راھنمای تنظيم و تدوين مقاالت
 مقاالت مروری )  ( review articlesفقط بر اساس دعوت سردبير از محققان برجسته قابل پذيرش است .با اين وجود کسانی کهتمايل دارند نسبت به نگارش مقاله مروری اقدام نمايند؛ میتوانند در خواست خود را ھمراه با يک صفحه از خالصه مقاله مورد نظر
جھت سردبير ارسال نمايند ،که در صورت موافقت ،مراتب جھت نگارش مقاله مروری اعالم میگردد.
الزم به ذکر است مقاالت مروری صرفا ً از نويسندگانی قابل بررسی است که تعداد قابل قبولی از منابع مقاله مربوط به نتيجه تحقيقات
قبلی مؤلف باشد.
 مقاله تحقيقاتی کوتاه ) (short communicationاز نظر ساختاری مانند مقاالت پژوھشی اصيل است و بايد حد اکثر شامل 2000کلمه  2،شکل يا جدول و يک چکيده کوتاه ساختارمند تا  150کلمه باشد ،در اين گونه مقاله تعداد نويسندگان حد اکثر  5نفر می باشد.
الزم به ذکر است که تعداد لغات منابع جز حداکثر لغات محسوب نمی شود .اينگونه مقاالت حداکثر در  3الی  4صفحه منتشر می
شوند.
 گزارش ھای موردی )  ( Case reportبايد از موارد نادر پزشکی بوده و شامل چکيده غير سازمان يافته حداکثر تا  200کلمه )بهفارسی و انگليسی( ،کليد واژه ھا ،مقدمه ،گزارش مورد ،بحث تفصيلی ،چکيده انگليسی و فھرست مراجع باشد.
رعايت نکات ذيل در ھنگام ارسال مقاله الزامی است:
 مقاالتی قابل بررسی و پذيرش ھستند که نکات ذکر شده در نحوه نگارش را کامالً رعايت کرده ،موضوع تکراری نبوده و از انجامتحقيق مدت زيادی نگذشته باشد .
 نويسنده)گان( می-بايستی دقت کافی مبنی بر عدم کپی برداری ) (Plagiarismاز نوشته-ھای سايرين مبذول نمايند .در اينخصوص بررسی-ھای الزم توسط دفتر مجله انجام خواھد شد و در صورت اثبات مطابق دستورالعمل رسيدگی به تخلفات پژوھشی
وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی با نويسنده )گان( برخورد قانونی بعمل خواھد آمد.
 مسئوليت صحت و سقم مطالب ھر مقاله بر عھده نويسنده )نويسندگان( آن خواھد بود .ضمنا ً اسامی نويسندگان مقاله )اولويت قرارگرفتن و يا ھر گونه تغيير تا پايان مراحل بررسی مقاله( صرفا ً با امضای کليه نويسندگان امکانپذير است.
 اطالعات ھويتی بيماران نبايد در نوشتهھا ،عکسھا و شجرهنامهھا منعکس شود؛ مگر آنکه اين اطالعات برای مقاصد علمیضروری باشد و بيمار )يا والدين يا قيم او( رضايتنامهی آگاھانه را برای انتشار به صورت کتبی امضا نمايند.
 مقاله بايد ضمن رعايت قواعد دستوری ،به فارسی سليس و روان نوشته شود و به جای واژه ھايی که معادل فارسی مشابه متداولندارند واژه اصلی در پرانتز نوشته شود .
 نسخهی اصلی )  ( Manuscriptمقاالت با استفاده از نرم افزار  Microsoft Wordنسخهی  2003يا باالتر تايپ شود و جداول،منحنی ھا ،نمودارھا )با برنامه )  Excelو تصاوير عالوه بر متن در فايل ھای جداگانه با ذکر شماره عناوين و زير نويس ھا ضميمه
مقاله باشند.
 مقاالت بر روی يک صفحه  A4با رعايت فاصله کافی ميان سطرھا و حاشيه ھای جانبی کاغذ تايپ شود؛ نوع و اندازهی حروفبرای زبان فارسی بی لوتوس يا بی زر  ١٢و برای زبان انگليسی  Time New Roman 11باشد .
 چک ليست انواع مطالعات در زير قابل دانلود می باشد )الزم است نويسندگان بر اساس محتوی ھر کدام از اين چک ليست ھانسبت به آماده سازی مقاالت خود اقدام نمايند):

مطالعات کارآزمايی بالينی
مطالعات مداخله ای
مطالعات مروری و متاآناليز
گزارشات موردی
مطالعات مشاھده ای
مطالعات تشخيصی
نسخهی اصلی مقاله بايد حاوی بخشھای زير باشد:
 عنوان مقاله  :بايد مختصر ،گويا و در بر گيرنده موضوع تحقيق باشد. عنوان گردان :بين  3تا  5کلمه که حاوی خالصه ای از عنوان باشد. 1چکيده :به فارسی و انگليسی بايد محتوای کلی مقاله را نشان دھد و از مطالعه آن يک ديد کلی در مورد مقاله بدست آيد .شيوهتنظيم چکيده بصورت ساختاری باشد )به ترتيب دارای زمينه و ھدف ،روش بررسی ،يافته ھا و نتيجه گيری).
در انتھای چکيده  3تا  5واژه کليدی آورده شود .توصيه می گردد اين واژه ھا از کلمات عنوان مقاله نباشند و از فھرست Mesh
(عناوين مباحث پزشکی( انتخاب گردند.
 2مقدمه :در اين قسمت توضيحاتی در مورد موضوع مورد مطالعه داده می شود .تحقيقات ديگران و اطالعات موجود در اين موردمرور گرديده و نواقص موجود مشخص می شود .الزم است رفرانس ھر مطلبی که در اين قسمت ارائه می شود در پايان جمله يا
پاراگراف و يا حتی در صورت لزوم در وسط جمله با شماره مشخص گردد .ھمچنين در اين قسمت به طور مختصر ضرورت انجام
کار ،فرضيات يا سؤاالت و اھداف تحقيق بيان می شوند.
 3روش بررسی :در اين بخش مواردی از قبيل :نوع مطالعه ،مواد و دستگاھھای مورد استفاده و ھمچنين نوع و مشخصات نمونهھا ،طريقه نمونه گيری ،انتخاب نمونه ھا ،زمان و مکان نمونه گيری و نحوه گروه بندی انجام آزمايشات مختلف برای ھر يک از
گروھھا به تفکيک و با ذکر جزئيات روش ،ذکر محدوديت ھا ،نحوه جمع بندی نتايج و روشھای آماری مورد استفاده شرح داده می
شوند .نتايج تحقيق در اين قسمت ارائه نمی گردند .کسب موافقت کميته اخالق دانشگاه در تحقيقات بالينی و ذکر رعايت تعھدات
اخالقی در تحقيقات بالينی و يا حيوانی الزامی است.
 4يافته ھا :در اين قسمت برای ھر بخش از نتايج توضيحات مختصری ارائه می شود و آناليز آماری آنھا بصورت متن ،شکل يانمودار و يا جدول ارائه می شود .از تکرار يک نوع داده در بيش از يک شيوه ارائه نتايج خودداری گردد .شکلھا ،نمودارھا و
جدولھا بايد شماره داشته باشند؛ گويا باشند و مشخصات آماری و اطالعات الزم از قبيل نام محورھا ،مقياس و راھنمای نمودار روی
آنھا مشخص باشد .عنوان جدولھا در باال ،و توضيح شکل ھا و نمودارھا در زير آنھا و به فارسی نوشته می شود.
 از آوردن چند داده عددی بصورت جدول يا نمودار خودداری شود و آنھا بصورت متن تنظيم شوند. جدول يا نمودار بايد بدون مراجعه به متن گويا و قابل فھم باشد .به ھمين منظور بايستی کليه حروف اختصاری استفاده شده،عاليمی مانند خط تيره ) ،(-ستاره )  ،( 4#عدم تفاوت معنی دار) ( S.E.M ، ( NSيا )  SD±Xدر توضيح زيرنويس جدول آورده
شود .اعداد جدول و اطالعات ھر ستون نمودار و جداول بصورت فارسی نوشته شود.
 اصل نمودارھا به صورت دو بعدی بدون حاشيه و تزئينات اضافی تنظيم شود ابعاد آنھا نبايد از  8 × 12سانتی متر بزرگتر باشد.ارسال فايل نمودار به صورت مجزا الزامی است.

 عکس ھا عالوه بر متن به صورت فايل ھای مجزا از نوع  TIFو با کيفيت مناسب چاپ با نام ھای مشخص در فايل جداگانه ارسالگردد .عکس ھا بايد دقيق و روشن و به نحوی تھيه شوند که از نظر فنی چاپ آنھا با کيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد .از ارسال
فتوکپی به جای عکس خودداری شود .عکس ھای راديو گرافی بايد در اندازه  127×73ميلی متر تا حداکثر  203×354ميلی متر
باشد .عکس ھا و تصاوير بايد شماره گذاری متوالی داشته و ترتيب آنھا بر اساس ارجاع به آنھا در متن باشد .اگر عکس منتشر شده
باشد منبع اوليه در تقديرنامه ذکر شود و اجازه کتبی آن ارائه گردد.
توجه :تعداد کل اشکال و جداول نبايد جمعا ً بيش از پنج مورد باشد.
 5بحث :در اين قسمت اھداف و نتايج دوباره به صورت خيلی کوتاه ذکر می شوند ،نتايج تحليل شده و علت نتايج بدست آمده بهطور منطقی با نتايج کارھای ديگران مقايسه شده و تفسير می گردد .به عبارت ديگر در بحث ،ارتباطی واضح بين اين پژوھش و
کارھای قبلی که در اين زمينه انجام شده برقرار می گردد.
در اينجا می توان علت وقوع يا عدم وقوع مسايل را بحث کرد .يافته ھای بدست آمده را با يافته ھای حاصل از پژوھش ھای قبلی
مرتبط کرده و در صورتی که اين يافته با يکديگر ھمخوانی ندارند علت آن را ذکر نمائيد .بحث بايد دارای پيشنھادات جھت مطالعات
بعدی باشد) .تذکر :رفرانس مربوط به مطالعات ديگران با ذکر شماره در انتھای ھر مطلب مشخص شود( .در قسمت بحث يا نتيجه
گيری بايستی نويسنده مشخص نمايد که چه مطلب جديدی را به مطالب قبلی اضافه کرده است.
 6نتيجه گيری :بايد کلی و جمع بندی تحقيق به طور مستدل ذکر شود.7کاربرد يافته ھای پژوھش در بالين :در اين قسمت بايد کاربردی از نتايج که دربالين می توان از آنھا بھره برد ذکر گردد. 8تشکر و قدردانی :در اين قسمت افراد يا گروھھائی که در انجام تحقيق ھمکاری داشته اند و ھمچنين نام منابع حمايت مالی کهمنجر به انجام تحقيق و تھيه مقاله گرديده است تحت عنوان تشکر و قدردانی نام برده می شوند.
 9منابع :بايد بر اساس بيانيه ونکوور تنظيم گردد و به ترتيب استفاده در متن مقاله يا جداول و نمودارھا شماره گذاری )داخل پرانتز(و با ھمان شماره در فھرست منابع قيد شوند .نگارش منابع فارسی نيز به زبان انگليسی باشد .حداقل  50درصد منابع مربوط به 5
سال اخير باشند.
نکته قابل توجه در تنظيم منابع آن است که حتما بايد از نام کامل مجله استفاده گردد و از مخفف نام مجله استفاده نشود.
 کليه مقاالت منطبق با شرايط فوق ،بالفاصله پس از وصول توسط ھيئت تحريريه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائيداوليه مقاله ضمن اعالم به نويسنده ،جھت داوری ارسال می گردد.
 مجله حق رد ،قبول ،اصالح ،ويرايش و خالصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ می دارد. در کليه مراحل بررسی مقاله ايرادات و اصالحات مورد نياز جھت تامين نظر داوری برای نويسنده ارسال می شود و در صورتتائيد نھايی مقاله ضمن اعالم به نويسنده ،در نوبت چاپ قرار می گيرد.
 مقاله آماده چاپ جھت بازنگری کلی برای نويسنده مسئول ارسال خواھد شد ،در صورتی که در ھر يک از مراحل ،اصالحاتنويسنده بعد از دو ماه به دفتر مجله برسد به عنوان مقاله جديد بررسی خواھد شد.

