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 اصول كلي

هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي دارند،  مقاله به زبان فارسي روان و با رعايت قواعد دستوري نوشته شود و از آوردن اصطالحات خارجي كه معادل -
هم زمان براي ساير مجالت ارسال نشده باشد. نويسندگان مقاله بايد خودداري گردد. متن مقاله قبال در نشريه ي ديگري به چاپ نرسيده و يا به طور 

و موضوع عدم   مشخصات نويسندگان راتكميل وتصوير آن را به پست الكترونيك مجله ارسال نمايند فرم تعهدنامه و  به همراه ارسال اصل مقاله
 ارسال آن جهت چاپ به نشريه ديگر را مورد تاكيد قرار دهند.

 رجمه شده چاپ نمي شود.مقاله ي ت -

 شود، در اولين استفاده به طور كامل در پرانتز ذكر گردد.  واژه يا عبارتي كه به صورت عاليم اختصاري به كار برده مي -

 مسئوليت علمي هر مقاله به عهده نويسنده است.  -

 )Case report)، گزارش موارد نادر (Review)، مروري (Original articleانواع مقاالت قابل قبول عبارتند از : پژوهشي ( -

 متر) تهيه گردد.  سانتي 5/2و با فاصله مناسب از هر طرف ( A4مقاله در كاغذ  -

 تايپ گردد. 12و سايز  B Mitra، خط  Word 2003مقاالت با استفاده از نرم افزار  -

 باشد.كلمه متن، يك جدول يا نمودار داشته  1000تواند به ازاي هر  نويسنده مي -

شود، در صورت انجام اصالحات و عودت آن در  مقاله پس از بررسي اوليه و دريافت نظر داوران در صورت نياز به اصالح به نويسنده عودت داده مي -
 شود. موعد مقرر، پس از بررسي توسط يكي از داوران اوليه، بررسي نهايي آن در هيات تحريريه انجام مي

ساس نظر مشاوران علمي خود در رد، قبول، ويرايش، تلخيص و اصالح مقاالت آزاد است. مقاالت ارسالي مسترد نخواهد هيات تحريريه مجله بر ا -
 شد. 

 ترتيب درج مقاالت به درجه علمي و شخصيت نويسندگان بستگي ندارد.  -

 روري است. رعايت كدهاي اخالق در پژوهش پزشكي كشور مصوب در مراجع ذي صالح برروي مقاالت ارسالي ض -

 ارسال و پيگيري نمايند. online توانند مقاالت خود را فقط از طريق نويسندگان همچنين مي -

 



 انواع مقاالت

 مقاله پژوهشي 

 هاي اصلي (انتخاب خالصه: بايد شامل مقدمه، روش كار، يافته ها، نتيجه گيري و واژه هاي كليدي باشد. چكيده بايد در برگيرنده اهداف تحقيق، روش
هاي  هاي خاص و اهميت آماري آن ها) و نتيجه گيري هاي اصلي(داده افراد گروه مورد بررسي يا حيوانات آزمايشگاهي، روش مشاهده و تحليل)، يافته

 در زير چكيده بياورند. MeSHواژه ي كليدي را با استفاده از فهرست  10الي 3اصلي باشد. هم چنين مولفين بايد

اي از مطالعات و مشاهدات موافق و مخالف مرتبط با پژوهش، داليل انجام تحقيق به طور  ه ي علمي مختصر و چكيدهمقدمه:پس از آوردن سابق
 خالصه آورده شود. اهداف پژوهش نيز بايد در يك جمله در انتهاي مقدمه ذكر گردد.

ط با دقت درج گردد. در كارآزمايي باليني تعيين نوع روش كار:نوع پژوهش قيد گردد، توصيف نمونه و نحوه ي نمونه گيري و همچنين كنترل مربو
ها دقيقا  هاي تصادفي سازي، مداخله ي صورت گرفته و روش كوركردن تحقيق) به دقت توصيف گردد. روش و ابزار گردآوري داده مداخالت (روش

ايي ابزار قيد گردد. در صورتي كه مقاله داراي پرسش نامه توصيف گردد و در صورت نياز به ماخذ استفاده شده اشاره گردد. نحوه ي تعيين اعتبار و پاي
نامه كافي است. مواد  هاي استاندارد ذكر مرجع و مشخصات پرسش نامه يا چك ليست است ضميمه كردن آن الزامي است. در مورد پرسش

هاي  ها (شامل روش مع آوري و تجزيه و تحليل دادهها و مواد مصرفي دقيقا با ذكر نوع كارخانه سازنده مشخص گردد. چگونگي ج آزمايشگاهي، دستگاه
هاي پزشكي كشور مصوب  آماري) به طور كامل شرح داده شود. نحوه رعايت نكات اخالقي در پژوهش ذكر گردد (رعايت كدهاي اخالق در پژوهش

 باشد.) در مراجع ذي صالح براي مقاالت ارسالي ضروري مي

هاي جداول، نمودارها و تصاوير مجددا در متن تكرار نشوند و فقط  نمودارها، تصاوير و اشكال ارايه گردند. دادهنتايج:به ترتيب منطقي در متن، جداول، 
به مقايسه  نكات عمده و اصلي آن ها با ذكر شماره ي جدول، نمودار يا تصاوير مورد اشاره قرار گيرد. در مطالعات تحليلي و كارآزمايي باليني ابتدا

 هاي پژوهش آورده شود. اهد و مورد پرداخته و سپس دادهخصوصيات دو گروه ش

هاي جديد و مهم تحقيق تفسير گردد و با ديگر تحقيقات انجام شده در ايران و جهان مقايسه شده (با ذكر منابع) و داليل رد  بحث و نتيجه گيري:يافته
هاي مطالعه خودداري  داري شود. از اظهار نظر در مواردي غير از يافتهو يا قبول آن ها مورد بحث قرار گيرد. از تكرار صرف و كامل بخش نتايج خود

هاي مطالعه و ميزان تعميم پذيري آن مورد توجه قرار گيرد. مقاله با يك نتيجه گيري روشن كه از حد نتايج مطالعه فراتر نرود خاتمه  شود. محدوديت
 ح است.يابد. پيشنهاد براي انجام مطالعات بعدي در اين بخش قابل طر

 مقاله گزارش موردي 

 عدد) مي باشد.  5تا  3خالصه: شامل توضيح مختصري پيرامون مورد، نتيجه گيري و واژه هاي كليدي (

 باشد.  مقدمه: شامل زمينه و اهميت و دليل نادر بودن مورد گزارشي با ذكر آمارهاي گزارش شده ي قبلي مي

 باشد. گردد ( معرفي بيمار) مي و پاراكلينيك تا حدي كه منظور از نوشتن مقاله حاصل ميهاي باليني  مورد: شامل شرح حال بيمار و يافته

هايي كه در مورد شرح بيماري و ساير  شود. بايد از تكرار پاراگراف بحث و نتيجه گيري: در اين قسمت فقط خصوصيات مطالعه شده بررسي مي
هاي مشابه توسط ديگران گزارش  هاي مورد كنوني با آن چه در بررسي ردد. اهميت يافتهشود، خودداري گ هاي معتبر يافت مي خصوصيات آن در كتاب

 گردد.  شده است، مقايسه و نتيجه گيري نهايي و توصيه و پيشنهاد مربوط به مورد مطرح مي

 مقاله مروري 

عنوان نويسنده ي اول داشته باشد. مقاالت مروري بايد نويسنده ي يك مقاله ي مروري بايد حداقل سه مقاله پژوهشي در زمينه ي مربوط به مقاله، به 
 منبع باشند.  30حداقل داراي 

 خالصه: شامل مقدمه، متن، نتيجه گيري و واژه هاي كليدي مي باشد. 

 باشد.  نويسنده از انجام مطالعه ي مروري و اين كه در مرور صورت گرفته چه چيزي مورد بحث قرار خواهد گرفت، ميمقدمه: شامل هدف 



 باشد.   يمتن: شامل بررسي متون و تحقيقات متعدد صورت گرفته در ارتباط با موضوع (ارايه شواهد مربوط، با جزئيات كامل و اجتناب از كلي گويي) م

 اي از حقايق و مفاهيمي كه در متن آورده شده است.  خالصهنتيجه گيري: شامل 

 

 مشخصات مقاالت

 هاي زير باشد:  مشخصات عمومي: هر مقاله بايد شامل قسمت

ولف يا صفحه اول يا صفحه عنوان مقاله: شامل عنوان كامل مقاله، نام مولف يا مولفين، بخش، بيمارستان، دانشكده، دانشگاه، شهر و محل اشتغال م -
 مولفين باشد. هم چنين نويسنده ي رابط مشخص شده و شماره تلفن تماس، نشاني و نشاني الكترونيكي وي آورده شود. 

 صفحه دوم يا صفحه چكيده: شامل چكيده و واژه هاي كليدي مي باشد.  -

 باشند.  صفحه سوم به بعد، صفحات متن مقاله مي -

اند به صورت تشكر در پايان مقاله  اند و يا در اجراي پژوهش كمك مالي نموده نجام تحقق همكاري داشتهذكر نام و عنوان افراد يا موسساتي كه در ا -
 شود. پسنديده بوده و اجازه ي از آن ها نيز توصيه مي

 صفحه مجزايي براي منابع وجود داشته باشد.  -

 ناوين كامل) وجود داشته باشد. ها (داراي ع صفحات جدايي براي هر يك از جداول، نمودارها، تصاوير و عكس -

تواند به روشني در چند جمله بيان  ها مي ها را خالصه كرد يا هنگامي كه روابط ميان داده توان داده جداول:زماني كه با آوردن چند جمله در متن مي
نچه بتوان در چند جمله متن خالصه كرد، نياز هايي بيش از آ شود، حتي االمكان از جدول استفاده نشود. هنگامي كه خواننده به مقادير عددي داده

 ها به نحوي مرتب شوند كه عناصر شبيه به هم (به خصوص اعداد) به صورت عمودي خوانده شوند.  داشته باشد از جدول استفاده شود. داده

 

 منابع

دارها شماره گذاري و با همان شماره در فهرست منابع قيد بايد بر اساس بيانيه ونكوور تنظيم گردد و به ترتيب استفاده در متن مقاله يا جداول و نمو 
 و نيز به وجود يا عدم وجود فاصله دقت شود). …شوند. نحوه ي معرفي منابع به شرح ذيل است (در نمونه هاي زير به نشانه ها مثل نقطه ويرگول و 
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