ژورنال تصویر سالمت
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ژورنال تصویر سالمت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمان ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مقاالت زیر را براي انتشار میپذیرد :.مقاالت
پژوهشی ،مقاالت مروري ،گزارش کوتاه ،گزارش مورد و نامه به سردبیر در زمینه علوم پزشکی با محوریت -1 :مدیریت درسیستم سالمت شامل
:کیفیت در ارائه خدمات سالمت ،عدالت در سالمت ،مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سالمت  -2اپیدمیولوژي و بار بیماریها در
سیستم سالمت ،پیشگیري از بیماریها  -3محیط زیست و سالمت  -4اطالعات سالمت و کتابداري  -5اقتصاد سالمت ،سیاستگذاري در سالمت .این
ژورنال به زبان فارسی با چکیده فارسی و انگلیسی منتشر می شود .مسئولیت کامل منابع و مطالب مندرج در مقاالت از دیدگاه علمی ،اخالقی و
حقوقی بر عهده نویسندگان آنهاست

راهنمای ارسال مقاله
ارسال مقاله به ژورنال "تصویر سالمت" از طریق سیستم ارسال آنالین انجام می گیرد .جهت تسهیل این فرآیند ،این سیستم به نحوي طراحی شده
که برخی از اقدامات کنترلی را بصورت اتوماتیک انجام داده و اشکاالت فنی را بالفاصله به کاربر اطالع داده و وي را به دستورالعمل هاي مربوطه
هدایت می کند.

دستورالعمل اصلی به همراه جزئیات هر نوع مقاله در وب سایت ژورنال موجود است .باید آماده سازي مقاالت بر اساس
دستورالعمل موجود در وب سایت ژورنال انجام پذیردhttp://dohweb.tbzmed.ac.ir :
شرایط ارسال
مجوز دسترسی باز ،کپی رایت ،هزینه ها
پس از ارسال مقاله ،نویسندگان بایستی یک مجوز انحصاري براي انتشار آثار آنها در ژورنال ،تحت CC-( Creative Commons license 4.0
 ) BY -NCرا امضا نمایند .نویسندگان دارنده حق کپی رایت آثار خود هستند.
در حال حاضر ،هیچ هزینه اي براي ارسال مقاله یا انتشار آنها در "تصویر سالمت" دریافت نمی شود .انتشار دسترسی باز توسط معاونت تحقیقات و
فناوري دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت می گردد.
نامه همراه مقاله
نامه همراه مقاله براي ارسال تمامی مقاالت ضروري است .نویسندگان ب ایستی موارد زیر را هنگام ارسال نامه همراه مقاله تایید نمایند:
 .اصالت مقاله ارسالی که فقط به این ژورنال ارسال شده و در حال حاضر در هیچ جاي دیگري انتشار نیافته و براي انتشار نیز تحت بررسی قرار ندارد
مگر اینکه در نامه همراه مقاله این مسئله ذکر گردد.
· اینکه هیچ جمله اي از منبع دیگري کپی نشده است.
· نویسنده ارسال کننده مقاله مسئولیت ارسال را از جانب سایر نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول به عهده می گیرد.
· تمامی نویسندگان ،مقاله را بررسی نموده ،تاییده کرده و نسبت به ارسال مقاله اظهار رضایت دارند و نسبت به تمامی جنبه ها در زمینه صحت و
صداقت آن مطابق با معیارهاي  ICMJEمسئول هستند.
نامه همراه مقاله بایستی اطالعات زیر و ه ر گونه اطالعات مازاد که در راهنماي مقاالت ویژه وجود دارد در برگیرد.
· توضیح اینکه چرا مقاله ارسال شده باید در ژورنال منتشر شود (نو بودن اثر)
· توضیح در مورد مسائل مربوط به خط مشی هاي ژورنال
· توضیح در مورد هرگونه تضاد منافع بالقوه
· ذکر شماره ویژه ژورنال که مقاله ارسالی باید در آن منتشر شود.
نامه حق تالیف :قبل از انتشار مقاله ،تمام نویسندگان الزم است نامه حق تالیف را بصورت جداگانه امضا نموده و ارسال نمایند .امضاي نویسنده مسئول بتنهایی
براي انتشار مقاله کافی نمی باشد.

شیوه نگارش مقاله:
مقاالت بصورت :مقاالت پژوهشی اصیل )  ، (Original Articleگزارش مورد) (Case Report
 ،مقاالت مروري)  ، ( Review Articleمقاله کوتاه ) ، (Short Communicationنامه به سردبیر )  ( Letter to Editorدر شاخه هاي
گوناگون علوم پزشکی در ژورنال پذیرفته می شود.
مقاله ارسالی باید شامل قسمتهاي زیر باشد:
صفحه عنوان ،چکیده فارسی ،چکیده انگلیسی ،مقدمه ،مواد و روشها ،یافته ها ،بحث ،نتیجه گیري ،مالحظات اخالقی ،تضاد منافع  ،تقدیر و تشکر،
منابع ،فایلها تکمیلی.
متن مقاله پژوهشی مطابق با ساختار زیر خواهد بود:
مقدمه :بیان کنند ه ي هدف تحقیق ،اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده اي از مطالعات مرتبط با تحقیق می باشد و نباید شامل یافته ها و یا
بحث در مورد موضوع باشد) حدا کثر در یک صفحه)

مواد و روشها:
بخش مواد و روشها شامل توضیح مناسب جزئیات اهداف مورد آزمایش ،ویژگیهاي مهم آنها ،روشها ،تجهیزات و فرایندهاي مورد استفاده باشد به
نحوي که محقق دیگر بتواند آزمایش را تکرار کند.
هنگام گزارش آزمایشات مربوط به موارد انسانی ،نویسندگان باید اعالم نمایند که فرایندهاي بکار رفته منطبق با استانداردهاي اخالقی کمیته مسئول
در رابطه با آزمایشهاي انسانی (موسسه اي و ملی) و همچنین بیانیه هلسینکی در سال ( 1795بازبینی شده در سال  ) 2002بوده است .اگر شبهه
اي در قبال اینکه آیا تحقیق انجام گرفته با بیانیه هلسینکی مطابقت دارد ،نویسندگان بایستی دلیل خود را براي روش بکار رفته توضیح دهند و نشان
دهند که گروه بررسی موسسه مربوطه به صراحت جنبه هاي شبهه آمیز مطالعه را تایید کرده است .در مورد گزارش آزمایشات مربوط به حیوانات،
نویسندگان بایستی اعالم کنند که دستورالعمل ملی و موسسه اي درباره مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مراعات شده است.

یافته ها:
یافته ها باید به صورت متن ،جداول ،نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد .از تکرار داده هاي جداول ،نمودار یا تصاویر در متن دوباره
خودداري شود .اصل نمودارها و منحنی ها به زبان فارسی تنظیم شود .عنوان جداول در قسمت باالي آن و عناوین شکلها و نمودارها در پایین آن
ها نوشته شود .تعداد اشکال و جداول نباید در کل از  6مورد تجاوز کند .در این قسمت باید صرفاً یافته هاي پژوهش قید گردند و از بیان قسمت
هاي مربوط به مقایسه مطالعات مختلف ،بررسی متون ،مقدمه ،بحث و ...در این قسمت خودداري گردد.

بحث:
یافته هاي جدید و احتمالی و همچنین نتیجه گیري هایی که می توان از مطالعه بدست آورد باید مورد تاکید قرار گیرند .قسمت بحث می بایست
داده هاي موجود را با یافته هاي قبلی مقایسه کند .محدودیت هاي مربوط به روشهاي آزمایش و پیامدهاي مربوط به مطالعات آتی باید مشخص
گردند .فرضیه هاي جدید و توصیه هاي بالینی مناسب بوده و باید به روشنی مشخص گردند .پیشنهادات به ویژه موارد بالینی باید بطور مناسب
گنجانده شوند.

نتیجه گیری:
در پا یان ،مقاله بایستی به صورت بند هاي مشخص که شامل نتیجه گیري و پیشنهاد ها باشد ،جمع بندي گردد.

مالحظات اخالقی :
تمام مقاالت نوشته شده ،بر اساس تحقیقات تجربی بر روي نمونه هاي انسانی باید داراي نامه اي دال بر کسب رضایت نامه آگاهانه و تائیدیه کمیته
اخالقی محل باشند .در مورد محققانی که به کمیته اخالقی رسمی دسترسی ندارند ،اصول مشخص شده در بیانیه هلسینکی باید رعایت گردد.
رضایتنامه آگاهانه کتبی باید از هر فرد شرکت کننده در مطالعه یا والدین یا قیم قانونی آنها ) در مورد افراد نابالغ ( اخذ گردد.

تضاد منافع:
نویسندگان باید هرگونه منابع تامین اعتبار را ذکر نماید و هرگونه تضادهاي بالقوه منافع از جمله دریافت وجه یا پاداش و مشارکت هر گونه سازمانی که ممکن است
ازانتشار مقاله شما سود یا ضرر ببیند را بیان کند .ذکر کردن موارد فوق سبب رد شدن خود بخود مقاله نخواهد شد اما بهتر است ژورنال از آنها مطلع باشد (.نمونه
متن تضاد منافع  :بدینوسیله نویسندگان اعالم می کنند این اثر حاصل یک پژوهش مستقل بوده و هیچگونه تضاد منافعی با سازمان و اشخاص دیگري
ندارد).

تقدیر و تشکر:
در بخش تقدیر و تشکر ،نویسندگان می بایست از کسانی که در کار ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهاي درج نام در بخش نویسندگان مقاله را
ندارند تشکر نمایند .ذکرهرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف /ویرایش الزامی است.
نویسندگان بایستی از تمامی موارد ذکر شده براي بخش تقدیر و تشکر اجازه کسب نمایند.
منابع:

كلیه منابع حتی منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و نوشته شوند .در انتهای منابع فارسی به زبان اصلی آن در داخل پرانتز

اشاره شود ( .) Persianمنابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند .برای ارجاع به مقاالت از اعداد ریاضی داخل پرانتز
استفاده شود :مثال ( .) 9در صورتی كه به مراجع پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده
كرد؛ در غیر این صورت از عالمت " "،باید استفاده گردد :مثال ( 9-7یا  .) 7 ،5رفرنس ها در جداول و تصاویر بر اساس این که آیتم ابتدا
در کدام قسمت از متن مورد استناد قرار گرفته به ترتیب شماره قرار می گیرند.
از تاریخ  97-7-1استایل مورد استفاده مجله تصویر سالمت ،ونکوور می باشد.
مثال برای مقاله:

Kim JM, Choi JS, Choi YH, Kim HE. Simplified Prediction Model for Accurate Assessment of Dental Caries
Risk among Participants Aged 10-18 Years .Tohoku J Exp Med . 6-20:)8(642;8102 . doi:10.1620/tjem.246.81

مثال برای فصل کتاب:
Moore PK. Chapter 2 - Cardiopulmonary Resuscitation. In: Harken AH, Moore EE, editors. Abernathy's
Surgical Secrets (Seventh Edition): Elsevier; 2018. p. 7-12.

چکیده انگلیسی :اجزاي این بخش مانند چکیده فارسی است و باید شامل قسمت هايMaterial and(،) Background and Objectives ( ،
 ) Keywords (، ) Conclusion( ، ) Results ( ،) Methodsباشد .مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی الزامی می باشد.

عالیم و اختصارات:
از عالئم اختصاري استاندارد استفاده شود و از ذکر آنها در عنوان و خالصه خودداري گردد .همچنین عالئم اختصاري براي بار اول باید همراه با شکل کامل کلمات
آورده شود و در صورت تکرار فقط از شکل اختصار استفاده گردد  ،مگر اینکه نماد یک واحد اندازه گیري استاندارد باشد .از به کاربردن اختصارات در چکیده
و عنوان خودداري گردد.

دستورالعمل قلم تایپ :
بخشهاي فارسی :عنوان؛ یاقوت ( 14بولد)؛ نام نویسندگان  :یاقوت 10؛ عنوان بخشها (چکیده  ،مقدمه  ،مواد و روشها ،یافته ها ،بحث و نتیجهگیري ،مالحظات
اخالقی ،تضاد منافع ،تقدیر و تشکر و منابع) :یاقوت ( 14بولد)؛ چکیده  :لوتوس  ،11عناوین موجود در خالصه  :زمینه و اهداف ،مواد و روشها ،یافته ها ،نتیجه
گیري و کلید واژه ها  :یاقوت  ( 11بولد) ،متن مقاله :لوتوس .12
بخشهاي انگلیسی مقاله :عنوان مقاله ،) Times New Roman 14 (Bold (:نام نویسندگان ،Times New Roman 11 (Bold :عناوین موضوعی چکیده
انگلیسی (  ، )Times New Roman 10(Bold ،Material and methods ،Background and Objectivesمتن مقالهTimes New Roman :
10

مطالعه نمونه چاپی
دفتر ژورنال ،نمونه هاي چاپی مقاالت را جهت مطالعه قبل از چاپ به نویسنده مسئول می فرستد تا اصالحات نهایی الزم را انجام داده و در زمان مقرر به دفتر
برگرداند .بعد از امضاي نمونه چاپی توسط نویسندة مسئول ،مسئولیت تمام خطاهاي چاپی بر عهدة او خواهد بود.
حق انحصاري نشر(  :) Copyrightژورنال تصویر سالمت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی صاحب مقاالت منتشر شده می باشد و تمام مقاالت
چاپ شده در سایت اینترنتی ژورنال در دسترس قرار دارند .هیچ بخشی از مقاالت منتشر شده نباید بدون اجازه ناشر،ترجمه ،منتقل یا چاپ مجدد شود.

نهایی سازي مقاله ارسالی
براي اطمینان از اینکه در مقاله تمام معیارهاي الزم رعایت شده است ،لطفآ چک لیست را تکمیل نمایید.
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