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 «راهنمای نگارش مقاله»
 

صلنامه  شی   -علمی ف سالمت »پژوه شکی ایران با هدف          « مدیریت  شگاه علوم پز شکی دان سانی پز شکده مدیریت و اطالع ر سته به دان واب

شگران از راه       علومعلمی دانش پژوهان حوزه های مدیریت و  یارتقا سمی برای ارتباطات علمی بین پژوه سالمت و به عنوان مجرایی ر

دیریت خدمات م حوزه های فصلنامه مذکور درشود. انتشار تازه ترین یافته های این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می

 ستتالمت مدیریت اطالعات (، ارزیابی فناوری ستتالمت ، ستتالمت در بالیا و فوریت ها ، ستتیاستتت یذاری ستتالمت   )بهداشتتتی درمانی 

شکی ) سالمت ، انفورماتیک پز سالمت   (، فناوری اطالعات  صاد  شکی   ، اقت سانی پز سط  داو مقاله می پذیرد. کتابداری و اطالع ر ری تو

 ( در این مجله به صورت دوسوکور انجام می یردد.Peer Reviewهمتایان )

 مقاله نواعاساختار و توضیحات مربوط به    به معرفی شده و سپس  انواع مقاالت منتشر  به ارائه  ابتدا ،فصلنامه  این راهنمای نگارش مقالهدر 

 .پرداخته می شود

 انواع مقاالت  .1
  ( Research/ Original Articles ) شیپژوهه مقال .1-1

 :حداکثر د بای هاین مقال حجم .دیفته می شتتتو اولیه، مقاله پژوهشتتتیهای  پژوهشیافته های از  شتتتده بریرفته هبه مقال تعریف

 باشد.واژه  5000

 ی مقاله پژوهشیاجزا .1-1-1

 چکیده (Abstract) 
o باشد. ساختار یافته  چکیده باید 

o  باشدزیر  بخش هایشامل و  واژه 250کمتر از: 

 پرداخته می شود.سوال اصلی و هدف از انجام مطالعه  در مقدمه به :(Introduction) دمهمق -

انجام مطالعه  محیطنمونه ییری،  روشمشخصات نمونه ها، جامعه، مطالعه،  (Design)شامل روش  :(Methods) روش ها -

 .شودمی و توضیح پیامد های مورد مطالعه 

 .شوداطالعات بدست آمده در پژوهش انجام شده می شامل خالصه  :(Results) یافته ها -

 شود.میدر این قسمت به تحلیل کلی بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش پرداخته  :(Conclusion) نتیجه ییری -

 مراجعه شود. 6به توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صفحه : (Keywords)واژه های کلیدی  -

 با عناوین ذیل سازماندهی شود.متن اصلی باید   :پژوهشی متن اصلی مقاله 

 مراجعه شود. 6ه توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صفحه ب :(Introduction)مقدمه  -

 مراجعه شود. 6مندرج در صفحه  ،به توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(Methods)روش ها  -

 مراجعه شود. 6مندرج در صفحه  ،نگارش مقالهبه توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای : (Results)یافته ها  -

 مراجعه شود. 7مندرج در صفحه  ،به توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(Discussion)بحث  -

 پژوهشی از نوع مقاالت ساختار یافته هستند. تمقاال نکته:* 

مندرج در  ،این بخش در راهنمای نگارش مقالهبه توضیحات مرتبط با  :(Ethical Considerations)مالحظات اخالقی -

 مراجعه شود. 7صفحه 
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 مراجعه شود. 11مندرج در صفحه  ،به توضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(References)منابع  -

 ی مرور همقال  .2-1

 (Narrative Review Articles)توصیفی یمرور .1-2-1

 :صل کاربرد دارد.     در هاین نوع مقال تعریف ضوعات جامع و مف شده     مطالعاتهای مذکور، یافته ها و بحث همقالدر مو شر  منت

در افزون بر این،  باشتتد.واژه  4000حداکثر حجم آن باید می شتتود و بررستتی و نقد  ترکیب، ،موضتتوعی خا  مورد در اولیه

ر ب مروری توصیفی  نتایج مقاله .شود  ارجاع دادهنویسندیان مقاله  از آثار منبع  3 باید به حداقل ،این نوع مقاالت فهرست منابع 

 خالف مرور نظام مند بیشتر به صورت کیفی است.

 اجزای مقاله مروری توصیفی .1-1-2-1

 چکیده (Abstract): نوشته می شود: زیر به دو روش چکیده این نوع مقاله 

o  تشریح می شود.موضوع مقاله که در آن  واژه 250کمتر از  باچکیده ساختار نیافته 

o  که شامل بخش های ذیل است: واژه 300کمتر از  باچکیده ساختار یافته 

 .شودمی  مطالعات ثانویهاز مرور  مطالعه حاضر شامل هدف :(Introduction) مقدمه -

 .آورده می شود آنهاتعداد و  مطالعاتانتخاب  معیار هایدر روش ها منابع داده،  :(Methods) روش ها -

 جمع بندی می شود.ارتباط میان جمالت و یکپارچگی یافته های به دست آمده در این قسمت  :(Results) یافته ها -

 .شود ارائه شده در مقاله مورد نظر می کاربرد های مطالبخالصه شامل نتیجه ییری اولیه و  :(Conclusion) نتیجه ییری -

مراجعه   6به توضتتتیحات مرتبط با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صتتتفحه           : (Keywords)واژه های کلیدی    -

 شود.

 متن اصلی مقاله مروری توصیفی 

در این قسمت به بیان زمینه موضوع، مفهوم و فرضیه مورد نظر در مقاله، اهمیت موضوع و هدف : (Introduction) مقدمه -

 پرداخته می شود.

 از بیان یافته ها در این بخش خود داری شود. * نکته:

در این قسمت، واژه های کلیدی، پایگاه های داده مورد جستجو، عبارت و راهبرد جستجو، بازه  :(Methods) روش ها -

 زمانی و معیار انتخاب منابع ذکر می شود.

 .در این قسمت آورده می شود ثانویهیافته های به دست آمده از ترکیب و مرور مطالعات  :(Results) یافته ها -

ها نیز ش می شود و جهت ییری آینده پژوهشدر این قسمت خالصه نتایج مطالعات پیشین یزار :(Discussion) بحث -

 مطرح می شود.

مندرج در  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(Ethical Considerations)مالحظات اخالقی -

 مراجعه شود. 7صفحه 

 مراجعه شود. 11مندرج در صفحه  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(References)منابع  -

  (Meta-Analysis)و فراتحلیل  (Systematic Review)نظام مندمرور مقاله   .2-2-1
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 ست که با   :مقاله مرور نظام مند تعریف ش   نوعی مقاله مروری ا س سخ ب    شود  میآغاز  متمرکز یپر سنده به منظور پا ه و نوی

شن     ستفاده از پروتکلی واحد و روش ها با اسوال خود   ستجو،  صریح و نظام مند به ج سایی، انتخاب و ارزیابی نقادانه ی   ا

  تحلیل و ترکیب می شوند. ،مطالعات اولیه یا ثانویه یرد آورییافته های نهایت، مرتبط می پردازد و در منابع 

 راهبرد آماری ویژه ای به منظور ترکیب نتایج     در فراتحلیل نوعی مقاله مرور نظام مند استتتت که        :مقاله فراتحلیل    تعریف 

 یرفته می شود.مطالعات مختلف در قالب برآوردی واحد به کار 

 مرور نظام مند و فراتحلیلمقاله اجزای  .1-2-2-1

  چکیده(Abstract) 

o کلمه است. 250پژوهشی از نوع ساختار یافته و کمتر از  چکیده این نوع مقاله مانند مقاله 

o  راست که توضیحات مربوط به آن د و واژه های کلیدی نتیجه ییری مل بخش های مقدمه، روش ها، یافته ها،چکیده شا 

 ذکر شده است. 2و  1 بخش چکیده ساختار یافته در صفحات

 متن اصلی مقاله مرور نظام مند و فرا تحلیل 

 مراجعه شود. 6در صفحه  مندرج ،این بخش در راهنمای نگارش مقالهبه توضیحات مربوط به : (Introduction)مقدمه  -

 توصیف موارد ذیل است: شامل :(Methods) روش ها -

 سوال پژوهش

 نوع مطالعات

 شرکت کنندیان

 راهبرد جستجو

 جستجو شده دادهپایگاه های 

 زمان انجام جستجو

 بازه زمانی جستجو شده

 مداخالت و خروجی ها

 تعداد کل مطالعات بازیابی شده و انتخاب شده

 معیار های انتخاب شواهد

 معیار های ورود و خروج منابع

 ارزیابی کیفیت مطالعات

 روش یردآوری و تحلیل داده ها

 روش ترکیب و تفسیر مطالعات

 سوییری های احتمالی

می  وردهآثیر مداخالت أتسپس  وویژیی ها و نتایج ارزیابی کیفیت علمی مطالعات  بخش، ابتدادر این  :(Results)افته های -

مند و عاری از سو ییری، ترکیب و به طور نقادانه ارزیابی می با استفاده از روشی نظام ی پژوهشیافته ها افزون بر این،شود. 

 شوند.
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های بالقوه و نقاط قوت و ضعف مقاالت بررسی در این قسمت خالصه ای از کیفیت شواهد، سوییری (Discussion):بحث  -

 در نهایت یافته ها تحلیل و تفسیر می شود. د.آورده می شوشده 

مندرج در  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله: (Ethical Considerations)مالحظات اخالقی -

 شود. مراجعه7صفحه 

 مراجعه شود. 11مندرج در صفحه  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله: (References)منابع  -

 .نیست تحلیل فرا مطالعه مندی نظام مرور هر ولی است مند نظام مروری فراتحلیل مطالعه هر: نکته *

 .هستند یافته ساختار نوع از فراتحلیل و مند نظام مرور مقاله: نکته* 

 ( Short Communication ) کوتاه مقاله .3-1

 :یزارشی از پژوهش های در حال اجرا با یافته های پژوهشی  ،کوتاه پژوهشی است. مقاله هه با مقالمشاب این نوع مقاله تعریف

 .می باشدجدول یا تصویر  2حداکثر دارای و فحه در دو صحداکثر  )مقاله کوتاه( این یزارش .استاندک 

  ی مقاله کوتاه اجزا .1-3-1

واژه است. برای نوشتن چکیده مذکور به توضیحات  150حداکثر  باساختار یافته  این نوع مقالهچکیده  :(Abstract) چکیده  -

 مراجعه شود.  2و  1ات مندرج در صفح ،مربوط با چکیده ساختار یافته در راهنمای نگارش مقاله

محدود به توصتتیف مشتتکل، اهداف پژوهش و ارتباط آن با ستتایر پژوهش مقدمه باید مختصتتر و  :(Introduction)مقدمه   -

 های هم موضوع باشد. افزون بر این، فرضیه های پژوهش باید به روشنی بیان شوند.

 . شوداین قسمت شامل یزارش جزئیات روش پژوهش می  :(Methods)روش ها  -

شتر در این زمینه،        :(Results) افته های  - سب اطالعات بی شود. برای ک شرح نتایج پژوهش پرداخته می  در این بخش به بیان و 

 مراجعه شود. 6مندرج در صفحه  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله

 مراجعه شود. 7مندرج در صفحه  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله (Discussion): بحث  -

مندرج در  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله  : (Ethical Considerations)مالحظات اخالقی -

 مراجعه شود. 7صفحه 

 مراجعه شود. 11مندرج در صفحه  ،به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله :(References)منابع  -

 ( Letter to the Editor ) نامه به سردبیر .4-1

 :تعریف 

o استواژه  600حداکثر با حجم  غیر پژوهشی کوتاه ترین مقاله. 

o  استتعداد منابع استفاده شده در آن حداکثر پنج منبع. 

o سردبیر معموال در  مقاله شو     نامه به  شته می  سه حالت زیر نو شتر شفافی  به نوعی منجر به یک از آنهاد که هر یکی از   ت بی

 د:یردموضوع و افزایش دانش می 

 نقد مقاالت تازه منتشر شده در مجله توسط خواننده -

 در مجله پاسخ نویسنده به سواالت منتقدان مقاالت منتشر شده -

 حوزه های تخصصی تحت پوشش مجله خصو در  ارائه دیدیاه -

 .استنامه به سردبیر از نوع مقاالت ساختار نیافته/ نیمه ساختار یافته  مقاالت نکته:* 
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 محتویات کلی انواع مختلف مقاالت .2

 صفحه عنوان  .1-2
 اطالعات کلی مقاله و نویسندیان آن در این قسمت نوشته می شود. 

  شتیبانی، تعداد کلمات و      کامل عنوانشامل  این بخش سلب اختیارات، منابع پ سنده، هریونه  اهی اوقات یمقاله، اطالعات نوی

 .است تصاویرتعداد جداول و 

 می شود. مشخص* نکته: در صفحه عنوان معموال نوع مقاله ) نامه به سردبیر، مروری، پژوهشی و غیره( 

  عنوان مقاله .1-1-2

  هالکه همراه با چکیده منجر به بهبود بازیابی الکترونیکی مق باشد شامل اطالعاتی بایدتوصیف مختصری از کل مقاله است و 

 شود.

  روش مطالعه آورده می شود.بخشی از عنوان در ، فراتحلیلدر مطالعات مرور نظام مند و  

  باشد کلمه 12کمتر از  با احتساب فاصله و حروف مقالهعنوان. 

 شود. خودداریدر عنوان « مطالعه»و « پژوهش»، «بررسی»مانند  از ذکر واژه های واضحی 

نوشته  B Titr 10با قلم  در باال و سمت راست صفحات مقالهدر صورت وجود، * نکته: عنوان مکرر شکل کوتاه عنوان اصلی است که  

 واژه است. 8تا  6تعداد واژه های استفاده شده در عنوان مکرر  می شود.

  اطالعات نویسنده .2-1-2
 سمت  د سند ر این ق سندیان )    ، یاننام و نام خانوادیی نوی سازمانی نوی ستگی  شک  ، یروه،علمی رتبه شامل واب مرکز  یا دهدان

شهر و کشور(،      ،تحقیقات شگاه،  سند دان سئول   هاطالعات کامل تماس نوی شامل آدرس  م ستی و کد ) ست الکتر  ،پ  ،ونیکیپ

 شوند.می  نوشتهبه زبان فارسی و انگلیسی در ذیل عنوان فارسی و انگلیسی ( و نمابر تلفن

 :مثال* 

شیار یروه مدیریت اطالعات،   سنده           دان شکی ایران، تهران، ایران؛ نوی شگاه علوم پز شکی، دان سانی پز شکده مدیریت و اطالع ر دان

 مسئول )آدرس پست الکترونیک(

Associate Professor of Health Information Management Department, School/Faculty of Health 

Management and Information Sciences,Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 

Corresponding Author (Email) 
 ور. کش شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، رشته،نام  تحصیلی، مقطع عبارت است ازوابستگی سازمانی برای دانشجو  :* نکته

 مثال:* 

 ،تهران ،یرانا پزشکی  علوم دانشگاه  ،مدیریت و اطالع رسانی پزشکی   ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشکده     کارشناسی   دانشجوی 

 ایران

سمت   رتیببه توابستگی سازمانی   در ، نیست  ت علمیو هیأدانشجو  که نویسنده  مواردی صورت شاغل بودن نویسنده و در     در : نکته* 

 آورده می شود. کشور شهر، ، محل کار،شغلی 

 مثال:* 

 ایران ،تهران ،علوم پزشکی ایران دانشگاه ،شبکه کارشناس
Webmaster, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
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محل  مرتبه علمی، نام رشتتته،به ترتیب ، در وابستتتگی ستتازمانی و شتتاغل نیستتتت علمی هیأدانشتتجو، * نکته: در مواردی که نویستتنده 

 آورده می شود.کشور  شهر، نام دانشگاه(، تحصیل )نام دانشکده،

 مثال: * 

 یرانا تهران، علوم پزشکی ایران، دانشگاه مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده اطالعات سالمت، مدیریت ارشد کارشناس
M.Sc. of Health Information Management, School/Faculty of Health Management and 

Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
،  ).M.Sc(، کارشتتناستتی ارشتتد  )B.SC(کارشتتناستتی االترین مرحله به گاهی به ترتیب از پایین ترین تا بمدارک علمی دانشتت: * نکته 

سازی   شکی  )Pharm D(دکترای دارو شکی        )M.D(، دکترای پز صی پز ص شجوی دکتری تخ  )PhD(و دکترا  )Resident(، دان

 تقسیم می شود.

 (Abstract) چکیده  .2-2
  منعکس کند.به خوبی را  مهم ترین و جدید ترین مشاهدات زمینه، مفهوم پژوهش،چکیده باید 

  شودمی شرح داده  نتیجه ییری اصلی و مطالعه، روش ها، یافته هایاهداف در این بخش. 

  دنیکدیگر باش دقیقا منطبق با بایدچکیده فارسی و انگلیسی  ،از نظر مفهومی باشد وباید  زبان فارسی و انگلیسیدو به. 

 بر استتتاس ستتتر عنوان های موضتتتوعی پزشتتتکی   واژه کنترل شتتتده  5تا  3بین مندرج در چکیده باید  کلیدی واژه های

“MESH” .باشد 

 (Introduction) مقدمه  .3-2
 شود آورده می ی پژوهشبیان مساله، اهداف و فرضیه ها ،در این قسمت. 

 شود.می  به منابع مرتبط استناد به طور مستقیم 

 .از ذکر یافته ها و نتیجه ییری خودداری شود 

 پانویس در تمام قسمت های مقاله خودداری شود. * نکته: از ذکر

 (Methods) روش ها .4-2
  شود. پرداخته میاساس هدف و ماهیت  چگونگی و دلیل انجام مطالعه و نوع پژوهش بربه در این بخش 

 آزمون های آماری مورد استفاده و نرم افزار تحلیل داده ) داده و روش تحلیل دادهابزار و روش یردآوری  ،نمونه، جامعه

 شود. می  آورده (ها

 (Results) یافته ها  .5-2
  شود.می داده های حاصل از نتایج اولیه و ثانویه )بریرفته از اهداف اصلی و فرعی پژوهش( در این بخش نوشته 

  د.سازماندهی شو تصاویردر یک توالی منطقی در قالب متن، جداول و باید مهم ترین یافته ها  

 هش هاسایر پژو یافته های برای یزارش ولی  شود می استفاده  زمان یذشته   از فعل هش حاضر وی پژیافته هایزارش  در 

 .می رود بکارحال  زمان

     شتتتود. افزون بر این، در این  خودداری تصتتتاویرجداول و   مندرج در از تکرار اطالعات مربوط  در متن یزارش یافته ها

 یافته ها باشد.خالصه سازی  و توجه بهمهم ترین مشاهدات تاکید بر باید  قسمت

  شوداز نمودار به عنوان جایگزینی برای جداول با مدخل های زیاد استفاده . 
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  شوددر یزارش داده ها از متغیر های جمعیت شناختی مانند سن و جنس استفاده. 

 ر عالمت % در متن مقاله بپرهیزید و به جای آن از واژه درصد استفاده شود.* نکته: از ذک

 به غیر از اعداد جداول و تصاویر به حروف فارسی نوشته شوند. 10* نکته: کلیه اعداد کوچکتر از 

 . بر اساس شیوه نگارش این اعداد در زبان فارسی نوشته شود فارسیاعداد اعشاری * نکته: 

 .استاشتباه  12.5 صحیح و 5/12 :مثال* 

 12.5 :مثال. نوشته شودانگلیسی زبان  شیوه نگارش این اعداد در* نکته: در متن انگلیسی اعشار به 

 (Discussion) بحث. 6-2
 شود.می شروع  ابتدای بحث با یزارش مختصری از یافته های اصلی پژوهش 

  شود. ی م پرداخته مطالعات مرتبط سایر مقایسه نتایج پژوهش با مهم ترین و جدید ترین جنبه های مطالعه به همراهبه 

 شودمی  آوردهبرای پژوهش های آینده  ها محدودیت های پژوهش و پیشنهاد. 

  شود.مینتیجه ییری کلی پژوهش از یافته های پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش های مرتبط آورده 

 * نکته: از ذکر اسامی انگلیسی نویسندیان در متن خودداری و اسامی با زبان فارسی نوشته شوند.

 (Ethical Considerations)مالحظات اخالقی .7-2

 باید در این قسمت به کد اخالق مرتبط   های زیست پزشکی   در تمام مقاالت استخراج شده از پژوهش    :دستورالعمل های اخالقی یت عار

 اشاره شود. 

 انجام شده است. ___این پژوهش با کد اخالق شماره مثال:  -

 (Funding) حمایت مالی .1-7-2

   ستتازمانی در اجرای پژوهش خود را در نویستتندیان باید اطمینان حاصتتل کنند که دریافت هریونه حمایت مالی از هر یونه

 اند.نوشته قید کرده دست

 شی،  مقاالت همۀ در  «الیم منابع کنندیان تأمین»  عنوان ذیل مجزا صورت  به و جمله یک قالب در مالی قدردانی بخش پژوه

 :ییرد می قرار

 انجام شده است. ____یرنت  مثال: این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران با شماره

  (Conflicts of interest)تضاد منافع .2-7-2

 ضاد  کلی، طور به صی    منافع که دهد می روی زمانی منافع ت صادی  یا شخ  مغایرت وی سازمانی  یا ای حرفه وظایف با فرد اقت

شته  شد  دا صه  در. با ضاد  بروز امکان نیز پژوهش عر شگر  چنانچه رو، این از. دارد وجود منافع ت  خفیم را پژوهش منافع پژوه

 .است داده رخ حقوقی و اخالقی تخلف کند،

 مثال: نویسندیان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.

 (Acknowledgment) تشکر و قدردانی .3-7-2

  حد ات و شتتخص اول زبان با بخش این عموما اما. استتت متفاوت مختلف، نشتتریات در قدردانی و تشتتکر بخش نگارش شتتیو 

 یاری الهمق نوشتن  در را نویسنده  به که شود  می قدردانی هایی سازمان  یا افراد از بخش این در. شود  می نوشته  مختصر  امکان

 .اند کرده

 استری ضروذیل  شرحبه  این مورد ذکر طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، از بخشی در صورتی که مقاله منتشر شده حاصل: 
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با کد  و ..........دانشتتگاه ...........، در ستتال مصتتوب  ،عنوان .......... بااین مقاله حاصتتل )بخشتتی از( طرح تحقیقاتی  -

 .است اخالق ...............

سی ارشد/ دکترای پزشکی/         )در مقطع  ،عنوان .......... بااین مقاله حاصل )بخشی از( پایان نامه    - شنا شناسی/کار کار

 .است.......... ...با کد اخالق  و ........،در سال ،....(دکترای تخصصی 

 (References) منابع  .8-2
 شده       اطالعات کتاب ستفاده  صوتی      شناختی کلیه منابع ا سانه های  شده، ر شر ن صویری،  ت _)اعم از منابع چاپی، مواد منت

 د. تیب استناد در متن نوشته شوتربه در مطالعه منابع موجود در سی دی رام ها، دی وی دی یا دیسک و منابع اینترنتی( 

 ستاندارد بین المللی ونکوور  ینتنظیم منابع مطابق با بیا ست در تمام مقاالت ه ا ست ا گارش منابع راهنمای ن ،. الزم به ذکر ا

شی و در بخش راهنما ها              سمت معاونت پژوه شکی، ق سانی پز شکده مدیریت و اطالع ر سایت دان سبک ونکورر در  به 

 است. باریذاری شده

  به زبان انگلیسی نوشته شوند.باید کلیه منابع  

 شناختی   تابکزبان فارسی به انگلیسی ترجمه شود و در انتهای اطالعات      شناختی مقاالت منتشر شده با     ات کتاباطالع

 شود. آورده [In Persian]عبارت ، مرتبط

        ست چاپ، عبارات شده در د ستفاده از مقاالت پذیرفته  صورت ا در اطالعات  ”forthcoming“یا  ”in press“در 

 . شود شناختی آن منبع آورده کتاب

            )رتیتنها در صو ارتباطات شخصی )شامل نامه های شخصی، خاطرات، مصاحبه های شخصی، پست الکترونیک و غیره 

 .نداردمنتشر کنند که در سایر منابع وجود که اطالعات ضروری را  شودمی استفاده 

   ستناد به مقاالت شود.   (Retracted Article)شده  یری بازپس یاز ا ساس راهنمای انجمن  در مجالت خودداری  بر ا

 ،توانند در در بخش جستجوی پابمددر مدالین میاین نوع مقاالت نویسندیان برای دسترسی به سردبیران علوم پزشکی،  

صطالح    ”retracted publication [pt]“عبارت  ست.    ”pt“را جستجو کنند. ا شار ا با  افزون بر این،معادل نوع انت

 در پابمد دست یافت: شده یرییباز پس انتشارات  فهرستمی توان به  ذیلاستفاده از آدرس 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term retracted publication [pt] 
که پس از چاپ در نشریه به دالیل مختلف از جمله سرقت ادبی، استفاده غلط از آزمون     شده مقاله ای است   مقاله باز پس ییری * نکته:

 پس یرفته می شوند. سایر اشتباهات علمی،های آماری و 

مستئولیت   یاو ود شت ستت توستط نویستندیان پس یرفته    ممکن ا مقاله ؛فراد مختلفی انجام می شتود توستط ا  * نکته: باز پس ییری مقاله

 . دهنداین مورد را انجام می سردبیران ،اما در بیشتر موارد باشد بر عهده صاحب مجله آنبازپس ییری 

: )به آدرس ذیل( نوشته می شودعنوان مجالت بر اساس سبک استفاده شده در مدالین اختصار  -

www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

 )در صورت لزوم(   (Appendix)پیوست ها  .9-2

     در صتتورت لزوم مطالبی در پیوستتت آورده شتتود که به درک بهتر پژوهش کمک می کند و نمی توان آنها را در متن

 مقاله قرار داد.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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         های یرد آور های زیاد، ابزار  با داده  ها  مه و غیره   ی اطالعات نظیر فرم پرستتتش مواردی نظیر جداول و نمودار  در  نا

 پیوست لحاظ یردند.

 پیرامون نگارش مقاله نکات تکمیلی .3
 قالب نگارش مقاله .1-3

  مقاله در قطعA4 و با استفاده از نرم افزار به صورت تک ستونی سانتی متر از هر سمت  3، با حاشیه یذاریMircosot 

word .نوشته شود 

  باشد. 15/1فاصله بین خطوط از یکدیگر 

  12اندازه قلم در متن و چکیده فارستتی مقاله B Zar 16، عنوان فارستتی Bold B Titr 16، عنوان انگلیستتی Bold 

Times New Roman 11 ، عنوان جداول و نمودارها Bold Bzar   12و متن چکیده انگلیستتی Times New 

Roman .باشد 

 و نمودار ها جداول  .2-3
  دهند.ارائه ، اطالعات دقیق و جزئی تری را به خوانندیان اختصارضمن باید داده های جدول 

  نجام ابه صتتورت متوالی، با ترتیب اولین استتتناد در متن و با عنوان جدایانه برای هر جدول  باید شتتماره یذاری جداول

 .شود

 حتوای امکان درک م دهتا برای خواننکوتاه، بی نیاز از توصتتیف و در برییرنده اطالعات کافی باشتتد   باید ن جدولواعن

 فراهم آورد.را بدون مراجعه مجدد به متن مقاله  آن

  نمودار قرار ییرد.  یا توضیحات مربوط به آن جدول ذیلول و نمودار در یک صفحه جدایانه و در جدهر 

  جدوله شمارعناوین هر ستون ذکر و مقابل در صورتی که جدولی در بیش از یک صفحه قرار ییرد، در صفحات بعدی 

 .داخل پرانتز نوشته شود« ادامه»واژه 

 خالصه شده باشدعنوان کوتاه یا  هر ستون جدول دارای.  

 جدول درج شوند. ذیل، * و غیره در $ول، با استفاده از عالمت های مختلف نظیر توضیحات اضافی مربوط به جد 

  شوددر صورت استفاده از جداول سایر منابع، تاییدیه و اجازه منبع استفاده شده کسب. 

 می توان با ترکیب سطر ها یا ستون ها این مورد را برطرف نمود.نباشدجدول خالی  هایتا حد امکان خانه .  

 بریه که حاشیه های آن با عرض  شود طراحیبه یونه ای  ولجدA4  .تناسب داشته باشد 

 تصاویر  .3-3
  باشند.از کیفیت و وضوح باالیی برخوردار باید 

 د.مشخص باشواضح و  بایدحروف، اعداد و نشانه ها  تمام 

  د.باشنبدون نیاز به توضیح و به طور مستقیم قابل استفاده در هر یونه اسالید  کهبه یونه ای طراحی شوند 

 آن رسم شده استاستفاده از نمودار با  یا که تصویر آورده شود به صورت سیاه و سفید رسم شوند و نام نرم افزاری. 

 باشدیذاری به صورت متوالی و بر اساس ترتیب استناد آن در متن شماره. 
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       ش شده با شر  صورتی که قبال در منبعی دیگر منت ستفاده مجد د، به منظور ندر  تبی د از آن، تاییدیه و اجازه نامه کچاپ و ا

 .شودپیوست از صاحب حق مولف استفاده 

یا نمودار و جدول یا یک یک  ،کلمه 1200تا   1000و به ازای هر   استتتتتعداد جداول، نمودار ها و تصتتتاویر در مقاله محدود        * نکته: 

 شود.می تصویر آورده یک 

 عالیم و اختصارات .4-3
      چکیده و اختصارات در عنوان و از درج شود  به منظور پیشگیری از یمراهی خوانندیان، تنها از اختصارات استاندارد استفاده 

 .یرددخودداری مقاله 

 Acronymو  Abbreviationتفاوت  * نکته:

Abbreviation          شته شد. امروزه در هر ر سازمان و یا هر چیز دیگری با شور،  ست که می تواند نام ک شده تعدادی از واژیان ا ، کوتاه 

شود،   ی س رها وجود دارد. وقتی آد abbreviationای هزاران نمونه از این  شته می  سیاری کلمه  نو  یا street را بجای Ave یا St ب

Avenue   ستفاده می کنند. هنگام نوشتن روزهای هفته، ب ستفاده   Sun, Mon جای نوشتن کامل واژیان از مخفف آنها مانند ه ا غیره ا

 خوانده می شوند.  واژهصورت یک ه ب د، اما خودواژیان دیگر می باش اختصارکه  است ایواژه acronym از سوی دیگر .می کنیم

* نکته:  UNESCO =The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization مثل

acronym جزئی ازabbreviation  نیست اما برعکس آن صادق است. 

   ستفاده از سی مربوط به آن     acronymدر اولین محل ا سترده فار شکل ی شود  ،  سترده   سپس  و  آورده  شکل ی  داخل پرانتز 

  .یردداستفاده  (acronym) اختصاراز تنها در سایر قسمت ها  بعد از آن می توانانگلیسی همراه با اختصار نوشته شود. 

 (International Standard Organization (ISO))سازمان بین المللی استاندارد  مثال:* 

 


