
  مقاالت راهنماي نویسندگان
  درباره مجله

مدیریت و علمی دانش پژوهان حوزه هاي  با هدف ارتقاء ایراندانشگاه علوم پزشکی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی وابسته به  »مدیریت سالمت«پژوهشی  -علمی مجله
منتشـر   در قالب فصلنامه و به زبـان فارسـی   هشگران از راه انتشار تازه ترین یافته هاي این حوزه هاو به عنوان مجرایی رسمی براي ارتباطات علمی بین پژوسالمت  رسانی اطالع

کوتاه مقاله ، )Review Articles, Systematic Review& Meta-Analysis( ، مروري)Research Articles( پژوهشی :هاي مقاالت در قالب ،در این فصلنامه .شود می
)Short Communication(،  نامه به سردبیر)Letter to the Editor(  نقدو )شود پذیرفته می) کتاب یا مقاله . 

  :شاخه هاي زیر را مورد بررسی قرار می دهداین مجله، مقاالت دریافتی در 
  ؛درمانی و  مدیریت خدمات بهداشتی -

  سیاستگذاري سالمت          
  و فوریت ها ایسالمت در بال          
  سالمت يفناور یابیارز          

 ؛مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی -

  انفورماتیک پزشکی          
  فناوري اطالعات سالمت          
  مدارك پزشکی          

  و سالمتاقتصاد  -
  .و اطالع رسانی پزشکی کتابداري -
  

  مقاله  نگارش روش
به فارسی و انگلیسی، نشانی پستی، شماره تلفن، نشانی  چکیده کشور، ، شهر،وابستگی سازمانی ،مرتبه علمی ،وادگیخان نام نام و ،در صفحه اول، عنوان کامل مقاله :صفحه عنوان

یا پایان نامـه  در صورتی که مقاله حاصل از نتایج طرح پژوهشی . مشخص گردد) Corresponding Author(نویسنده مسئول و  اعالم گانپست الکترونیکی و دورنگار نویسند
  .مربوط اعالم گرددیا پایان نامه الزم است تا نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه آن همراه با شماره طرح  ،باشد

 (Short Communication) مقاله کوتاه
 :می باشدشامل قسمت هاي زیر که این مقاله حداکثر دو صحفه است 

 .و هدف مطالعه به صورت واضح و عینی در انتهاي مقدمه ذکر شود. الزم است به صورت خالصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید. مقدمه
همچنین بایستی در ابتداي این قسمت نوع مطالعه و . الزم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی براي خواننده مشخص باشد. روش ها

و شیوه نمره دهی آن به اختصار  زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماري ، جمعیت نمونه، شیوه نمونه گیري مشخص شود و پرسشنامه و آیتم هاي مختلف آن و مقیاس پرسشنامه
  .ست هاي آماري، نوع و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شوددر انتهاي قسمت روش ها همچنین الزم است به ت. معرفی گردند

  .مهمترین یافته ها در ارتباط با هدف مطالعه ذکر شود: یافته ها
  .در راستاي اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطالعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند: بحث

 (Letter to editor) امه به سر دبیرن
هاي ارزنده یا اخبار حوزه سالمت در ایران یا جهان است، چنان که در  هاي مجله، ابتکارهاي مفید در حیطه موضوعی مجله، تجربه کلمه و در ارتباط با مقاالت یا نوشته 500در حد 

  .ها آزاد می باشد مجله در انتخاب و چاپ این نامه. نوشته ها همراه با پاسخ نویسنده مقاله است این نوشته ها مقاالتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته باشند ، این
در مقـاالت  . باشد و معرف محتواي مقاله )Structured Abstract(، به صورت ساختاریافته کلمه 250چکیده باید حداکثر ): به دو زبان فارسی و انگلیسی(چکیده مقاله 

مقدمه، مروري بر : و در مقاالت مروري شامل از اصطالحنامه پزشکی فارسیمنتخب واژه  5تا  3ها که باید بین  هو کلید واژ نتیجه گیري ها، ، یافتهکارمقدمه، روش : قی شاملتحقی
 3هاي کلیدي بین  واژه بوده و ordsKeyw, Conclusion ,sResult, Methods, Introductionچکیده انگلیسی مقاله باید شامل  .ها باشد گیري و کلیدواژه نتیجهمطالعات، 

 . باشد MeSHاز تخب نمواژه  5الی 

  ، )دالیل انتخاب موضوع، اهمیت مسئله (  مقدمهدر مقاالت تحقیقی شامل : متن
در مورد پرسشنامه هاي . ک لیست باشد، به مقاله ضمیمه شودباید ابزار جمع آوري اطالعات ذکر شود و در صورتی که مقاله داراي پرسشنامه یا چ» روش کار«در بخش ( کارروش 

روش نمونه برداري، روش ، توصیف نمونه هاي مطالعه( کارباید همه قسمت هاي روش . استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی بوده و نیازي به ضمیمه کردن پرسشنامه نیست
طوري نوشته شود که ) نوع مطالعه، روش اجرا، مالحظات اخالقی، شیوه تجزیه و تحلیل آماريعه، زمان گردآوري داده ها، زمان انجام مطالتعیین حجم نمونه، محل انجام مطالعه، 

 ، ).دیگران بتوانند عین پژوهش را دوباره تکرار کنند

شـکل،  ( ضمائمو  منابع ،تشکر و قدردانی، )ات قبلی، نتیجه گیري کلیمقایسه نتایج با مطالع(  و نتیجه گیري بحث و . )افعال بکار رفته در این بخش باید گذشته باشد( ها یافته
  .)جدول، نمودار، پرسشنامه

   ؛مقاالت مروري *
  . باشد منابعو  تشکر و قدردانی ،و نتیجه گیري بحث، مروري بر مطالعات، مهمقد: شامل )سنتی( مقاالت مروري. 1
نوع منابع اطالعاتی جستجو شده، پایگاه : جستجو؛ ، مداخله، نتایج)مشکل(جامعه: توصیف سوال پژوهش( مقدمه، مواد و روشها : شامل )فراتحلیلمرور نظام مند، ( مقاالت مروري . 2

ي مورد محدودیتهاي زمانی و انتشارزمان انجام جستجو، مصاحبه با افراد متخصص، چگونگی جستجوي منابع منتشر نشده، ، جستجوژه هاي مورد  ، کلیدوامنتخبهاي اطالعاتی 



، تعداد کل جمع آوري داده ها ؛ تمام مطالعات وارد شده ، اندازه گیري تاثیرمطالعات معیارهاي ارزیابی کیفیتمعیارهاي انتخاب شواهد، ، معیارهاي ورود و خروج مطالعات ؛ بررسی
استفاده از روشهاي آماري  ( یافته ها ،) روشهاي ترکیب و تفسیر مطالعات؛ لیلبراي تحمطالعات بازیابی شده، تعداد مطالعات خارج شده از مطالعه، تعداد مطالعات انتخاب شده 

  بحث و نتیجه گیري، )مناسب، مشخص کردن دقت نتایج با فاصله اطمینان
ز نویسنده، شیوه استدالل، روش تحقیـق و  ایده و ت  هایی درباره ضعف یک نوشته است، در این ارزشیابی به سؤال هاي قوت و  نقد کتاب و مقاله شامل قضاوت ارزشیابی از جنبه *

   .شود می نکات مهم دیگر پرداخته 
  

ها و جداول ارسالی باید دقیـق و  نمودار. فارسی ارائه شود عنوانصفحه متن مقاله، یک جدول یا نمودار، با  2در صورت نیاز به جدول یا نمودار و به ازاي هر : جداول و نمودارها
عنـوان   ودر زیـر نمودارهـا   عنوان نمودارها . واضح و داراي عنوان باشند ،جداول و نمودارها باید دقیق. ندل و نمودارها در یک صفحه جداگانه ارائه شوجداواز هر یک . واضح باشند

یحات الزم براي اطالعات جدول باید به صورت در صورت نیاز، توض .نتایج درج شده در جدول ها جز در مورد مطالب مهم نباید در متن تکرار شود. قرار گیردجداول در باالي جداول 
اید به صورت سیاه و سفید رسم و نمودارها ب ها شکل .استفاده شود... و  ‡، † ،*صرفا از عالئم جدول در متن جدول براي ارجاع به زیر نویس زیرنویس در زیر جدول آورده شوند و 

  .ده الزامی استذکر نرم افزاري که با آن شکل و نمودار رسم ش شده باشند و
 .اخل پرانتز آورده شوددر نگارش مقاالت، آیین نگارش فارسی کامالً رعایت گردد و در مورد به کار بردن معادل فارسی اصطالحات علمی، اصل اصطالح در داخل متن د* 

 Times New Romanو نوع قلم آن  12اندازه قلم متن باید . تایپ شود  Microsoft Wordافزار  متر از هر سمت، و با نرم سانتی 3، با حاشیه گذاري A4مقاله باید در قطع * 
شماره صفحات مقاله باید به ترتیب در پایین و سمت چپ  .باشد 7500و حداکثر  6500و مقاله پژوهشی حداقل  4500و حداکثر  3500کلمات مقاله مروري حداقل تعداد بوده و 

 .درج شوند

نحوه  .آورده شوند )Vancouver Style( ونکوور شیوهمطابق با  گذاري و در انتهاي مقاله ه شمارهداخل کروش ،به ترتیب استفاده در متنقاله منابع در متن م: عمنابروش نگارش 
  : باشد به صورت زیر می ونکوور شیوهنگارش منابع مطابق با 

  : چاپی مجلهمقاله  *
و سـال انتشـار؛ دوره یـا     NLMعنوان کامل یا اختصـار نـام مجلـه از    . مقالهکامل عنوان . حرف اول نام نویسنده دوم نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، نام خانوادگی و

  :مثال .مقاله آخرصفحه  -مقاله اولصفحه ): شماره(جلد
1. Antony J, Fergusson C. Six Sigma in the software industry: results from a pilot study. Managerial Auditing Journal 2004; 19(8): 
1025-32. 

در تعدادي از مجالت به جاي دوره یا جلد از  .ذکر شود et alنفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت  6بیش از  بعامنکدام از هر اگر تعداد نویسندگان  :توجه -
  .ه استعبارت سال استفاده می شود براي مثال سال پنجم که برابر با دور

  : )ویرایش اول( کتاب *
  :مثال .نام ناشر؛ سال انتشار کتاب: شهر ناشر. کتابعنوان کامل . گانو حرف اول نام نویسندنام خانوادگی 

2. Kiley R. Medical information on the internet: a guide for health professionals. London: Churchill Livingstone; 1999. 
  :)دوم به بعد یرایشو( کتاب* 

  :مثال .نام ناشر؛ سال انتشار کتاب: شهر ناشر. شماره ویرایش. عنوان کامل کتاب. editors، انویراستارنام خانوادگی و حرف اول نام 
3. Kreith F, Goswami DY, editors. The CRC handbook of mechanical engineering. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2005. 

در صورتی که نویسندگان همان ویراستاران کتاب باشند، نیازي به نگارش  .پس از نام ویراستار، نوشته شود editorب تنها یک ویراستار دارد، شکل مفرد در صورتی که کتا: توجه -
  .نیست editorsواژه 

  : کتاب که هر فصل آن داراي نویسنده یا نویسندگانی مجزا استفصلی از  *
. editors، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نـام ویراسـتار دوم کتـاب   : In. عنوان فصل. فصل گاناول نام نویسند نوادگی و حرفنام خا

  :مثال .فصل آخرصفحه  -فصل اولصفحه  .p. نام ناشر؛ سال انتشار کتاب: اشرشهر ن. شماره ویرایش. عنوان کامل کتاب
4. Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): 
Appleton and Lange; 1995. p. 361-80. 

  همایشکل مجموعه مقاالت  *
: شهر ناشر. ؛ شهر همایش، کشور هماشهمایش )هاي( شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روز. عنوان مجموعه مقاالت. editors، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران

  :مثال .نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقاالت
5. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of 
EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

  یکی از مقاالت همایش *
سلسله همایش؛ سال و ماه و  شماره و عنوان. عنوان مجموعه مقاالت. editors، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران :In. عنوان مقاله .نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان

  :مثال .مقاله آخرصفحه  -مقاله اولصفحه . p .نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقاالت: شهر ناشر. همایش؛ شهر همایش، کشور هماش) هاي( روز
6. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, 
Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

  داراي شماره صفحه مقاله اینترنتی* 



): شماره(دوره یا جلد ؛]سال ماه و روز استناد[سال انتشار و NLM  [serial online]عنوان کامل یا اختصار نام مجله از . عنوان مقاله. گانو حرف اول نام نویسند نام خانوادگی
  :مثال. رس اینترنتی زیرخط دارآد: Available from :URL. مقاله آخرصفحه  -مقاله صفحه اول

7. Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Br J Psych [serial online] 
1996 [cited 1999 Aug 17]; 168(4):500-6. Available from: URL:http://biomed.niss.ac.uk 

  مقاله اینترنتی بدون شماره صفحه *
): شماره(؛ دوره یا جلد]سال ماه و روز استناد[سال انتشار و  NLM [serial online]عنوان کامل یا اختصار نام مجله از . عنوان مقاله. گانیسندول نام نونام خانوادگی و حرف ا

  :مثال. آدرس اینترنتی زیرخط دار: Available from :URL. ]تعداد قاب[
8. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 
1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm 

  .به پایان مقاله برسید از ابتدارا از صفحه کلید فشار دهید تا  Page Downتعداد دفعاتی است که باید کلید یک به اضافه تعداد قاب، : توجه -
  پایان نامه* 

 .نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه: شهري که دانشگاه در آن قرار دارد. ]مقطع پایان نامه[پایان نامه کامل عنوان . نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده
9. Wood MA. A study of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision 
conferencing [Ph.D. Thesis]. Perth (WA): Curtin University of Technology; 2004. 

  منابع فارسی* 
نشریات فارسی با توجه به مکاتباتی که با پایگاه  پژوهشی کشور، براي کلیه -سیون نشریات علمیی، از سوي دبیر محترم کم17/7/1387ص مورخ 87پ /625/1پیرو نامه شماره 

به زبان انگلیسی از ارجحیت بسیار باالیی برخوردار است و اکیداً توصیه می شود نشریات نسبت به این امر اقدام نمـوده و از   منابعنوشتن تمام  ،هاي اطالعاتی صورت گرفته است
 منبعافزوده شود که مشخص شود اصل  Persianدر کروشه نوشته شود و در انتهاي جمله کلمه  منبعد باید عنوان ر این مورد. این موضوع را رعایت نمایندتا نویسندگان بخواهند 
  . ی استناد کنندنویسندگان به دو صورت می توانند به مقاالت فارس. از آن ذکر می شود یمثال ،از آنجایی که امکان دارد فارسی نویسی با ابهام رو به رو باشد .به زبان فارسی است

  :مثال. دادو در داخل کروشه قرار  در منبع در دسترس باشد می توان عنوان انگلیسی آن را عیناً منبعدر صورتی که چکیده انگلیسی . 1
10. Norouzi-Chakoli A, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. [Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI 
Statistics]. Faslname-Ye Ketab 2007; 18(3): 71-90. [Persian] 

  .ه و در داخل کروشه قرار می گیردبه انگلیسی برگردانده شد فارسیعنوان مقاله  ،که چکیده انگلیسی در دسترس نباشددر صورتی . 2
  .استفاده شود Endnoteو  Reference Managerارهاي مدیریت اطالعات کتابشناختی مانند براي به حداقل رساندن خطا در نگارش منابع، بهتر است از نرم افز: توجه -
، عنوان نوشته، )ازمانشخص یا س(در صورتی که منبعی که استفاده کرده اید، یکی از انواع باال نیست، اطالعات کتابشناختی آن را به شکل کامل و داراي نام پدیدآورنده : توجه -

  .و سال انتشار بنویسید تا توسط ویراستار استنادي مجله به شکل صحیح نگارش شود) یا آدرس اینترنتیشهر ( محل انتشار
  

  جنبه هاي حقوقی
ه باشد مراتب ها و مجامع علمی ارائه شد مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه علمی فارسی زبان دیگري به چاپ رسیده باشد یا در زیر چاپ باشد و در صورتی که قبالً در کنفرانس* 

مقاله براي چاپ در مجله دیگري پذیرفته شود، نویسـنده  ) ماه از تاریخ ارسال 4پس از (اگر در حین بررسی و داوري، . با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل کنفرانس اعالم گردد
  .مکلف است این موارد را در اسرع وقت به این مجله انعکاس دهد

آن به منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی  ءو امضا باید حاوي امضاء همۀ نویسندگان باشد) وب سایت مجله قابل دسترسی است» براي نویسندگان«در قسمت (مقاله  تعهدنامه* 
لفان دیگر و ؤدر مورد حق مآمده  ویی موارد پیش، آماده پاسخگمقاله ل، فرستندهئوز نویسندگان به عنوان نویسنده مسدر صورت عدم ذکر یکی ا .است که در اینجا ذکر شده است

  .پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود
ولیت ئمس. اقدام نمایید) به ترتیب سهم مشارکت(با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان * 

  . نویسنده مسئول است در مقاالت بر عهده حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان
مین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نـام ایشـان در صـفحه عنـوان و     پاسخگویی به مراجع تأ ،ترتیب اسامی صاحبان اثر ،مطالب مقاله لیت صحت و سقموئمس* 

 .است) گان(ه به عهده نویسند لف یا محتوار گونه ادعاي حقوقی در مورد حق مؤپاسخگویی به ه

فوق  خیمجله از چاپ مقاله بعد از تار نصورتیا ریدر غ د؛ینظرات داوران، مقاله اصالح شده خود را به دفتر مجله ارسال نما افتیپس از در هفته دوموظف است حداکثر تا  سندهینو *
  .معذور است

  .عایت معیارهاي اخالقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در پژوهش، مقاله رد خواهد شدباید چگونگی مراعات معیارهاي اخالقی در پژوهش ذکر شود و در صورت عدم ر* 
 .لیت پاسخگویی دارندئوهایی که در بخش سپاسگزاري ذکر شده اند، مس نویسندگان در برابر اشخاص یا سازمان* 

  .ولیتی در قبال دعاوي بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر نداردمجله مسئ* 
  .مجله در رد یا قبول مقاالت، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادي و تلخیص مقاالت را براي خود محفوظ می داند* 
 را مقاله و مجله نسخه از همان سهکه مقاالت آنان در مجله چاپ شود ) گانی(براي نویسنده مجله در قبال آن  با پذیرش مقاله در مجله، حق چاپ مقاله در اختیار مجله است و* 

  .می کندبه رایگان ارسال 
 . استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بالمانع است* 

  
  



  گونگی داوري مقاالتچ
  .هستندآزاد  تت در تغییر و اصالح مقاالأاین هی. ارزیابی قرار خواهد گرفتمورد بررسی، نقد و  ،مقاالت توسط شوراي نویسندگان و مشاوران* 
  .خواهد گردید داوري که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقاالت، داور دودریافتی توسط حداقل هاي  مقاله* 
  .برساند مقاله گانمجله سعی می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطالع نویسند* 
  .ورد بررسی کارشناسان قرار می گیردم پس از انجام اصالحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً* 
 .براي نویسندگان ارسال می گردد مقاله در مجله یید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپبه محض تأ* 

  
  روش ارسال مقاالت
رعایت نکردن اصول . نمایید ارسال) http://jha.iums.ac.ir(مجله از طریق وب سایت  ،باالتوانند مقاالت خود را با رعایت اصول و موارد  نظران محترم می پژوهشگران و صاحب

 . ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تأخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقاالت دریافتی خواهد گردید
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