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 «راهنمای نگارش مقاله»

 

ه علگم   وابسته به دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاا « مدیریت سالمت»پژوهشی  -علمی فصلنامه

سالمت و به عنمان مجرایی رسگمی   علم علمی دانش پژوهان حمزه های مدیریت و  یپزشکی ایران با هدف ارتقا

برای ارتباطات علمی بین پژوهشاران از راه انتشار تازه ترین یافته های این حمزه ها در قالب فصلنامه و به زبگان  

 مقاله می پذیرد:حمزه های ذیل  فصلنامه مذکمر درشمد. فارسی منتشر می

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 سیاست گذاری سالمت 

  بالیا و فمریت هاسالمت در 

 ارزیابی فناوری سالمت 

 سالمتمدیریت اطالعات  

 انفمرماتیک پزشکی 

 فناوری اطالعات سالمت 

 اقتصاد سالمت 

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

سگاختار و   بگه مررفگی   شگده و سگ    انماع مقگاتت منتشگر   به ارائه  ابتدا، فصلنامه این راهنمای ناارش مقالهدر 

 .پرداخته می شمد مقاله ماعانتمضیحات مربمط به 

 الف. انواع مقاالت

    )Articles Original /Research (شیپژوهه مقال. 1

 :این  حجم .دگفته می شم اولیه، مقاله پژوهشیهای  پژوهشیافته های از  شده برگرفته هبه مقال تعریف

 باشد.واژه  5000حداکثر باید  همقال

 ی مقاله پژوهشیاجزا 

 چکیده (Abstract) 

o باشد. ساختار یافته  چکیده باید 

o  باشدزیر  بخش هایشامل و  واژه 250کمتر از: 
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 پرداخته می شمد.سمال اصلی و هدف از انجا  مطالره  در مقدمه به :(Introduction) مقدمه -

نممنگه گیگری،    روشمشخصگات نممنگه هگا،    جامرگه،  مطالره،  (Design)شامل روش  :(Methods) روش ها -

 .شمدمی انجا  مطالره و تمضیح پیامد های ممرد مطالره  محیط

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

در این قسمت به تحلیل کلی بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش پرداختگه   :(Conclusion) نتیجه گیری -

 شمد.می

به تمضیحات مرتبط با این بخگش در راهنمگای ناگارش مقالگه منگدر  در       :(Keywords)واژه های کلیدی  -

 مراجره شمد. 9صفحه 

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

o  مقدمه(Introduction):     به تمضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای ناگارش مقالگه منگدر  در

 مراجره شمد. 9صفحه 

o  روش ها(Methods) :    منگدر  در   ،به تمضیحات مرتبط با این بخگش در راهنمگای ناگارش مقالگه

 مراجره شمد. 9صفحه 

o  یافته ها(Results) :مندر  در صفحه  ،به تمضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای ناارش مقاله

 مراجره شمد. 9

o  بحث(Discussion): مندر  در صفحه  ،به تمضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای ناارش مقاله

 مراجره شمد. 10

 پژوهشی از نمع مقاتت ساختار یافته هستند. تمقات نکته:* 

  تشکر و قدردانی(Acknowledgement):   به تمضیحات مرتبط با این بخش در راهنمای ناگارش

 مراجره شمد. 10مندر  در صفحه  ،مقاله

  منابع(References):     منگدر  در   ،به تمضیحات مرتبط با این بخگش در راهنمگای ناگارش مقالگه

 مراجره شمد. 11صفحه 

 ی مرور همقال. 2

 )Review Articles Narrative(توصیفی یمرور. 2-1

 :هگای  مذکمر، یافته ها و بحگ   همقالدر ممضمعات جامع و مفصل کاربرد دارد.  در هاین نمع مقال تعریف

حجگم آن بایگد   مگی شگمد و   بررسی و نقد  ترکیب، ،ممضمعی خاص ممرد در اولیهمنتشر شده  مطالرات

از آثار منبع  3 باید به حداقل ،این نمع مقاتت در فهرست منابعافزون بر این،  باشد.واژه  4000حداکثر 
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بر خالف مرور نظا  مند بیشتر به صمرت  مروری تمصیفی نتایج مقاله .شمد ارجاع دادهنمیسندگان مقاله 

 کیفی است.

 اجزای مقاله مروری توصیفی 

 چکیده (Abstract): نمشته می شمد: زیر به دو روش چکیده این نمع مقاله 

o  ممضمع مقاله تشریح می شمد.که در آن  واژه 250کمتر از  باچکیده ساختار نیافته 

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

 .شمدمی  مطالرات ثانمیهاز مرور  مطالره حاضر : شامل هدف(Introduction) مقدمه -

آورده  آنهگا ترگداد  و  مطالرگات انتخاب  مریار هایدر روش ها منابع داده،  :(Methods) روش ها -

 .می شمد

ارتباط میان جمالت و یک ارچای یافته های به دست آمگده  در این قسمت  :(Results) یافته ها -

 جمع بندی می شمد.

ارائه شده در  کاربرد های مطالبخالصه شامل نتیجه گیری اولیه و  :(Conclusion) نتیجه گیری -

 .شمد مقاله ممرد نظر می

به تمضیحات مرتبط با ایگن بخگش در راهنمگای ناگارش مقالگه       :(Keywords)واژه های کلیدی  -

 مراجره شمد. 9مندر  در صفحه 

 متن اصلی مقاله مروری توصیفی 

o مقدمه (Introduction):       در این قسمت به بیان زمینه ممضگمع، مفهگم  و فرضگیه مگمرد نظگر در

 مقاله، اهمیت ممضمع و هدف پرداخته می شمد.

 از بیان یافته ها در این بخش خمد داری شمد. نکته:* 

o روش ها (Methods):    در این قسمت، واژه های کلیدی، پایااه های داده ممرد جسگتجم، عبگارت و

 راهبرد جستجم، بازه زمانی و مریار انتخاب منابع ذکر می شمد.

o یافته ها (Results):    در ایگن قسگمت    ثانمیگه یافته های به دست آمده از ترکیب و مگرور مطالرگات

 .آورده می شمد

o بحث (Discussion): ش می شمد و جهت گیری در این قسمت خالصه نتایج مطالرات پیشین گزار

 ها نیز مطرح می شمد.آینده پژوهش

o تشکر و قدردانی (Acknowledgement):  به تمضیحات مربمط به این بخش در راهنمای ناارش

 مراجره شمد. 10مندر  در صفحه  ،مقاله
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o منابع (References):     منگدر  در   ،به تمضیحات مربمط به این بخگش در راهنمگای ناگارش مقالگه

 مراجره شمد. 11صفحه 

 )Analysis-Meta( و فراتحلیل  )Systematic Review(نظام مندمرور مقاله . 2-2

 و نمیسنده  می شمدآغاز  متمرکز یپرسشنمعی مقاله مروری است که با  :مقاله مرور نظام مند تعریف

ی صریح و نظا  منگد بگه جسگتجم،    ستفاده از پروتکلی واحد و روش هابا ابه منظمر پاسخ به سمال خمد 

مطالرگات اولیگه یگا    یافته هگای  نهایت، مرتبط می پردازد و در منابع  اسایی، انتخاب و ارزیابی نقادانهشن

  تحلیل و ترکیب می شمند. ،ثانمیه گرد آوری

 راهبرد آمگاری ویگژه ای بگه     در فراتحلیل نمعی مقاله مرور نظا  مند است که :مقاله فراتحلیل تعریف

 گرفته می شمد.منظمر ترکیب نتایج مطالرات مختلف در قالب برآوردی واحد به کار 

  مرور نظام مند و فراتحلیلمقاله اجزای 

  چکیده(Abstract) 

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

o اسگت کگه    و واژه هگای کلیگدی   نتیجگه گیگری   مل بخش های مقدمه، روش ها، یافته ها،چکیده شا

 ذکر شده است. 2و  1 ر بخش چکیده ساختار یافته در صفحاتتمضیحات مربمط به آن د

 متن اصلی مقاله مرور نظام مند و فرا تحلیل 

 مقدمه (Introduction) 

o  مراجره شمد. 9در صفحه  مندر  ،این بخش در راهنمای ناارش مقالهبه تمضیحات مربمط به 

 روش ها (Methods): تمصیف ممارد ذیل است: شامل 

o سمال پژوهش 

o نمع مطالرات 

o شرکت کنندگان 

o راهبرد جستجم 

o  جستجم شده دادهپایااه های 

o زمان انجا  جستجم 

o بازه زمانی جستجم شده 

o مداخالت و خروجی ها 

o ترداد کل مطالرات بازیابی شده و انتخاب شده 
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o مریار های انتخاب شماهد 

o مریار های ورود و خرو  منابع 

o ارزیابی کیفیت مطالرات 

o روش گردآوری و تحلیل داده ها 

o روش ترکیب و تفسیر مطالرات 

o سمگیری های احتمالی 

 افته های(Results) : سگ     وویژگی ها و نتایج ارزیابی کیفیگت علمگی مطالرگات     بخش، ابتدادر این

مند و عگاری  با استفاده از روشی نظا  ی پژوهشیافته ها افزون بر این،می شمد.  آوردهثیر مداخالت أت

 از سم گیری، ترکیب و به طمر نقادانه ارزیابی می شمند.

  بحث:(Discussion)  های بالقمه و نقاط قگمت و  سمگیریکیفیت شماهد، در این قسمت خالصه ای از

 در نهایت یافته ها تحلیل و تفسیر می شمد. د.آورده می شمضرف مقاتت بررسی شده 

 و قدردانی تشکر (Acknowledgment)  

o مراجره شمد.10مندر  در صفحه  ،به تمضیحات مربمط به این بخش در راهنمای ناارش مقاله 

  منابع(References) 

o  مراجره شمد. 11مندر  در صفحه  ،به این بخش در راهنمای ناارش مقالهبه تمضیحات مربمط 

 .نیست تحلیل فرا مطالره مندی نظا  مرور هر ولی است مند نظا  مروری فراتحلیل مطالره هر :نکته *

 .هستند یافته ساختار نمع از فراتحلیل و مند نظا  مرور مقاله :نکته* 

   )Short Communication (کوتاه مقاله. 3

 :گزارشی از پژوهش های در حال اجرا  ،کمتاه پژوهشی است. مقاله هه با مقالمشاب این نمع مقاله تعریف

 2حداکثر دارای و فحه در دو صحداکثر  )مقاله کمتاه( این گزارش .استبا یافته های پژوهشی اندک 

 .می باشدجدول یا تصمیر 
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 ی مقاله کوتاه اجزا  

  چکیده (Abstract):  واژه است. برای نمشتن  150حداکثر  باساختار یافته  این نمع مقالهچکیده

مندر  در  ،چکیده مذکمر به تمضیحات مربمط با چکیده ساختار یافته در راهنمای ناارش مقاله

 مراجره شمد.  2و  1ات صفح

  مقدمه (Introduction) : مشکل، اهداف پگژوهش و ارتبگاط   مقدمه باید مختصر و محدود به تمصیف

آن با سایر پژوهش های هم ممضمع باشد. افزون بر این، فرضیه های پگژوهش بایگد بگه روشگنی بیگان      

 شمند.

  روش ها(Methods) : شمداین قسمت شامل گزارش جزئیات روش پژوهش می . 
  افته های (Results):        در این بخش به بیان و شرح نتایج پگژوهش پرداختگه مگی شگمد. بگرای کسگب

منگدر  در   ،به تمضیحات مربمط به این بخش در راهنمای ناارش مقالهاطالعات بیشتر در این زمینه، 

 مراجره شمد. 9صفحه 
  بحث :(Discussion) مندر  در صگفحه   ،به تمضیحات مربمط به این بخش در راهنمای ناارش مقاله

 مراجره شمد. 10

 و قدردانی تشکر (Acknowledgment) :      به تمضیحات مربمط به ایگن بخگش در راهنمگای ناگارش

 مراجره شمد. 10مندر  در صفحه  ،مقاله

  منابع(References): مندر  در صگفحه   ،به تمضیحات مربمط به این بخش در راهنمای ناارش مقاله

 مراجره شمد. 11

   )Letter to the Editor (نامه به سردبیر. 4

 :تعریف 

 استواژه  600حداکثر با حجم  غیر پژوهشی کمتاه ترین مقاله. 

  استترداد منابع استفاده شده در آن حداکثر پنج منبع. 

 به نمعی منجر  یک از آنهاهر  د کهیکی از سه حالت زیر نمشته می شم نامه به سردبیر مرممت در مقاله

 :دگردممضمع و افزایش دانش می  شفافیت بیشتر به

 . نقد مقاتت تازه منتشر شده در مجله تمسط خماننده1

 در مجله . پاسخ نمیسنده به سماتت منتقدان مقاتت منتشر شده2
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 حمزه های تخصصی تحت پمشش مجله خصمصدر  ارائه دیدگاه. 3

 .استساختار یافته نامه به سردبیر از نمع مقاتت ساختار نیافته/ نیمه  مقاتت نکته:* 

 محتویات کلی انواع مختلف مقاالتب. 

 . صفحه عنوان1

 .اطالعات کلی مقاله و نمیسندگان آن در این قسمت نمشته می شمد 

مقاله، اطالعات نمیسنده، هرگمنه سلب اختیارات، منابع پشگتیبانی، ترگداد    کامل عنمانشامل این بخش  

 .است تصاویرگاهی اوقات ترداد جداول و کلمات و 

 می شمد. مشخصدر صفحه عنمان مرممت نمع مقاله ) نامه به سردبیر، مروری، پژوهشی و غیره(  نکته:* 

  عنوان مقاله .1-1

o  که همراه با چکیده منجگر   باشد شامل اطالعاتی بایدتمصیف مختصری از کل مقاله است و

 شمد. هبه بهبمد بازیابی الکترونیکی مقال

o  روش مطالره آورده می شمد.بخشی از عنمان در ، فراتحلیلدر مطالرات مرور نظا  مند و  

o  باشد کلمه 12کمتر از  با احتساب فاصله و حروف مقالهعنمان. 

o شمد. خمدداریدر عنمان « مطالره»و « پژوهش»، «بررسی»مانند  از ذکر واژه های واضحی 

بگا   در بات و سمت راست صفحات مقالگه در صمرت وجمد، است که * نکته: عنمان مکرر شکل کمتاه عنمان اصلی 

 واژه است. 8تا  6ترداد واژه های استفاده شده در عنمان مکرر  نمشته می شمد. B Titr 10 لمق

  اطالعات نویسنده .2-1

o  شگامل  وابسگتای سگازمانی نمیسگندگان )   ، گاننا  و نگا  خگانمادگی نمیسگند   در این قسمت

مسئمل  هاطالعات کامل تماس نمیسندمرکز تحقیقات یا دانشااه، شهر و کشمر(، ، دانشکده

به زبان فارسگی و انالیسگی در   ( و نمابر تلفن ،پست الکترونیکی ،پستیو کد )شامل آدرس 

 شمند.می  نمشتهذیل عنمان فارسی و انالیسی 
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 :مثال* 

 )آدرس پست الکترونیک(دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ نویسنده مسئول 

School/Faculty of Health Management and Information Sciences,Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran; Corresponding Author (Email) 

 دانشگااه، نگا    نگا  دانشگکده،   نا  رشته، تحصیلی، مقطع عبارت است ازوابستای سازمانی برای دانشجم  :نکته* 

  کشمر. شهر،

 مثال:* 

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

وابسگتای  در ، نیسگت  ت علمگی و هیأدانشجم که نمیسنده مماردی صمرت شاغل بمدن نمیسنده و در در : نکته* 

 آورده می شمد. کشمر شهر، ، محل کار، سمت شغلی به ترتیبسازمانی 

 مثال:* 

 ایران ،تهران ،علوم پزشکی ایران دانشگاه ،شبکه کارشناس

Webmaster, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

مرتبگه  بگه ترتیگب   ، در وابستای سگازمانی  و شاغل نیستت علمی هیأدانشجم، در مماردی که نمیسنده  * نکته:

 آورده می شمد. کشمر شهر، نا  دانشااه(، نا  رشته، محل تحصیل )نا  دانشکده، ،علمی

 مثال: * 

 ایران ،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 

، کارشناسگی  )B.SC(کارشناسی اتترین مرحله به ااهی به ترتیب از پایین ترین تا بمدارک علمی دانش :* نکته 

، دانشجمی دکتگری تخصصگی پزشگکی    )M.D(، دکترای پزشکی )Pharm D(، دکترای داروسازی )M.Sc.(ارشد 

)Resident(  و دکترا)PhD( .تقسیم می شمد 
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 )Abstract( چکیده. 2

 منرک  کند.به خمبی را  مهم ترین و جدید ترین مشاهدات زمینه، مفهم  پژوهش،چکیده باید  

 .شمدمی شرح داده  نتیجه گیری مطالره، روش ها، یافته های اصلی واهداف در این بخش  

دقیقا منطبق با  بایدچکیده فارسی و انالیسی  ،از نظر مفهممی باشد وباید  زبان فارسی و انالیسیدو به  

 .دنیکدیار باش

بر اساس سر عنمان های ممضمعی  واژه کنترل شده  5تا  3بین مندر  در چکیده باید  کلیدی واژه های 

 باشد. ”MESH“پزشکی 

 )Introduction( مقدمه. 3

 .شمد آورده می ی پژوهشبیان مساله، اهداف و فرضیه ها ،در این قسمت 

 شمد.می  به منابع مرتبط استناد به طمر مستقیم 

 از ذکر یافته ها و نتیجه گیری خمدداری شمد.   

 از ذکر پانمی  در تما  قسمت های مقاله خمدداری شمد. * نکته:

 )Methods( روش ها .4

 شمد. پرداخته میاساس هدف و ماهیت  چامنای و دلیل انجا  مطالره و نمع پژوهش بربه در این بخش  

آزممن های آماری ممرد اسگتفاده و نگر    ) داده و روش تحلیل دادهابزار و روش گردآوری  ،نممنه، جامره 

 شمد. می  آورده (افزار تحلیل داده ها

 )Results( یافته ها. 5

داده های حاصل از نتایج اولیه و ثانمیه )برگرفته از اهداف اصلی و فرعی پژوهش( در این بخگش نمشگته    

 شمد.می 

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

یافته هگای  برای گزارش ولی  شمدمی استفاده زمان گذشته  از فرل هش حاضروی پژیافته هاگزارش  در 

 .می رود بکارحال  زمان سایر پژوهش ها

شمد. افگزون بگر    خمدداری تصاویرجداول و  مندر  دراز تکرار اطالعات مربمط در متن گزارش یافته ها  

 یافته ها باشد.خالصه سازی  و تمجه بهمهم ترین مشاهدات تاکید بر باید  این، در این قسمت

 . شمداز نممدار به عنمان جایازینی برای جداول با مدخل های زیاد استفاده  
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 .شمددر گزارش داده ها از متغیر های جمریت شناختی مانند سن و جن  استفاده  

 ر عالمت % در متن مقاله ب رهیزید و به جای آن از واژه درصد استفاده شمد.از ذک * نکته:

 به غیر از اعداد جداول و تصاویر به حروف فارسی نمشته شمند. 10کلیه اعداد کمچکتر از  * نکته:

 . بر اساس شیمه ناارش این اعداد در زبان فارسی نمشته شمد فارسیاعداد اعشاری  * نکته:

 .استاشتباه  12.5 صحیح و 5/12 :مثال* 

 12.5 :. مثالنمشته شمدانالیسی شیمه ناارش این اعداد در زبان در متن انالیسی اعشار به  * نکته:

 )Discussion( . بحث6

 شمد.می شروع  ابتدای بح  با گزارش مختصری از یافته های اصلی پژوهش 

 مطالرگات مگرتبط   سایر مقایسه نتایج پژوهش با مهم ترین و جدید ترین جنبه های مطالره به همراهبه  

 شمد. می  پرداخته

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

نتیجه گیری کلی پژوهش از یافته های پگژوهش حاضگر و مقایسگه آن بگا پگژوهش هگای مگرتبط آورده         

 شمد.می

 از ذکر اسامی انالیسی نمیسندگان در متن خمدداری و اسامی با زبان فارسی نمشته شمند. * نکته:

 )Acknowledgment( قدردانیتشکر و  .7

فنگی،  مگالی،  که بگه صگمرت مگادی و مرنگمی )     قدردانی می شمد افراد یا سازمان هاییاز در این بخش،  

 نمشتاری و غیره( نمیسندگان را یاری کرده اند.

 شمد. اشارهآنها در پژوهش  قدردانی از افراد و نقش دلیلبه  در صمرت امکان 

بگه   ایگن مگمرد   ذکر طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، از بخشی حاصلدر صمرتی که مقاله منتشر شده  

 :استضروری ذیل  شرح

o    دانشگااه  مصگمب   ،عنگمان ..........  بگا این مقاله حاصل )بخشی از( طگرح تحقیقگاتی

کگگه بگگا حمایگگت دانشگگااه  اسگگت بگگا کگگد اخگگال. ............... و .....................، در سگگال 

 .اجرا شده است .....................
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o       در مقطگگگع  ،عنگگمان ..........  بگگا ایگگن مقالگگه حاصگگل )بخشگگی از( پایگگگان نامگگه

 ........،در سال ،کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترای پزشکی/ دکترای تخصصی ....()

 .که با حمایت دانشااه ........... اجرا شده استاست .......... ...با کد اخال.  و

 )References( منابع .8

)اعم از منابع چاپی، مماد منتشگر نشگده، رسگانه هگای     شناختی کلیه منابع استفاده شده  اطالعات کتاب 

در مطالرگه  تصمیری، منابع ممجمد در سی دی را  ها، دی وی دی یا دیسک و منابع اینترنتی(  _صمتی

 تیب استناد در متن نمشته شمد. تربه 

 ،. تز  بگه ذکگر اسگت   اسگت در تمگا  مقگاتت   ه استاندارد بین المللی ونکمور ینتنظیم منابع مطابق با بیا 

راهنمای ناارش منابع به سبک ونکمرر در سایت دانشکده مگدیریت و اطگالع رسگانی پزشگکی، قسگمت      

 رگذاری شده است.مراونت پژوهشی و در بخش راهنما ها با

  به زبان انالیسی نمشته شمند.باید کلیه منابع  

زبگان فارسگی بگه انالیسگی ترجمگه شگمد و در انتهگای         شناختی مقاتت منتشر شده بگا  ات کتاباطالع 

 شمد. آورده [In Persian]عبارت ، شناختی مرتبط کتاباطالعات 

 ”forthcoming“یگا   ”in press“در صمرت استفاده از مقاتت پذیرفته شده در دست چاپ، عبارات  

 . شمد شناختی آن منبع آورده در اطالعات کتاب

ارتباطات شخصی )شامل نامه های شخصی، خاطرات، مصاحبه های شخصی، پست الکترونیک و غیگره(   

 .نداردمنتشر کنند که در سایر منابع وجمد که اطالعات ضروری را  شمدمی استفاده  تنها در صمرتی

بگر اسگاس   در مجالت خمدداری شگمد.   (Retracted Article)شده یری بازپ  گاز استناد به مقاتت  

در مگدتین  ایگن نگمع مقگاتت    نمیسندگان برای دسترسگی بگه   راهنمای انجمن سردبیران علم  پزشکی، 

را جستجم کننگد.   ”retracted publication [pt]“عبارت  ،جستجمی پابمدتمانند در در بخش می

 فهرسگت مگی تگمان بگه     ذیگل با اسگتفاده از آدرس   افزون بر این،مرادل نمع انتشار است.  ”pt“اصطالح 

 در پابمد دست یافت: شده یریگباز پ  انتشارات 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term retracted publication [pt] 

که پ  از چاپ در نشریه به دتیگل مختلگف از جملگه سگرقت      شده مقاله ای است مقاله باز پ  گیری * نکته:

 پ  گرفته می شمند. سایر اشتباهات علمی،ادبی، استفاده غلط از آزممن های آماری و 
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سگت تمسگط نمیسگندگان پگ      ممکگن ا  مقاله ؛فراد مختلفی انجا  می شمدتمسط ا باز پ  گیری مقاله * نکته:

این ممرد را  سردبیران ،اما در بیشتر ممارد باشدبر عهده صاحب مجله  آنمسئملیت بازپ  گیری  یاو شمد گرفته 

 . دهندانجا  می

: )به آدرس ذیل( نمشته می شمدعنمان مجالت بر اساس سبک استفاده شده در مدتین اختصار  

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

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

ها پژوهش کمک می کند و نمی تمان آن در صمرت لزو  مطالبی در پیمست آورده شمد که به درک بهتر 

 قرار داد. متن مقالهرا در 

نامه و  مماردی نظیر جداول و نممدار ها با داده های زیاد، ابزار های گرد آوری اطالعات نظیر فر  پرسش 

 در پیمست لحاظ گردند. غیره

 پیرامون نگارش مقاله نکات تکمیلیج. 

 قالب نگارش مقاله. 1

و با استفاده از نگر   به صمرت تک ستمنی سانتی متر از هر سمت  3، با حاشیه گذاری A4در قطع مقاله  

 نمشته شمد. Mircosot wordافزار 

 باشد. 15/1فاصله بین خطمط از یکدیار  

، عنگمان انالیسگی   Bold B Titr 16، عنمان فارسی B Zar 12اندازه قلم در متن و چکیده فارسی مقاله  

16 Bold Times New Roman  ، 11 عنمان جداول و نممدارهگا Bold Bzar      و مگتن چکیگده انالیسگی

12 Times New Roman .باشد 

 و نمودار ها . جداول2

 دهند.ارائه ، اطالعات دقیق و جزئی تری را به خمانندگان اختصارضمن باید داده های جدول  

به صمرت متمالی، با ترتیب اولین استناد در متن و با عنمان جداگانه برای هگر  باید شماره گذاری جداول  

 .شمدانجا  جدول 

امکگان   تا بگرای خماننگده  کمتاه، بی نیاز از تمصیف و در برگیرنده اطالعات کافی باشد  باید ن جدولماعن 

 فراهم آورد.را بدون مراجره مجدد به متن مقاله  آندرک محتمای 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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 نممدار قرار گیرد.  یا تمضیحات مربمط به آن جدول ذیلول و نممدار در یک صفحه جداگانه و در جدهر  

عنگاوین هگر سگتمن ذکگر و     در صمرتی که جدولی در بیش از یک صفحه قرار گیرد، در صفحات برگدی   

 .داخل پرانتز نمشته شمد« ادامه»واژه  شماره جدولمقابل 

  .خالصه شده باشدعنمان کمتاه یا  هر ستمن جدول دارای 

جگدول   ذیل، * و غیره در $ول، با استفاده از عالمت های مختلف نظیر تمضیحات اضافی مربمط به جد 

 در  شمند.

 .شمددر صمرت استفاده از جداول سایر منابع، تاییدیه و اجازه منبع استفاده شده کسب   

. می تمان با ترکیب سطر ها یا ستمن ها این ممرد را برطگرف  نباشدجدول خالی  هایتا حد امکان خانه  

  نممد.

 تناسب داشته باشد.  A4برگه که حاشیه های آن با عرض  شمد طراحیبه گمنه ای  ولجد 

 . تصاویر 3

 باشند.از کیفیت و وضمح باتیی برخمردار باید  

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

بدون نیاز به تمضیح و به طمر مستقیم قابل استفاده در هگر گمنگه اسگالید     کهبه گمنه ای طراحی شمند  

 باشند.

آن رسم استفاده از نممدار با  یا که تصمیر آورده شمد به صمرت سیاه و سفید رسم شمند و نا  نر  افزاری 

 شده است.

 .باشدگذاری به صمرت متمالی و بر اساس ترتیب استناد آن در متن شماره  

د از آن، تاییدیه و چاپ و استفاده مجدد، به منظمر ندر صمرتی که قبال در منبری دیار منتشر شده باش  

 .پیمست شمداز صاحب حق مملف اجازه نامه کتبی استفاده 

جدول یک  ،کلمه 1200تا  1000و به ازای هر  استترداد جداول، نممدار ها و تصاویر در مقاله محدود  * نکته:

 شمد.می تصمیر آورده یا یک ر و نممدایا یک 

 . عالیم و اختصارات4

و از در  اختصارات شمد به منظمر پیشایری از گمراهی خمانندگان، تنها از اختصارات استاندارد استفاده  

 .گرددخمدداری مقاله  و چکیده در عنمان

 Acronymو  Abbreviationتفاوت  * نکته:
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Abbreviation  .کمتاه شده تردادی از واژگان است که می تماند نا  کشمر، سازمان و یا هر چیز دیاری باشگد ،

 نمشگته مگی شگمد،   ی سگ رها وجگمد دارد. وقتگی آد   abbreviationامروزه در هر رشته ای هزاران نممنه از این 

جای ه وزهای هفته، باستفاده می کنند. هناا  نمشتن ر Avenue یا street را بجای Ave یا St بسیاری کلمه

 ایواژه acronym از سمی دیار .غیره استفاده می کنیم Sun, Mon نمشتن کامل واژگان از مخفف آنها مانند

 خمانده می شمند.  واژهصمرت یک ه ب د، اما خمدواژگان دیار می باش اختصارکه  است

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

 .نیست اما برعک  آن صاد. است abbreviation جزئی از acronym نکته:* 

داخگل  سگ    و  آورده شگمد  ، شکل گسترده فارسی مربمط به آنacronymدر اولین محل استفاده از  

از تنها در سایر قسمت ها  برد از آن می تمانانالیسی همراه با اختصار نمشته شمد.  پرانتز شکل گسترده

  .گردداستفاده  (acronym) اختصار

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

 


