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 وابسته به دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی« مدیریت سالمت»پژوهشی  -فصلنامه علمی

ایران با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان حوزه های مدیریت و علوم سالمت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات 

شود. این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه ترین یافته های

فصلنامه مذکور در حوزه های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)سیاست گذاری سالمت، سالمت در بالیا و فوریت 

اد وری اطالعات سالمت(، اقتصآ وری سالمت(، مدیریت اطالعات سالمت )انفورماتیک پزشکی، فنآ ها، ارزیابی فن

در این مجله به  (Peer Review) مت، کتابداری و اطالع رسانی پزشکی مقاله می پذیرد. داوری توس  همتایانسال

رفی مقاله معحتویات کلی مساختار و در راهنمای نگارش مقاله این فصلنامه، ابتدا  .صورت دوسوکور انجام می گردد

  .شده استته پرداخبه دستور العمل نگارش انواع مقاله  و سپس 

، مروری و... پژوهشی با توجه به نوع مقاله از جمله  )لطفا انواع مقاله محتویات کلیساختار و . 1

 (مراجعه شود بخش سومدر  مقاله انواع به دستورالعمل نگارش

  صفحه عنوان .1-1

 .اطالعات کلی مقاله و نویسندگان آن در این قسمت نوشته می شود 

  ،اطالعات نویساانده، هرگونه ساالب اختیارات، منابت پشااتیبانی،  این بخش شااامل عنوان کامل مقاله

 تعداد کلمات و گاهی اوقات تعداد جداول و تصاویر است.

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

 عنوان مقاله  .1-1-1

  اطالعاتی باشد که همراه با چکیده منجر به بهبود توصیف مختصری از کل مقاله است و باید شامل

 بازیابی الکترونیکی مقاله شود.

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

  کلمه باشد. ۲۱عنوان مقاله با احتساب فاصله و حروف کمتر از 

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

: عنوان مکرر شکل کوتاه عنوان اصلی است که در صورت وجود، در باال و سمت راست صفحات مقاله با قلم نکته

B Titr   واژه است هشت حداکثرنوشته می شود. تعداد واژه های استفاده شده در عنوان مکرر   01اندازه. 
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 اطالعات نویسنده  .1-1-2

  این قسامت نام و نام خانوادگی نویساندگان، وابساتگی ساازمانی نویسندگان شامل رتبه علمی،     در

ذکر این عنوان در صورتی نویسانده مسوول)   ؛کشاور ،دانشاکده یا مرکز تحقیقات، دانشاگاه، شاهر   

ی شود. کل ذکر م شناسه ارکید، پست الکترونیکی نویسنده مسوول باشد(،ضاروری اسات که فرد،   

  بصورت پا نویس نوشته می شود. و انگلیسییل چکیده فارسی موارد مذکور ذ

 نویسنده مسوول :مثال

 وولنویسنده مس ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛دانشیار

0000-000۲-000۱-0000،book@gmail.com  

Associate Professor, School/Faculty of Health Management and Information 

 Corresponding AuthorSciences,Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran;

book@gmail.com 0003,-0002-0001-0000 

 : سایر نویسندگانمثال

-000۱-000۲-0000دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛  دانشیار،

0000،book@gmail.com  

Associate Professor, School/Faculty of Health Management and Information 

 0003,-0002-0001-Sciences,Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 0000

book@gmail.com 

  .: وابستگی سازمانی برای دانشجو عبارت است از مقطت تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشورنکته 

 مسوولنویسنده : مثال 

 ;رانپزشکی ایران، تهران، ای، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی ارشد

 نویسنده مسوول

 : سایر نویسندگانمثال

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

 نویسنده مسوول

mailto:book@gmail.com
mailto:book@gmail.com
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مانی در وابستگی ساز در صورت شاغل بودن نویسنده و در مواردی که نویسنده دانشجو و هیأت علمی نیست، :نکته 

 .به ترتیب سمت شغلی ، محل کار، شهر، کشور آورده می شود

 مسوولنویسنده : مثال 

 نویسنده مسوول ;کارشناس شبکه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

; Corresponding Webmaster, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Author 

 نویسندگان : سایرمثال

 کارشناس شبکه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Webmaster, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

 مدرکدر مواردی که نویسنده دانشجو، هیأت علمی و شاغل نیست، در وابستگی سازمانی به ترتیب  :تهنک 

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

  نویسنده مسوول :مثال

مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  ،کارشناس ارشد

 نویسنده مسوول ;تهران، ایران

 

M.Sc., Health Information Management, School/Faculty of Health Management 

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

Corresponding Author 

 : سایر نویسندگانمثال

کارشناس ارشد، مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

  تهران، ایران
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M.Sc., Health Information Management, School/Faculty of Health Management 

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

 

، کارشناسی ارشد (B.SC): مدارک علمی دانشگاهی به ترتیب از پایین ترین تا باالترین مرحله به کارشناسی نکته 

M.Sc.)( دکترای داروسازی ،(Pharm D) دکترای پزشکی ،(M.D) دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی ،   

 (Resident)  و دکترا (PhD) تقسیم می شود. 

  (Abstract)چکیده  .1-2

 .چکیده باید زمینه، مفهوم پژوهش، مهم ترین و جدید ترین مشاهدات را به خوبی منعکس کند 

 مطالعه، روش ها، یافته های اصلی و نتیجه گیری شرح داده شود. هدف در این بخش 

    به دو زبان فارساای و انگلیساای باید باشااد و از نظر مفهومی، چکیده فارساای و انگلیساای باید دقیقا

 منطبق با یکدیگر باشند.

  واژه کنترل شاده بر اسااس سر عنوان های     پنجتا  ساه واژه های کلیدی مندرج در چکیده باید بین

 باشد. ”MESH“وضوعی پزشکی م

  (Introduction)مقدمه  .1-3

 .در این قسمت، بیان مساله، اهداف و فرضیه های پژوهش آورده شود 

 .به طور مستقیم به منابت مرتب  استناد شود 

 .از ذکر یافته ها و نتیجه گیری خودداری شود 

 .: از ذکر پانویس در تمام قسمت های مقاله خودداری شودنکته

  (Methods)روش ها  .1-4

    در این بخش باه چگونگی و دلیال انجام مطالعه و نوع پژوهش بر اسااااس هدف و ماهیت پرداخته

 شود.

 و  شده جامعه، نمونه، ابزار و روش گردآوری داده و روش تحلیل داده )آزمون های آماری استفاده

 نرم افزار تحلیل داده ها( آورده می شود. 

 

  (Results)یافته ها  .1-5
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  داده های حاصاال از نتایج اولیه و نانویه )برگرفته از اهداف اصاالی و فرعی پژوهش( در این بخش

 نوشته شود.

  .مهم ترین یافته ها باید در یک توالی منطقی در قالب متن، جداول و تصاویر سازماندهی شود 

   استفاده حال سایر پژوهش ها زمان  در ودر گزارش یافته های پژوهش حاضار از فعل زمان گذشته

 .شود

  .در متن گزارش یافته ها از تکرار اطالعات مربوط مندرج در جداول و تصااااویر خودداری شاااود

افزون بر این، در این قساامت باید تاکید بر مهم ترین مشاااهدات و توجه به خالصااه سااازی یافته ها 

 باشد.

  شود. از نمودار به عنوان جایگزینی برای جداول با مدخل های زیاد استفاده 

 .در گزارش داده ها از متغیر های جمعیت شناختی مانند سن و جنس استفاده شود 

 .و به جای آن از واژه درصد استفاده شود خودداری: از ذکر عالمت % در متن مقاله نکته 

 .به غیر از اعداد جداول و تصاویر به حروف فارسی نوشته شوند ۲0: کلیه اعداد کوچکتر از نکته 

  .برای نگارش اعداد اعشاری فارسی از عالمت اسلش)/( استفاده شود :نکته 

 .اشتباه است 5.۲۱صحیح و  5/۲۱: مثال    

 5.۲۱ :اعشاری از عالمت نقطه).( استفاده شود. مثال در متن انگلیسی برای نگارش اعداد  :نکته 

 

  (Discussion)بحث  .1-6

  شود.شروع بحث با گزارش مختصری از یافته های اصلی پژوهش 

    به مهم ترین و جدید ترین جنبه های مطالعه به همراه مقایساه نتایج پژوهش با سایر مطالعات مرتب

 پرداخته شود. 

 .محدودیت های پژوهش و پیشنهاد ها برای پژوهش های آینده آورده شود 

  نتیجاه گیری کلی پژوهش از یاافته های پژوهش حاضااار و مقایساااه آن با پژوهش های مرتب     در

 .استفاده شود

 .: از ذکر اسامی انگلیسی نویسندگان در متن خودداری و اسامی با زبان فارسی نوشته شوندنکته

 (Ethical Considerations)مالحظات اخالقی .1-7
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در این قسمت باید در صورت اخذ کد اخالق از مراکز معتبر، به کد   :العمل های اخالقیرعایت دستو. ر1-7-1

 اخالق مرتب  اشاره شود. 

اخالق در پژوهش های زیست پزشکی انجام شده ملی  اخذ شده از کمیته  ___: این پژوهش با کد اخالق به شماره مثال

 .است

حفظ  . از جمله:است الزامات اخالقیمواردی اشاره شود که رعایت آنها از  به باشد نداشته اخالق کد  در صورتی که: نکته

  .محرمانگی اطالعات هویتی شرکت کنندگان در پژوهش

 

  (Funding) حمایت مالی .1-7-2

    نویسااندگان باید اطمینان حاصاال کنند که دریافت هرگونه حمایت مالی از هر گونه سااازمانی در

 اند. نوشته قید کردهاجرای پژوهش خود را در دست 

   در همۀ مقاالت پژوهشای، بخش قدردانی مالی در قالب یک جمله و به صورت مجزا ذیل عنوان «

 قرار می گیرد:« تأمین کنندگان منابت مالی

 .انجام شده است ____  : این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران با شمارهمثال

  (Conflicts of interest)منافعتضاد  .1-7-3

  به طور کلی، تضاد منافت زمانی روی می دهد که منافت شخصی یا اقتصادی فرد با وظایف حرفه ای

یا ساازمانی وی مغایرت داشاته باشاد. در عرصه پژوهش نیز امکان بروز تضاد منافت وجود دارد. از    

 اخالقی و حقوقی رخ داده است.این رو، چنانچه پژوهشگر منافت پژوهش را مخفی کند، تخلف 

 .: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود نداردمثال

 

  (Acknowledgment)تشکر و قدردانی . 1-7-4

 از افراد یا سازمان هایی قدردانی  و ان اول شخص و تا حد امکان مختصر نوشته شوداین بخش با زم

 شود که نویسنده را در نوشتن مقاله یاری کرده اند.

  در صورتی که مقاله منتشر شده حاصل بخشی از طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، ذکر این مورد به

 شرح ذیل ضروری است:
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 .استشگاه ...........، در سال .......... این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان ..........، مصوب دان  -

کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترای پزشکی/ )این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان ..........، در مقطت   -

 .استدر سال........-----دکترای تخصصی ....(، مصوب دانشگاه

 

  (References)منابع  .1-8

    اطالعات کتاب شاناختی کلیه منابت اساتفاده شده )اعم از منابت چاپی، مواد منتشر نشده، رسانه های

 تصویری، منابت اینترنتی( در مطالعه به ترتیب استناد در متن نوشته شود.  _صوتی

 تنظیم منابت مطابق با بیانیه اسااتاندارد بین المللی ونکوور در تمام مقاالت اساات. الزم به ذکر اساات، 

راهنمای نگارش منابت به ساابک ونکورر در سااایت دانشااکده مدیریت و اطالع رسااانی پزشااکی،   

 بارگذاری شده است. «فرم، دستورالعمل و فرآیندها»قسمت معاونت پژوهشی و در بخش 

  .کلیه منابت باید به زبان انگلیسی نوشته شوند 

     گلیساای ترجمه شود و در انتهایاطالعات کتاب شاناختی مقاالت منتشار شاده با زبان فارسای به ان 

 آورده شود. [In Persian]اطالعات کتاب شناختی مرتب ، عبارت 

        در صاااورت اساااتفااده از مقاااالت پاذیرفتااه شاااده در دسااات چاا ، عباارات“in press”  یااا

“forthcoming”  .در اطالعات کتاب شناختی آن منبت آورده شود 

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

شر را منت نداردکه در سایر منابت وجود د که اطالعات ضروری غیره( تنها در صاورتی اساتفاده شاو   

 .کند

  از اسااتناد به مقاالت بازپس گیری شااده(Retracted Article)  در مجالت خودداری شااود. بر

ای دسترسی به این نوع مقاالت در اسااس راهنمای انجمن ساردبیران علوم پزشاکی، نویسندگان بر   

را  ”retracted publication [pt]“توانند در در بخش جسااتجوی پابمد، عبارت مدالین می

معادل نوع انتشاار است. افزون بر این، با استفاده از آدرس ذیل می   ”pt“جساتجو کنند. اصاطالح   

 توان به فهرست انتشارات باز پس گیری شده در پابمد دست یافت:

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

مقاله ای است که پس از چا  در نشریه به دالیل مختلف از جمله سرقت ادبی،  ،مقاله باز پس گیری شده :نکته

 .در اشتباهات علمی، پس گرفته می شواستفاده غل  از آزمون های آماری و سای

باز پس گیری مقاله توس  افراد مختلفی انجام می شود؛ مقاله ممکن است توس  نویسندگان پس گرفته شود  :نکته
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  .دهندو یا مسوولیت بازپس گیری آن بر عهده صاحب مجله باشد اما در بیشتر موارد، سردبیران این مورد را انجام می

 :ین )به آدرس ذیل( نوشته می شوداختصار عنوان مجالت بر اساس سبک استفاده شده در مدال :نکته

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

 

 (در صورت لزوم)   (Appendix)پیوست ها. 1-9

ن توان آنها را در متدر صورت لزوم مطالبی در پیوست آورده شود که به درک بهتر پژوهش کمک می کند و نمی 

 مقاله قرار داد.

  مواردی نظیر جداول و نمودار ها با داده های زیاد، ابزار های گرد آوری اطالعات نظیر فرم پرسش

 نامه و غیره در پیوست لحاظ گردند.

ژوهشی، مروری و... پ با توجه به نوع مقاله از جمله  )لطفا. نکات تکمیلی پیرامون نگارش مقاله 2

 (مراجعه شود بخش سومدر  مقاله انواع العمل نگارشبه دستور

  قالب نگارش مقاله. 2-1

  مقاله در قطتA۴ سانتی متر از هر سمت به صورت تک ستونی و با استفاده از  سه، با حاشیه گذاری

 نوشته شود. Mircosot wordنرم افزار 

  باشد. ۲5/۲فاصله بین خطوط از یکدیگر 

 مختلف بصورت زیر است: نوع و اندازه قلم در بخش های 

 

 اندازه قلم نوع قلم عنوان بخش

 01 ( Bold)پررنگ  Times New Roman عنوان انگلیسی

 Times New Roman ۲۱ متن چکیده انگلیسی

 01 ( Boldپررنگ ) B Titr عنوان فارسی

 B Zar 01 متن و چکیده فارسی مقاله

 00 ( Bold)پررنگ  BZar عنوان جداول و نمودارها

 

  جداول و نمودار ها. 2-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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 .داده های جدول باید ضمن اختصار، اطالعات دقیق و جزئی تری را به خوانندگان ارائه دهند 

    شااماره گذاری جداول باید به صااورت متوالی، با ترتیب اولین اسااتناد در متن و با عنوان جداگانه

 برای هر جدول انجام شود.

  توصاایف و در برگیرنده اطالعات کافی باشااد تا برای خواننده  عنوان جدول باید کوتاه، بی نیاز از

 امکان درک محتوای آن را بدون مراجعه مجدد به متن مقاله فراهم آورد.

   هر جدول و نمودار در یک صاافحه جداگانه و در ذیل توضاایحات مربوط به آن جدول یا نمودار

 قرار گیرد. 

 در صفحات بعدی عناوین هر ستون ذکر در صورتی که جدولی در بیش از یک صفحه قرار گیرد ،

 داخل پرانتز نوشته شود.« ادامه»و مقابل شماره جدول واژه 

  .هر ستون جدول دارای عنوان کوتاه یا خالصه شده باشد 

 .توضیحات اضافی مربوط به جدول، با استفاده از عالمت * در ذیل جدول درج شوند 

  ،تاییدیه و اجازه منبت استفاده شده کسب شود.در صورت استفاده از جداول سایر منابت 

 می توان با ترکیب ساااطر ها یا ساااتون ها این مورد را  نباشااادهای جدول خالی تا حد امکان خانه .

 برطرف نمود. 

  جدول به گونه ای طراحی شود که حاشیه های آن با عرض برگهA4  .تناسب داشته باشد 

 تصاویر . 2-3

 برخوردار باشند. باید از کیفیت و وضوح باالیی 

 د.نتمام حروف، اعداد و نشانه ها باید واضح و مشخص باش 

  به گونه ای طراحی شوند که بدون نیاز به توضیح و به طور مستقیم قابل استفاده در هر گونه اسالید

 باشند.

     به صاورت سایاه و سافید رسم شوند و نام نرم افزاری آورده شود که تصویر یا نمودار با استفاده از

 آن رسم شده است.

 گذاری به صورت متوالی و بر اساس ترتیب استناد آن در متن باشد.شماره 

  در صورتی که قبال در منبعی دیگر منتشر شده باشند، به منظور چا  و استفاده مجدد از آن، تاییدیه

 از صاحب حق مولف پیوست شود.و اجازه نامه کتبی استفاده 
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کلمه، یک جدول یا  ۲۱00تا  ۲000تعداد جداول، نمودار ها و تصاویر در مقاله محدود است و به ازای هر  :نکته

 .یک نمودار و یا یک تصویر آورده می شود

  عالیم و اختصارات. 2-4

  به منظور پیشااگیری از گمراهی خوانندگان، تنها از اختصااارات اسااتاندارد اسااتفاده شااود و از درج

 ان و چکیده مقاله خودداری گردد.اختصارات در عنو

 Acronymو  Abbreviation تفاوت   :نکته

Abbreviation .کوتاه شده تعدادی از واژگان است که می تواند نام کشور، سازمان و یا هر چیز دیگری باشد ،

شود، بسیاری ها وجود دارد. وقتی آدرسی نوشته می  abbreviationامروزه در هر رشته ای هزاران نمونه از این 

استفاده می کنند. هنگام نوشتن روزهای هفته، به جای نوشتن  Avenue یا street را بجای Ave یا St کلمه

ای است که واژه acronym از سوی دیگرشود. غیره استفاده  Sun, Mon کامل واژگان از مخفف آنها مانند

  .ده می شونداختصار واژگان دیگر می باشد، اما خود به صورت یک واژه خوان

 :مثال

 Organization   UNESCO = The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

  

 . نیستاست اما برعکس آن صادق   abbreviationجزئی از acronym :نکته

   در اولین محل اساتفاده ازacronym     شاکل گساترده فارسای مربوط به آن آورده شاود و سپس ،

داخل پرانتز شکل گسترده انگلیسی همراه با اختصار نوشته شود. بعد از آن می توان در سایر قسمت 

 استفاده گردد.  (acronym)ها تنها از اختصار 

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

  

 

 انواع مقاله . 3

  ( Research/ Original Article ) مقاله پژوهشی .3-1 
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 :جم ح به مقاله برگرفته شاده از یافته های پژوهش های اولیه، مقاله پژوهشی گفته می شود.  تعریف

 واژه باشد.  0000حداکثر و  ۱000حداقل این مقاله باید 

 اجزای مقاله پژوهشی .3-1-1

 مقاله عنوان ►

  (Abstract)چکیده  ►

o  .چکیده باید ساختار یافته باشد 

o  واژه و شامل بخش های زیر باشد: ۱50کمتر از 

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

نمونه گیری، ، جامعه، مشخصات نمونه ها، روش  (Design) طرح مطالعه شامل روش:  (Methods)اروش ه  - 

 .محی  انجام مطالعه و توضیح پیامد های مورد مطالعه شود

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

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

 .شود

به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صفحه : (Keywords) کلیدی واژه های  - 

 .مراجعه شود چهار

 .باشد شامل بخش هایی با عناوین زیر متن اصلی باید  :متن اصلی مقاله پژوهشی  ► 

 چهارتوضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صفحه  به: (Introduction) مقدمه   - 

 .مراجعه شود

 پنجبه توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (Methods) روش ها   - 

 .مراجعه شود

اجعه مرپنج به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (Results) یافته ها   - 

 .شود

پنج به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (Discussion) بحث   - 

 .مراجعه شود

 .: مقاالت پژوهشی از نوع مقاالت ساختار یافته هستندنکته 
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به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله، : (Ethical Considerations) قیمالحظات اخال - 

 .مراجعه شود ششمندرج در صفحه 

 هفتبه توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (References) منابت   - 

 .مراجعه شود

 مقاله مروری  .3-2

  (Narrative Review Article)مروری توصیفی .3-2-1

 :این نوع مقاالاه در موضاااوعات جامت و مفصااال کاربرد دارد. در مقاله مذکور، یافته ها و     تعریف

های مطالعات منتشار شاده اولیه در مورد موضاوعی خات، ترکیب، بررسی و نقد می شود و    بحث

فهرسااات منابت این نوع  واژه باشاااد. افزون بر این، در 5000حداکثر و  0000حداقل  حجم آن باید

منبت از آنار نویساااندگان مقاله ارجاع داده شاااود. نتایج مقاله مروری   ساااهمقاالت، حداقل باید به 

 توصیفی بر خالف مرور نظام مند بیشتر به صورت کیفی است.

 اجزای مقاله مروری توصیفی .3-2-1-1

 مقاله عنوان ►

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

o  واژه که در آن موضوع مقاله تشریح می شود. ۱50چکیده ساختار نیافته با کمتر از 

 متن اصلی مقاله مروری توصیفی  ►

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

 .موضوع و هدف پرداخته شود

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

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

 .جستجو، بازه زمانی و معیار انتخاب منابت ذکر شود

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

ها مطرح در این قسمت خالصه نتایج مطالعات پیشین و جهت گیری آینده پژوهش: (Discussion) بحث   - 

 .شود

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

هفت به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (References) منابت   - 

 .مراجعه شود

  (Meta-Analysis)و فراتحلیل   (Systematic Review)مقاله مرور نظام مند .3-2-2

 :نوعی مقاله مروری اسااات که با پرساااشااای متمرکز آغاز می شاااود و  تعریف مقاله مرور نظام مند

نویسانده به منظور پاساب به سوال خود با استفاده از پروتکلی واحد و روش های صریح و نظام مند   

به جساااتجو، شاااناساااایی، انتخاب و ارزیابی نقادانه منابت مرتب  می پردازد و در نهایت، یافته های  

 د آوری، تحلیل و ترکیب می شوند. مطالعات اولیه یا نانویه گر

 :فراتحلیل نوعی مقاله مرور نظام مند اساات که در راهبرد آماری ویژه ای به  تعریف مقاله فراتحلیل

 منظور ترکیب نتایج مطالعات مختلف در قالب برآوردی واحد به کار گرفته می شود.

 اجزای مقاله مرور نظام مند و فراتحلیل .3-2-2-1

 مقاله عنوان ►

  (Abstract)چکیده   ► 

o  کلمه است. ۱50چکیده این نوع مقاله مانند مقاله پژوهشی از نوع ساختار یافته و کمتر از 

o     چکیاده شاااامال بخش های مقدمه، روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی اسااات که

 ذکر شده است.  سهه توضیحات مربوط به آن در بخش چکیده ساختار یافته در صفح

 متن اصلی مقاله مرور نظام مند و فرا تحلیل  ► 

 چهاربه توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (Introduction) مقدمه   - 

 .مراجعه شود

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

 سوال پژوهش

 نوع مطالعات

 شرکت کنندگان

 راهبرد جستجو

 پایگاه های داده جستجو شده
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 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 منابت

 ارزیابی کیفیت مطالعات

 روش گردآوری و تحلیل داده ها

 روش ترکیب و تفسیر مطالعات

 ری های احتمالیسوگی

در این بخش، ابتدا ویژگی ها و نتایج ارزیابی کیفیت علمی مطالعات و سپس تأنیر : (Results) یافته ها  - 

مند و عاری از سو گیری، ترکیب و مداخالت آورده شود. افزون بر این، یافته های پژوهش با استفاده از روشی نظام

 .به طور نقادانه ارزیابی شوند

های بالقوه و نقاط قوت و ضعف در این قسمت خالصه ای از کیفیت شواهد، سوگیری:  (Discussion)بحث  - 

 .در نهایت یافته ها تحلیل و تفسیر شود آورده شود.مقاالت بررسی شده 

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

 .مراجعه شود شش مقاله، مندرج در صفحه

 هفتبه توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (References) منابت   - 

 .مراجعه شود

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

 .: مقاله مرور نظام مند و فراتحلیل از نوع ساختار یافته هستندنکته

  ( Short Communication ) مقاله کوتاه .3-3

  :ه های را با یافتاین نوع مقاله مشاابه با مقاله پژوهشای است. مقاله کوتاه، گزارشی از پژوهش های در حال اج  تعریف

  واژه باشد.  ۲500و حداکثر  ۲۱50و حجم آن باید حداقل  پژوهشی اندک است

 اجزای مقاله کوتاه. 3-3-1
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   مقاله عنوان ►

واژه است. برای نوشتن چکیده مذکور به  ۲50چکیده این نوع مقاله ساختار یافته با حداکثر  :(Abstract)چکیده   ► 

  .مراجعه شودچهار ه توضیحات مربوط با چکیده ساختار یافته در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفح

مقدمه باید مختصر و محدود به توصیف مشکل، اهداف پژوهش و ارتباط آن با : (Introduction) مقدمه    - 

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

  شود. آوردهگزارش جزئیات روش پژوهش  در این قسمت: (Methods) روش ها   - 

در این بخش به بیان و شرح نتایج پژوهش پرداخته شود. برای کسب اطالعات بیشتر در : (Results)  ایافته ه   - 

 .مراجعه شود پنجه این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه این زمینه، به توضیحات مربوط ب

پنج به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه  (Discussion): بحث   - 

 .مراجعه شود

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

 .مراجعه شود ششمقاله، مندرج در صفحه 

هفت به توضیحات مربوط به این بخش در راهنمای نگارش مقاله، مندرج در صفحه : (References) منابت  - 

 .مراجعه شود

  ( Letter to the Editor ) نامه به سردبیر .3-4

 :تعریف 

o  واژه است. ۰00کوتاه ترین مقاله غیر پژوهشی با حجم حداکثر 

o .تعداد منابت استفاده شده در آن حداکثر پنج منبت است 

o   مقاله نامه به ساردبیر معموال در یکی از سااه حالت زیر نوشااته می شااود که هر یک از آنها به نوعی

 منجر به شفافیت بیشتر موضوع و افزایش دانش می گردد:

 الت تازه منتشر شده در مجله توس  خوانندهنقد مقا  - 

 پاسب نویسنده به سواالت منتقدان مقاالت منتشر شده در مجله  - 

 ارائه دیدگاه در خصوت حوزه های تخصصی تحت پوشش مجله  - 

 .: مقاالت نامه به سردبیر از نوع مقاالت ساختار نیافته/ نیمه ساختار یافته استنکته 

 سردبیر. اجزاء نامه به 0-0-۲
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 عنوان -

 متن اصلی -

به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در : (Conflicts of interest)تضاد منافت  -

 .مراجعه شودشش صفحه 

به توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج : (Acknowledgment)تشکر و قدردانی  -

 .ودمراجعه شهفت در صفحه 

 هفتبه توضیحات مرتب  با این بخش در راهنمای نگارش مقاله مندرج در صفحه : (References)منابت  -

 .مراجعه شود

 ساختار و تعداد واژه های مقاله بر اساس نوع مقاله                                               

ساختار متن اصلی  ساختار چکیده تعریف نوع مقاله

 مقاله

تعداد واژه 

 های مقاله
 پژوهشی

 ( Research/ 
Original Articles ) 

به مقاله برگرفته شده از 

یافته های پژوهش های 

اولیه، مقاله پژوهشی 

 گفته می شود.

 ساختار یافته شامل:

 مقدمه

 روش ها

 یافته ها

 نتیجه گیری

 واژه های کلیدی

 مقدمه

 روش ها

 یافته ها

 بحث

 مالحظات اخالقی

 منابت

0000-۱000 

 مروری
 (Review Articles) 

این نوع مقاله در 

موضوعات جامت و 

مفصل کاربرد دارد. 

در مقاله مذکور، 

 هاییافته ها و بحث

مطالعات منتشر شده 

اولیه در مورد 

موضوعی خات، 

 مقدمه ساختار نیافته

 روش ها

 یافته ها

 بحث

 مالحظات اخالقی

 منابت

5000-0000 
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ترکیب، بررسی و 

 .نقد می شود
 کوتاه

 ( Short 
Communication ) 

این نوع مقاله مشابه با 

مقاله پژوهشی است. 

مقاله کوتاه، گزارشی 

از پژوهش های در 

را با یافته های حال اج

 .پژوهشی اندک است

 ساختار یافته شامل:

 مقدمه

 روش ها

 یافته ها

 نتیجه گیری

 واژه های کلیدی

 مقدمه

 روش ها

 یافته ها

 بحث

 مالحظات اخالقی

 منابت

۲500-۲۱50 

 نامه به سردبیر
 ( Letter to the 

Editor ) 

کوتاه ترین مقاله 

 غیر پژوهشی است.

 عنوان -

 متن اصلی مقاله

 تضاد منافت

 تشکر و قدردانی

 منابت

 

۰00 

 

 

 

 


