راهنمای تدوین مقاالت
«مجله آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل» بصورت دوفصلنامه مبادرت به چاپ مقاالت در زمينه آموزش پزشكي مي نمايد و از اساتيد ،دانش پژوهان و
نويسندگان محترم تقاضا دارد ،مقاالت ارسالي خويش را جهت ارائه به مجله با توجه به نكات زير تنظيم و تدوين نمايند.
 -1مقاله بايد ضمن رعايت قواعد دستوري ،به فارسي سليس و روان نوشته شده باشد و تا حد امكان از كاربرد اصطالحات بيگانه كه معادل مناسب فارسي دارند پرهيز گردد.
« -2مجله آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل» به انتشار مقاالت پژوهشي اصيل ،مقاالت مروري ،مقاالت كوتاه و نامه به سردبير در كليه حوزه هاي آموزش
پزشكي مي پردازد.
 -3مقاله پژوهشي بايد مشتمل بر صفحه رو ،خالصه فارسي و انگليسي (هر كدام حداكثر  252كلمه) ،واژه هاي كليدي ،مقدمه ،مواد و روشها ،يافته ها ،بحث و نتيجه گيري،
تقدير و تشكر (در صورت لزوم) ،مرا جع و ضمايم (اشكال ،جداول ،پرسشنامه خاص ،تصاوير) باشد .هر بخش اصلي مقاله بايد از اول صفحه جديد شروع گردد و به ترتيب در پايين
سمت چپ صفحه شماره گذاري شود.
 -4مقاالت مروري ( )article Reviewاز اشخاص مجرب علمي پذيرفته مي شود و تعداد منابع ذكر شده نبايد از  52مورد كمتر باشد.
 -5چارچوب مقاالت دريافتي براساس معاهده تهران ( ) 1332تنظيم شود .متن مقاالت بايد بصورت يك خط در ميان (فاصله سطر  ،)cm1.2در يك كاغذ  A4و با حاشيه
 cm2.5از هر سمت تايپ شده باشد .الزم ست مقاالت با برنامه  Word 2003به باال يا باالتر از آن (متن فارسي با قلم ميترا  12و متن انگليسي با times new roman
 )12تايپ شود.
 -6تصوير ارسالي براي چاپ بايد واضح و اصل (غيرفتوكپي) و ترجيحاٌ  2نمونه از هر يك ارسال شود.
 -7واژه ها و يا عباراتي كه بصورت عالئم اختصاري بكار برده مي شوند در اولين استفاده ،نام كامل آنها در پرانتز ذكر گردد.
برگه ارسال مقاله (:)Cover Letter
 -1عنوان مقاله (به فارسي و انگليسي) الزم است در برگيرنده موضوع تحقيق بوده و با حروف ضخيم ( )Boldتايپ شود.
 -2نام نويسنده و يا نويسندگان (به فارسي و انگليسي) و سپس آخرين مدرك تحصيلي آنان ( MDو  PhDو  )...رتبه علمي و گروه آموزشي الزم است بعد از عنوان مقاله ذكر
شود.
 -3نشاني نويسنده و نويسندگان كه شامل گروه ،دانشكده ،دانشگاه و يا موسسه تحقيقاتي مربوط به آنان است ،بايد به طور كامل قيد شود.
 -4درج آدرس نويسنده مسئول جهت تماس هاي علمي ديگر محققين به زبان فارسي در صفحه اول مقاله الزم است .اين آدرس به طور كامل همراه با ذكر كد پستي ،شماره
تلفن ثابت و همراه نمابر و پست الكتروني ( )e-mailقيد شود.
 -5عنوان مكرر ( )Running titleبا حداكثر  52كاراكتر كه در باالي هر صفحه مقاله تكرار مي شود.
 -6در صورتيكه مطالعه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه مي باشد ضمن ارسال شماره طرح ،نامه اي به امضاء معاون پژوهشي دانشگاه و يا موسسه مربوطه مبني بر بالمانع بودن
چاپ مقاله در « مجله آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل » ارائه گردد.
چکيده مقاله:
چكيده فارسي بايد در محدوده  152تا  252كلمه و بطور سازمان يافته شامل قسمتهاي سابقه و هدف ،مواد و روشها ،يافته ها و نتيجه گيري و براي چكيده انگليسي بترتيب شامل
قسمتهاي  Findings ،Methods ،Backgroundو  Conclusionباشد .ضمنا الزم است چكيده فارسي و انگليسي بطور كامل مطابقت داشته باشد.
در پايان چكيده مقاله بايد بين  3تا  5گل واژه ( )key wordمعرفي شود (چكيده فارسي به زبان فارسي و در چكيده انگليسي به زبان انگليسي).
مقدمه:
مقدمه بايد ضمن بيان هدف تحقيق حاوي چكيده اي از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد نظر كه در گذشته انجام شده است ،با ذكر منابع الزم آنها باشد .در مقدمه
الزم است مطالب به گونه اي نوشته شود كه روزآمد بودن آن به روشني قابل مالحظه باشد.
روش كار:
 -1بايد به نوع مطالعه و چگونگي انتخاب نمونه و همچنين كنترل هاي مربوطه با دقت اشاره شود.
 -2ضروري است به ماخذهاي مورد نياز و نحوه تهيه مواد آموزشي و  ...كه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند ،به طور كامل اشاره گردد.
 -3نحوه جمع آوري و تجزيه تحليل داده ها (شامل روش هاي آماري و نرم افزاري مورد استفاده) به طور كامل شرح داده شود.
 -4معيارهاي ورود و خروج در مطالعه روش كار دقيقا توضيح داده شود.
 -5در صورت لزوم تائيديه كميته اخالق پژوهشي سازمان مربوطه ذكر شود.
 -6اخذ رضايت نامه آگاهانه ذكر شود.
یافته ها:
 -1يافته هاي تحقيق را بايد در قالب متن ،جداول ،نمودارها و عكس ها به روشني بيان نموده و از تكرار مطالب ذكر شده در متن پرهيز گردد.
 -2جداول و نمودارها بايد به زبان فارسي و شامل عنوان رسا ،زمان و مكان اجراي مطالعه باشد.
 -3تعداد جداول و نمودارها بايد حداكثر  6مورد بوده و اندازه آنها از  cm15*10بزرگتر نباشد.
 -4عنوان جداول بايد بطور كامل در باالي آنها نوشته شود و منحني ها ،نمودارها ،تصاوير و اشكال بايد با درج زيرنويس ك امل و شماره گذاري در صفحات جداگانه ارسال شده و
به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند .توضيحات اضافي بايد بصورت زيرنويس جدول آورده شده و براي ارجاع به زيرنويس از عاليم (نظير * ،# ،و  )...استفاده شود.
بحث و نتيجه گيری:
 -1پاراگراف اول با پاسخ به سئوال شروع شود.
 -2يافته هاي جديد و مهم تحقيق بايد با ديگر تحقيقات انجام شده در ايران و جهان مقايسه شده (با ذكر منابع) و داليل رد و يا قبول آنها مورد بحث قرار گيرد.
 -3از تكرار بخش يافته ها خودداري گردد و نبايد نتايج جديد كه در قسمت يافته ها به آن اشاره نشده است ،عرضه شود.
 -4از اظهار نظر درمواردي كه يافته هاي مطالعه آن را مطرح نمي كنند بايد خودداري شود.
 -5محدوديت هاي مطالعه و ميزان تعميم پذير بودن آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
 -6مقاله بايد با يك نتيجه گيري روشن به طوري كه از حد نتايج مطالعه فراتر نرود خاتمه يابد.
 -7پيشنهاداتي جهت انجام مطالعات بعدي در اين بخش قابل طرح است.

تشکر و قدردانی:
در اين بخش مي توان از افراد و يا سازمان هايي كه به نحوي در انجام مطالعه و يا نگاشتن مقاله همكاري نموده اند قدرداني كرد.
منابع:
 حتي االمكان از مقاالت چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل (مرتبط با موضوع تحقيق) به عنوان منابع استفاده شود.منابع بايد به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند و سپس در صفحه اي جداگانه در آخر مقاله ،به ترتيب شماره و بصورت زير نوشته شود.
 مجله فارسي :نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان ،عنوان كامل مقاله ،نام نشريه ،دوره ،شماره ،سال انتشار ،شماره صفحات مورد نظر( .به انگليسي ترجمه گردد) كتاب فارسي :نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان ،عنوان كامل كتاب ،محل نشر ،نام ناشر ،سال انتشار ،شماره صفحه يا صفحاتي كه در مقاله از آن استفادهشده است( .به انگليسي ترجمه گردد)
 مجله:Ihab ES, Ola AM, Wafa EM. Passive smoking and lower respiratory tract illness in children. East Mediterr Health J
1997; 3(3): 425-34
 مجله خارجي (آدرس اينترنتي):Bijani KH, Moghadamnia AA, Islami Khalili E.. Intravenous magnesium sulfate as an adjunct to the treatment of severe
asthmatic patients not responding to the conventional therapy. Pulmonology 2003; 6(13): 221-4. Available from :
http://www.pulmonology.ru/cnt-03-6.htm
* در خصوص مجالت فارسي نيز همين اصول رعايت شد .بصورت انگليسي نگارش شود.
عنوان مجالت همانند آنچه در  Index Medicusنمايه سازي مي شود ،ذكر گردد .بطور مثال  New England Journal of Medicineبصورت N Eng J Med
ذكر شود.
نام نويسندگان هر مقاله تا  6اسم به روش دستور مذكور نوشته مي شود .در صورتيكه تعداد نويسندگان از  6نفر بيشتر باشد ،نام سه نفر اول را نوشته و از نفر چهارم به بعد از
عبارت  et alاستفاده شود.
 كتاب:Harvet RA, Champe PC. Pharmacology, 2nd ed, London, J.B. Lippincott Co 1997; pp .55-33 :
بخشي از يك كتاب:
نويسنده يا نويسندگان فصل مربوطه ،عنوان فصل ،نام كتاب ،ويراستاران ،عنوان كتاب شماره ويرايش ،محل انتشار ،نام ناشر ،سال نشر ،شماره صفحات( .به انگليسي ترجمه گردد)
شيوه نگارش منابع براي كتب فارسي كتب خراجي يكسان مي باشد.
* نکات قابل توجه:
 كليه م الحظات اخالقي در مورد آزمودني ها و ساير موارد پژوهشي بايد براساس بيانيه هلسينكي و كد  26گانه اخالق پژوهشي كشور رعايت و تنظيم شود. فرآيند بررسي مقاالت (سيستم  :) peer-reviewدريافت و ثبت ،بررسي توسط سردبير ،اعالم وصول ،ارسال داوري ،طرح در هيات تحريريه و اعالم نتيجه كه بصورت تائيدچاپ ،اصالحات و يا رد چاپ مي باشد .در صورتي كه رعايت نكات دستوري زبان فارسي و متدولوژي تحقيق نشده باشد از همان ابتدا در جريان بررسي قرار نگرفته و مقاله رد
خواهد شد.
 در صورتيكه تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد ،ضروري است به همراه نسخه هاي مقاله صورتجلسه اي با امضاء تمامي نويسندگان با ذكر نقش هر يك از نويسندگان واعالم رضايت از ترتيب اسامي نوشته شده افراد ،ارسال گردد.
 مشخصات سازمان حمايت كننده مالي طرح حتما قيد شود. در صورت ارسال يافته ها بصورت تصاوير ،به جهت رعايت مالحظات اخال قي ،مشخصات بيماران بايد محفوظ بماند .كليه حقوق افراد مورد مطالعه نيز بايد رعايت گردد. قبل از ارسال ،از همخواني شماره هاي ماخذ استفاده شده در متن با شماره هاي بخش انتهايي (منابع) مقاله ،همچنين شماره اشكال و جداول با شماره هاي اشاره شده در متناصلي مقاله ،مطمئن شويد.
 مجله از درج مقاالتي كه در ديگر مجالت داخلي به چاپ رسيده باشد ،معذور است. مجله از مقاالت تحليلي ،حاصل كارآزمايي هاي كنترل شده ،مطالعات تجربي و موارد برخاسته از نياز جامعه كه در رفع مشكالت آموزشي ه ما كمك مي كند استقبال مي كند واز پذيرش مقاالتي كه نوآوري نداشته باشد معذور است.
 مقاالت توصيفي كه از مطالعه آنها بيش از يك سال گذشته باشد پذيرفته نمي شوند .ضمناٌ مقاالت توصيفي تكراري كه واجد نتايج تاثير گذاري بر روند تغيير رفتارهايبهداشتي و سالمت جامعه نگردد پذيرفته نخواهند شد.
 از مقاالتي كه تنها يك نويسنده دارند ،استقبال نمي شود مگر آنكه نوع مقاله ،مقاله مروري باشد .ضمناٌ توصيه مي شود كه ارائه كنندگان محترم مقاالت نام تمامي افراد دخيلدر روند توليد مقاله را به ترتيب مشاركت طبق نظر همه نويسندگان قيد نمايند.
 مطالعاتي كه انتشار نتايج آنها ارزش منطقه اي داشته باشند ،پيشنهاد مي گردد كه در مجالت منطقه مربوطه به چاپ برسند. مسئوليت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان محترم مقاالت است. مجله حق رد ،قبول ،اصالح ،ويرايش و خالصه نمودن مقاالت را براي خود محفوظ مي دارد. مقاالت دريافتي مسترد نخواهد شد. استفاده از مطالب اين نشريه با ذكر منبع و با اجازه سردبير براي مقاصد غير از نشر بالمانع است. پس از تائيد نهايي و چاپ مقاله ،بهمراه  3نسخه مجله 12 ،نسخه مقاله هم بصورت  Reprintبراي نويسنده ارسال مي شود. كليه حقوق و منافع حاصل از درج مقاالت علمي در اين نشريه ،براي ناشر محفوظ مي باشد.-كليه حقوق براي «مجله آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل» محفوظ است.

