاند ،درج شوند.
مقدمه:
مقدمه بايد هدف از تحقيق را بيان كند .ه چنين به تاريخچه و زمينه تحقيق و مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق موردنظر اشاره نمايد و
سؤاالت بدون پاسخ از تحقيقات قبلي را عنوان نمايد.
مواد و روشها:
اين بخ بايد به قور دقيق تهيه گردد؛ به نحوي كه اجراي مجدد تحقيق توسط محققين ديگر امكانپذير باشد .در اين بخ  ،الزم است
مواردي همچون نوع مطالعه ،شيوه و مالكهاي انتخاب نمونهها ،نحوه جمعآوري اقالعات ،نوع مداخله انجامشده (بر حسب نوع مطالعه) بيان
شوند .همچنين مفاهي آماري به كارگرفتهشده به خوبي شرح داده شوند .رعايت اخالق در تحقيقات باليني يا حيواني و همچنين حفظ منافع و
اسرار بيماران الزامي است.
نتايج:
اين بخ  ،در قالب متن ،جدول يا نمودار بيان شود و يافتههاي تحقيق در اين قسمت بدون هيچ گونه تعبير يا تفسير ذكر گردند.
راهنماي تهيه عكس و تصاوير ،جداول و نمودارها:


شكلها ،جداول و نمودارها ،در صفحات جداگانه نوشته شده و شمارهگذاري شوند .در متن مقاله نيز به آنها اشاره گردد.



تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حج مقاله باشد .به ازاي هر  8الي صفحه ،يك جدول يا نمودار قابل قبول است.



جداول و نمودارها نبايد چندبعدي باشند.



جداول و نمودارها به زبان فارسي تنظي شده و داراي عنوان و زيرنويس كامل باشند (حداكثر ابعاد  3×42سانتي متر).



عكسها ،با فرمت  JPGيا  ،JPEGو با وضوح تصوير حداقل  811 dpiتهيه شوند .جهت قرارگرفتن عكسها در صفحه ،مشخص شود.

بحث:
در اين بخ  ،تعبير و تفسير يافتههاي تحقيق و يا مفهوم يافتههاي حاصل از مطالعه بيان شود .به محدوديتهاي تحقيق انجامشده ،اشاره
گردد و در پايان ،كاربردهاي عملي و پيشنهادات ذكر شوند.
منابع:
عالوه بر منابع معتبر موافق با تحقيق ،از منابعي كه مخالف نتاي تحقيق انجامشده ميباشند نيز استفاده شود .منابع مورد اشاره ،به ترتيب ورود آنها در
متن ،و قبق دستورالعمل اعالمشده در ذيل شمارهگذاري شده و در متن مقاله در جاي مناسب ،شماره منبع مربوقه در داخل پرانتز قيد گردد.
 )0گزارش مورد (:)case report
اين مقاالت بايد شامل نوادر پزشكي ،عوارض بسيار كمياب بيماري هاي شايع و يا پاسخ هاي غيرقابل انتظار به درمان هاي راي بوده و گزارش
آن فايده عملي در برداشته باشد و شامل خالصه فارسي و انگليسي ،مقدمه ،توصيف مورد ،بحث و مراجع باشد .ضمناً ارسال فرم رضايت نامه از
بيمار يا بيماران الزامي است.
 )7مقاله مروري (:)review article
مقاله مروري در صورتي پذيرفته خواهد شد كه نويسنده مقاله ،در آن زمينه صاحبنظر بوده و حداقل  %41از منابع مقاله مربوط به خود
نويسنده باشند.
روش درج منابع در مقاله
منابع ،به نظ و ترتيب متوالي به ترتيب اشاره در متن ،شمارهگذاري شوند (شيوه ونكوور) .توجه خها بهه نقطههگهذاري و فاصهلهگهذاري بهين
كلمات و حروف در هنگام تهيه فهرست منابع ،ضروري است .در صورتي كه تنها ،خالصه مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،كلمهه ][abstract
در انتهاي منبع درج شود .الزم است فهرست منابع ،با دقت و دقيقاً مطابق با الگوي مثالهاي زير تهيه شود:
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مسؤوليت كامل منابع و مطالب چاپشده ،بر عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است .مجله از پذيرش و يا چاپ و ترجمه مقاالتي كه قبالً در
مجالت يا نشريات ديگر چاپ شدهاند معذور است .به منظور حفظ حقوق مؤلفين و محققين ،نويسندگان مقاله ،مسؤوليت تام در جهت
پاسخگومي اعتراض شخصيتهاي حقيقي و حقوقي را داشته و مسئولين اين مجله ،هيچگونه مسؤوليتي در اين زمينه ندارند.
نويسندگان همكار بايد در تهيه مقاله ،نق واقعي داشته باشند .از ساير افراد بايد در قسمت تشكر و قدرداني شود .سازماني كه حامي مالي
تحقيق بوده است ،اعالم شود .نويسندگان حتياالمكان از نوشتن چند مقاله با استفاده از نتاي يك تحقيق خودداري نمايند .در غير اينصورت
الزم است سردبير را مطلع نمايند.
پس از چاپ مقاله ،به تعداد نويسندگان هر مقاله ،نسخه چاپي مجله به آدرس نويسنده مسئول مكاتبات مقاله ارسال خواهد شد.
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