راهنمای نويسندگان
از نويسندگان ارجمند تقاضا می شود مقاالت و مطالب خود را با رعايت کامل موارد ذيل ،تهيه و جهت بررسی و چاپ تنها از طريق وب
سايت مجله ارسال نمايند .بديهی است رعايت نکردن اين اصول ،موجب عدم پذيرش يا تأخير در مراحل بررسی علمی و چاپ مقاالت
دريافتی خواهد شد .نويسندگان مقاالت حاصل از کارآزمايی های بالينی ،می بايست مطالعات خود را در سايت کارآزمايی های بالينی وزارت
بهداشت به آدرس  www.irct.irثبت نموده باشند تا در صورت نياز گواهی مربوطه ارائه گردد .همچنين تمامی نويسندگان ،مسئول
رعايت اصول اخالقی در پژوهش های خود هستند.
خواهشمند است در هنگام ارسال آثار ،به نکات زير دقت فرماييد:
1.خالصهی مقاله به زبان انگليسی و حداکثر شامل  300کلمه ارسال شود.
2.تايپ مقاله در محيط  wordانجام گردد.
3.عکسها ،شکلها ،جدولها و نمودارها بايد در صفحات جداگانه با عناوين فارسی تهيه و شمارهگذاری شوند و در متن مقاله به آنها اشاره
شده باشد .جداول با فرمت ) word (docو عکسها ،نمودارها و شکلها با فرمت  tifيا  JPEGارسال شود.
4.آئين نگارش زبان فارسی به طور کامل رعايت شود.
5.فاصله متن حداقل يک سطر در ميان نوشته شود و هر صفحه شماره گذاری و پاراگراف بندی شود.
6.تعداد کلمات تايپ شده بدون احتساب زيرنويس عکسها ،جدولها ،صفحههای فهرست و مآخذ برای مقاالت کامل ،حداکثر تا 5000
کلمه و برای مقاالت کوتاه حداکثر تا 1500کلمه باشد.
7.در تهيه و تنظيم و ارسال مقاله رعايت ترتيب و شرايط زير الزامی است:

•صفحه اول:
عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نويسنده يا نويسندگان ،درجهی علمی و نام دانشگاه يا مؤسسه مربوطه،نشانی کامل نويسندهی مسؤول شامل :آدرس پستی  ،تلفن و تلفن همراه ،نمابر و ايميل•صفحه دوم:
خالصه فارسی (حداکثر در  300کلمه) می بايست بصورت ساختار يافته و شامل :زمينه و هدف ،روش بررسی ،يافته ها و نتيجه گيریباشد.
ذکر  3تا  6واژه کليدی به فارسی (واژه های کليدی پزشکی و غير پزشکی می بايست براساس واژه شناسی مصطلح انتخاب گردند).•صفحه سوم:
خالصلهی انگليسی (حداکثر 300کلمه) شاملConclusion ،Results ،Methods ، Background and aimsذکر  3تا  6واژه کليدی به انگليسی الزامی است (با مراجعه به سايت  Pub medو بخش  Meshاز کاربرد صحيح کلمات کليدیمطمئن شويد).

•متن مقاله:
-.متن اصلی مقاله بايد شامل :مقدمه ،مواد و روش بررسی ،يافته ها و بحث باشد.
شيوه نمايش منابع در متن بصورت عددی  fhanکه بر اساس تقدم ظهور در متن ،شماره گذاری انجام خواهد شد .همچنين می بايستعدد متعلق به منبع در داخل پرانتز نوشته شود مثال ().5
•منابع (يا مآخذ علمی) :شيوه نوشتن منابع براساس روش ونکوور است و ليست منابع لزوما بايد بر روی صفحه جداگانه تايپ شود .منابع
می بايست به انگليسی نوشته يا برگردان شوند ،برای منابع فارسی که برگردان انگليسی می شوند الزم است در انتهای منبع واژه ( :
) Persianنوشته شود.
مآخذ به ترتيب آمدن در متن ،شماره گذاری و ليست شوند.شيوه نوشتن منابع بصورت زير است:الف) مقاله
نام خانوادگی نويسنده (نويسندگان) -حرف اول اسم نويسنده -عنوان کامل مقاله -نام اختصاری مجله -سال انتشار -جلد مجله و (شمارهی
مجله) -صفحهی ابتدا -صفحهی انتهای مقاله.
مثال مقاله فارسی:
Khalilzadeh H. A comparative study between two methods of ،Amirzadeh J ،- Amirzadeh N
health education in high school students about HIV-AIDS. Journal of Urmia Nursing and
)Midwifery Faculty. 2004; 3(2): 105-111. (Persian
مثال مقاله انگليسی:
Laing LM. Effectiveness of an HIV ،Magigav K ،Kipp W ،Veugelers PJ ،- Cartagena RG
prevention program for secondary school students in Mongolia. Adolesc Health. 2006; 39(6):
916-925.
کتاب  :نام خانوادگی و نام نويسنده يا نويسندگان .عنوان کتاب .شماره چاپ .شهر محل چاپ :ناشر؛ سال انتشار .شمارهی صفحات.
مثال کتاب فارسی:
Tabatabaeichehr M. [Handbook of children nursing: healthy child]. Tehran: ،- Mortazavi H
)Salemi Publications; 2002. P. 11. (Persian
مثال کتاب انگليسی:
Kline NE. Wong's nursing care of ،Winkelstein ML ،Wilson D ،Hockenberry M ،- Wong L
infants and children. St. Louis: Mosby; 2003.
Kotecki JE. An introduction to community health. Boston: Jones & ،Pinger R ،- McKenzie JF
Bartlett; 2005. P. 207.

ترجمه کتاب  :نام خانوادگی و نام مترجم .نام کامل کتاب .نام خانوادگی و نام مؤلف کتاب .شماره چاپ .شهر محل چاپ :ناشر؛ سال
انتشار  .شماره صفحات.
مثال ترجمهی کتاب:
- Akhtari AS. [Translation of Neonatal diseases]. Nelson B (Authors). Tehran: Khosravi
)Publications; 2002. P. 244-246. (Persian
مطالب کنفرانس :نام خانوادگی نويسنده ( نويسندگان) ،حرف اول نام نويسنده .عنوان مقاله .اسم کنگره :سال ،ماه ،روز :نام شهر ،کشور
.
مثال مطالب کنفرانس:
- Negarandeh R. Nursing and patient advocacy: a grounded theory. 18th International
،Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice: 2007 July 11-14: Vienna
Austria.
پاياننامه  :نام خانوادگی و نام نويسنده .عنوان کامل پاياننامه .مقطع تحصيلی ،نام دانشگاه ،سال؛ صفحات.
مثال پاياننامه:
Jalalpoor MR. [The effect of health education on knowledge and performance ،- Divsalar M
،of male barbers related to prevention of HIV & hepatitis B in kerman city]. MD Dissertation
2003. (Persian) ،Health Faculty of Kerman University of Medical Sciences
منابع الکترونيک  :نام خانوادگی نويسنده ( نويسندگان) ،حرف اول نام نويسنده .نام مقاله .نام ژورنال ،سال انتشار ماه :شماره مقاله .نام
سايت اينترنتی.
مثال منابع الکترونيک:
- Key and critical objectives of JAMA. Available at:
2004. ،http://jama.amaassn.org/about_current.dtl. Accessed July 4
- Weiss RA. Social and environmental risk factors in the emergence of infectious disease.
2004 Dec; 10(12 Supple): 570-60 Available from: URL: http:// www. ncbi. nlm. nih. gov/ entrez/
query. fcgi? cmd= Retrieve & db= PubMed & list _ uids = 15577934 & dopt=Abstract
8.دريافت مقاالت تنها از طريق وب سايت مجله به آدرس  jrh.mazums.ac.irانجام میشود.
9.مقاالت ارسالی پس از بررسی اوليه توسط گروه سردبيران ،جهت داوری برای  2-3نفر از صاحبنظران ارسال خواهد گرديد در صورت
تاييد ،مقاله به چاپ خواهد رسيد و در صورت تقاضای تجديد نظر از طرف داوران ،مقاله جهت باز بينی عودت داده می شود .مقاله اصالح
شده ،توسط داوران اوليه و يا سردبير بررسی شده و نتيجه نهايی کتبآ اعالم خواهد شد.
 10.اين مجله از درج مقاالتی که قبالً در مجالت يا نشريات داخلی فارسی و يا انگليسی زبان چاپ شده و يا با اهداف مجله سنخيت

نداشته باشند و يا از درجه اعتبار الزم برخوردار نباشد معذور است.
11.مقاالت و تصاوير دريافتی در دفتر مجله بايگانی میشود و در هر صورت مسترد نخواهد شد.
12.مسئوليت مطالب ،نظرات و عقايد در مقاالت به عهدهی نويسنده بوده و کليهی حقوق جزئی وکلی مقاالت مندرج در مجله برای مجله
محفوظ است.
سپاسگذاری:
در اين بخش الزم است نوسنده (گان) از کليه افرادی که در تهيه مقاله کمک نموده اند ،قدردانی خواهد کرد .همچنين از دستگاه هايی که
باعث فراهم آوردن شرايط اجرای تحقيق ،چه مالی و چه معنوی شده اند با ذکر شماره طرح ،پايان نامه و يا اعتبار پژوهشی(گرنت) تشکر
نمايد.

