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ویرایش مطلب
نشریه سواد سالمت بصورت فصلنامه مبادرت به چاپ مقاالت علمی ،پژوهشی ومروری در زمینه های سواد سالمت و آموزش و
ارتقای سالمت می نماید و از اساتید ،دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد مقاالت ارسالی خویش را با توجه به نکات زیر
تنظیم و تدوین نمایند .رعایت موارد زیر توسط نویسندگان ،موجب تسریع در امر پذیرش مقاالت و انتشار بههنگام آنها خواهد شد
-1درمقاالت فارسی آیین نگارش بطور کامل رعایت شده و در صورتی که کلمات التین معادل مناسب فارسی دارند از معادل های
فارسی در متن استفاده شود.
 -2مقاله نباید قبالا در نشریه دیگری چاپ شده باشد .از نویسندگان محترم تقاضا میشود تا دریافت پاسخ نهایی از مجله ،مقاله خود را
برای نشریه دیگری ارسال نفرمایند .ضمنا مقاالت توصیفی تکراری که واجد نتایج تاثیر گذاری بر روند تغییر سواد سالمت،
رفتارهای بهداشتی و سالمت جامعه نباشند پذیرفته نخواهند شد.
 -3مقاالت بایستی از طریق سامانه مجله و به صورت آنالین ارسال شود  .همچنین به همراه اصل مقاله نامه درخواست چاپ که
توسط کلیه نویسندگان مقاله امضا شده و در آن ذکر گردد که مقاله ارسالی قبال در مجالت دیگر به چاپ نرسیده و نیز همزمان به
مجله دیگری فرستاده نشده است .در ضمن تعهد گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی از فصلنامه سواد سالمت  ،مقاله برای نشریهای دیگر
ارسال نخواهد شد ،ارسال شود
 -4مقاله با نرم افزار  Word2003یا باالتر تایپ شود.
 -5در صورتی که مطالعه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه میباشد ضمن ارسال شماره طرح ،نامه ای به امضای معاون پژوهشی
دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن چاپ مقاله در نشریه ارائه گردد.
 -6نحوه ارائه متن مقاله:
 6-1صفحه عنوان :در این صفحه عنوان کامل مقاله ،نام نویسنده یا نویسندگان ،درجه علمی و سِ مَت دانشگاهی،نام دانشکده،نام
دانشگاه ،شهر ،نشانی پستی ،تلفن  ،دورنگار و تاریخ ارسال به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده میشود .درصورتی که مقاله چند
نویسنده دارد نام ،نشانی پستی و آدرس پست الکترونیکی ) (E-mailمؤلف مسئول از سایر نویسندگان مشخص گردد.
 6-2چکیده مقاله :چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده باید حداکثر  300کلمه و مشتمل بر قسمتهای زمینه و هدف ،مواد
و روشها ،یافتهها و نتیجهگیری باشد .چکیده انگلیسی باید کامال منطبق با چکیده فارسی باشد و در پنج قسمت (به ترتیب از چپ به
راست )  Background, Methods, Results, Conclusion, Keywordsتهیه گردد.آوردن  3تا  5واژه کلیدی بر
اساس( MeSHسر عنوانهای موضوعی پزشکی)متناسب با متن ،ضروری است .ارسال چکیده های فارسی و انگلیسی در صفحات
جدا از متن الزامی است.
 6-3متن :شامل مقدمه ،مواد و روشها ،یافته ها ،بحث ،نتیجه گیری و سپاسگزاری است.مقدمه باید ضمن بیان اهداف تحقیق حاوی
چکیدهای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که قبال انجام شده ،با ذکر منابع آنها باشد .در مقدمه الزم است مطالب به
گونه ای نوشته شود که روزآمد بودن تحقیق به روشنی قابل مالحظه باشد.در بخش روش کار باید به نوع مطالعه ،چگونگی انتخاب
نمونه  ،نحوه تهیه مواد آزمایشگاهی و مصرفی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند ،نحوه جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
(شامل روشهای آماری و نرمافزاری مورد استفاده) و معیارهای ورود و خروج در مطالعه به طور کامل اشاره گردد .در صورتی
که مقاله دارای پرسشنامه یا چک لیست است ،ضمیمهکردن آن الزامی است .در مورد پرسشنامههای استاندارد ،ذکر مرجع و
مشخصات آن کافی است .مقاله باید با یک نتیجهگیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد .در صفحات
متن محل دقیق نمودارها ،جداول و عکسها برحسب شماره مشخص شود .تعداد صفحات متن از  10صفحه  11سطری  A4تایپی
بیشتر نبوده واز فونت فارسی  B Nazanin13برای متن  ،از فونت فارسی  Btitr16برای عنوان  ،از فونت  B titr14برای
عناوین داخل متن و از فونت انگلیسی  New Times Roman13برای تایپ کلمات التین متن و فهرست منابع و مآخذ استفاده
شود .اعداد باید در عنوان و متن مقاالت به صورت فارسی تایپ شوند  .شماره منابع به ترتیب استفاده در متن ،در داخل پرانتز آورده
میشود .هر بخش اصلی مقاله باید از اول صفحه جدید شروع گردد و به ترتیب در پایین سمت چپ صفحه شماره گذاری شود.
واژهها و یا عباراتی که بصورت عالئم اختصاری بهکار برده میشوند در اولین استفاده ،نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد.
 6-4نمودارها ،جداول و عکسها :تعداد نمودارها ،جداول و عکسها باید با حجم مقاله متناسب باشد .عناوین جداول باالی آن ها و
در نمودارها زیر آن ها قرار گیرد (با ذکر شماره) .عناوین نمودارها  ،جداول و عکسها کامل و مانند عناوین متن اصلی با فونت B
titr14تایپ شود .از افزودن جداول و شکلهایی که دادههای آنها در متن مقاله به طور کامل آمده ،اجتناب شود .عکسها باید شماره
و عنوان کامل داشته باشند

 6-5فهرست منابع :منابع باید به ترتیب ظهور در متن ،شمارهگذاری و مطابق معاهده ونکوور ) (Vancouverتنظیم شوند .تعداد
منابع باید با حجم و ماهیت مقاله متناسب باشد .مسئولیت صحت منابع بر عهدهی نویسنده است.
-7کلیه مالحظات اخالقی در مورد آزمودنی ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی رعایت و تنظیم شود.در صورت
ارسال یافته ها بصورت تصویر ،به جهت رعایت مالحظات اخالقی ،مشخصات بیماران باید محفوظ بماند .قید اخذ رضایت نامه کتبی
و رعایت مفاد  Inform consentدر مطالعات کارآزمایی بالینی ضروری است.
-1الزم است مشخصات سازمان حمایت کننده مالی طرح در انتهای مقاله قید شود.
 -9مقاالت گزارش موردی ) (case reportباید شامل قسمت های عنوان ،چکیده (فارسی و انگلیسی) ،مقدمه ،گزارش مورد ،بحث
(حداکثر در  1500کلمه) و نتیجه گیری باشند .چکیده گزارش موردی نباید از  100کلمه بیشتر باشد .برای هر گزارش موردی
حداکثر دو جدول یا تصویر ارایه شود .نحوه نگارش منابع مشابه مقاالت تحقیقی است.
 -10مقاالت مروری برای ارایه آخرین یافتههای علمی درباره یک موضوع خاص نوشته میشوند و نویسنده آنها باید در زمینه
موضوع مقاله صاحب نظر باشد( .حداکثر در  3000- 4500کلمه)
 -11بخش نامه به سردبیر ) (letter to editorبرای اظهار نظر دربارهی مطالب منتشر شدهی پیشین یا بیان پیشنهاد یا انتقاد در
حیطههای مرتبط با اخالق پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد ( .حداکثر در  500-1500کلمه)
-12مقاالت پژوهشی در اولویت چاپ هستند .مقاالت مروری و مقاالت کوتاه بنا به صالحدید و در صورت تأیید هیأت تحریریه
پذیرفته میشوند.
 -13مقاالت پس از دریافت ،اعالم وصول شده و پس از ارزیابی اولیه توسط هیأت تحریریه(ظرف مدت  2هفته) ،برای داوران
مجله ارسال خواهد شد .نتیجه که بصورت تائید چاپ ،اعمال اصالحات و یا رد چاپ می باشد حداکثر ظرف مدت  2ماه از تاریخ
وصول مقاله به اطالع نویسنده مسئول خواهد رسید.نویسندگان محترم از زمانی که فرم اصالحیه مقاالت برای آنان ارسال میشود 3
هفته فرصت دارند تا مقاله را با اعمال آخرین تغییرات مورد نظر داور به دفتر نشریه بفرستند.درصورتی که متن تصحیح شده تا
تاریخ مقرر به دفتر نشریه تحویل نگردد درخواست چاپ  ،کم لن یکن تلقی خواهد گردید .الزم به تذکر است که اگر در مقاله نکات
دستوری زبان فارسی و متدولوژی تحقیق رعایت نشده باشد از همان ابتدا در جریان بررسی قرار نگرفته و مقاله رد خواهد شد .پس
از تایید و تصویب در هیأت تحریریه ،مقاله در نوبت چاپ قرار میگیرد و این موضوع به نویسنده محترم مسئول اطالع داده میشود.
حق انتخاب داوران برای هیأت تحریریه نشریه محفوظ میباشد.
 -14مسئولیت صحت و سقم مطالب ارسالی از دیدگاه علمی ،اخالقی و حقوقی برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاالت است
در ارسال مقاالت تعهد نامه  ،را حتما ا تکمیل و ضمیمه مقاله نموده برای ما ارسال نمایید تا مقاله شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دریافت فایل تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.
-15هیات تحریریه در پذیرش ،رد ،اصالح ،ویرایش و خالصه کردن مقاالت ،آزاد است.
-16استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع و با اجازه کتبی مدیر مسئول برای مقاصد غیر از نشر بالمانع است.
 -11کلیه حقوق و منافع حاصل از درج مقاالت علمی برای نشریه محفوظ میباشد.

