راهنماي تدوین ،تنظیم و ارسال مقاالت
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود بهمنظور باالبردن سطح آگاهي و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمي ،پژوهشي انجام شده به سایر همكاران،
اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است .ضمن دعوت از اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقاالت علمي توجه عزیزان
را به منظور تسریع در پذیرش مقاالت به نكات ذیل جلب ميکند:
این مجله ،صرفاً یک مجله علمي است و منحصراً مقاالت علوم پزشكي را (در هر زمینه) چاپ مينماید .مقاالت قابل پذیرش به ترتیب
اولویت شامل :مقاالت مروری ،Meta Analyze) ، (Systematic Reviewمقاالت اصیل پژوهش مربوط به مطالعات کوهورت،
مداخلهای ،کارآزمایي بالیني ،تجربي ،مقاالت تحلیلي ،اپیدمیولوژیک ،مقاالت توصیفي ،گزارش موردی ) (Case Reportو مطالعات
کیفي و همچنین گزارش مختصر ) (Brief reportميباشد.
هر مقاله باید شامل قسمتهاي ذیل باشد:
صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله :شامل عنوان کامل مقاله ،نام مولفین ،بخش ،بیمارستان ،دانشكده ،دانشگاه و شهر و یا محل اشتغال
مولف یا مولفین و آدرس پستي مولف که باید در مكاتبات استفاده شود ،عنوان مكرر ) (Running titleبا حداکثر  40کاراکتر و آدرس
پست الكترونیک و شماره نمابر.
صفحه دوم یا صفحه خالصه :شامل خالصه و کلمات کلیدی)(Key words
صفحه سوم یا صفحات متن :شامل مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث که تا آخر بحث به دنبال هم آورده ميشود.
صفحه مجزایي برای تشكر و قدرداني
صفحات مجزایي برای منابع (مراجع یا منابع باید مطابق با راهنمای نویسندگان مقاالت بهصورت انگلیسي ارایه گردند)
صفحه مجزایي برای جداول
صفحه مجزایي برای هریک از نمودارها ،عكسها و تصاویر

شرایط فني مقاله:
þتمام قسمتهای متن مقاله بهطور یک خط در میان (حداکثر  24خط در هر صفحه ) A4تایپ شود و حداقل  25میليمتر حاشیه از هر
دو طرف داشته باشد.
þشماره صفحه در گوشه خارجي پایین هر صفحه قرار گیرد.
þاین ترتیب رعایت شود :صفحه عنوان ،خالصه و کیلد واژهها ،متن ،تقدیرنامه ،مراجع ،شرح تصاویر ،جداول و تصاویر.
þتصاویر ،هریک به تنهایي نباید از اندازه  254 ×203میليمتر بزرگتر باشند.
þانتقال حق Copyrightپیوست باشد.
þنسخه اصلي و  3کپي از مقاله ارایه شود.

þنسخه اصلي مقاله ) (Manuscriptترجیحاً باید با استفاده از نرمافزار Microsoft word XP 2003با فونت فارسي میترا  12و
فونت انگلیسي Times New Roman 9تایپ گردد.
þزبان مقاله فارسي سلیس و روان است .مقاالت فارسي باید پیراسته از غلطهای دستوری و امالیي باشند و از آوردن اصطالحات خارجي
که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسي دارند خودداری شود.
1خالصه مقاله و کلید واژههادر صفحه دوم باید خالصه مقاله (حداکثر  250واژه) تایپ شود .خالصه باید شامل  4بخش مقدمه (سابقه و اهداف) ،مواد و روشها (روش
بررسي) ،نتایج (یافتهها) و نتیجهگیری باشد .خالصهها باید اهداف تحقیق یا بررسي ،روش مشاهده و تحلیل ،یافتههای اصلي (دادههای
خاص و اهمیت آماری آنها) و نتیجهگیریهای اصلي را شامل شود .باید بر جنبههای جدید و مهم تحقیق یا مشاهدات تاکید شود.
مولفین در ذیل خالصه باید  3الي  7کلیدواژه یا عبارت کوتاه ارایه و شناسایي کنند تا به تهیهکنندگان ایندکس (واژه یاب )کمک شود مقاله
را اندکس کنند .الزم است کلمات کلیدی مطابق با  Meshباشند.

2مقدمهپس از آوردن سابقه علمي مختصری ،هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خالصه اعالم گردد .تنها مراجع کامالً
مرتبط ذکر شود و دادهها یا نتیجهگیریهای کار گزارش نشود.

3مواد و روشهاجامعه مورد بررسي و نحوه نمونهگیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهي ،و نیز گروه شاهد) به وضوح بیان شوند .سن ،جنسیت و سایر
مشخصههای مهم مشخص شوند.روشها ،وسایل (نام سازنده تجهیزات و آدرس در پرانتز قید شود) و اقدامات با توضیح کافي بیان شود؛ در
حدی که سایر محقیقن بتوانند نتایج را بررسي و بازبیني کنند و یا در صورت تمایل پژوهش را بهطور کامل تكرار نمایند .ميتوان در صورت
لزوم به روشهای مشخص و تعریف شده ارجاع داد (از جمله روشهای آماری) .روشهای جدید یا تعدیل یافتهها ،توضیح داده شوند؛
دالیل استفاده از آنها بیان گردد و محدودیتهای آنها ارزیابي شوند .همه داروها و مواد شیمیایي استفاده شده مشخص شده ،از جمله نام
ژنریک ،دوز و طریقه مصرف بیان شود .شواهدی ارایه شود که حساسیت و اختصاصي بودن روشهای آزمایشگاهي را تایید نماید.
گزارش کارآزمایي بالیني تصادفي شده باید اطالعاتي راجع به همه عناصر مهم تحقیق ارایه کند ،از جمله پروتكل تحقیق (جمعیت تحقیق،
اقدامات ،نتایج و منطق تحلیل آماری) تعیین نوع مداخالت (روشهای تصادفيسازی ،مخفي کردن گروههای درماني مختلف) و روش کور
کردن تحقیق  (Blindکردن) .مؤلفیني که مقاالت مروری نظاممند ارایه مينمایند ،باید روشهای یافتن ،انتخاب ،استخراج و ساخت
دادهها را توضیح دهند .این روشها نیز باید در خالصه مقاالت به شكل منحصر بیان شود.
رعایت اصول اخالقي تحقیق :بیماران حق محرمیت اسرار را دارند و این حق نباید بدون رضایتنامه آگاهانه ،مخدوش شود .اطالعات
هویتي نباید در نوشتهها ،عكسها و شجرهنامهها منعكس شود مگر آنکه این اطالعات برای مقاصد علمي ضروری باشد و بیمار (یا والدین
یا قیم او) رضایتنامهای برای انتشار ،به صورت کتبي ارایه نمایند .رضایتنامه برای این منظور ،مستلزم آن است که بیمار مقاله مورد انتشار

را ببیند.
جزئیات هویتي اگر ضروری نباشد باید حذف شود ،اما نباید اطالعات مربوط به بیمار را تغییر داد یا به شكل کاذب نمایش داد تا شناسایي
نشود .بينامي مطلق به سختي قابل ایجاد است و اگر شكي وجود داشت ،باید رضایتنامه گرفت.
در کارآزمایيهای بالیني ،اسامي بیماران و شماره تخت بیمارستان ،مخصوصاً در تصاویر ذکر نشوند .اخذ رضایت نامه از بیماران ذکر شود.
مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایي بالیني توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي پیشرفته و یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تصویب شده است و همچنین ارایه کد ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایيهای بالیني ایران ضروری
ميباشد
روشهای آماری :این روش ها باید با جزئیات کافي بیان شوند تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون نماید .اشاره به نرمافزار مورد استفاده
ضروری است ولي کافي نیست .برای هریک از متغییرهای تحقیق ،آزمون آماری به کار گفته شده قید شود .سعي شود از میانگین ،میانه،
انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشاندادن نتایج پژوهش استفاده گردد.
4نتایجنتایج با ترتیب منطقي در متن ،جداول و نمودارها ،تصاویر و اشكال ارایه گردند .در مطالعات تحلیلي و کارآزمایي بالیني ابتدا به مقایسه
خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس دادههای پژوهش آورده شود .دادههای جداول ،نمودارها و تصاویر در متن
مجدداً تكرار نشود .برای هر سه صفحه تایپي )(Double Spaceحداکثر یک نمودار یا جدول ضمیمه شود .اگر تعداد از این بیشتر است
از سردبیر اجازه گرفته شود .دادهها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارایه شوند .استفاده از لغات مبهم و غیر قابلاندازهگیری مانند
«طبیعي»« ،قابل مالحظه» و ...پرهیز شود .همچنین لغات دارای مفاهیم ویژه آماری ،از قبیل «تصادفي»« ،معنيدار»« ،نمونه»،
«همبستگي» و غیره در غیر از معنای تكنیكي و به صورتي که در محاوره معمول است آورده نشوند .روشهای بررسي و بحث و
نتیجهگیری در این بخش آورده نشوند .
5بحثدر پاراگراف اول این بخش یافتههای مهم که سواالت تحقیق را پاسخ داده است آورده شوند .بر جنبههای مهم و تازه تحقیق و نتیجهگیری
حاصل از آن تأکید گردد .دادهها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تكرار نشوند .در قسمت بحث تعابیر یافتهها و محدودیت
آنها بیان گردند؛ مشاهدات به تحقیقهای مرتبط دیگر ارتباط داده شده و علل تفاوت با یافتههای دیگران تحلیل شوند.
نتیجهگیری با اهداف تحقیق مرتبط گردند .اما از اظهارات نامشخص و نتیجهگیریهایي که دادهها کامالً آنها را پشتیباني نميکنند اجتناب
شود .فرضیههای جدید در صورت لزوم بیان گشته و توصیهها در انتهای بحث آورده شود.
6تشکر و قدردانيدر یک صفحه مجزا تشكر و سپاسگزاری از افراد و مؤسسات آورده شود.
افرادی که در تهیه مقاله کمک ذهني کردهاند اما کمک آنها در حد تألیف نیست ،نام برده و فعالیت آنها توضیح داده ميشود ،مثالاً
«مشاور علمي»« ،ویراستار»« ،شرکت کنندگان در آزمون بالیني».
کمک فني ،کمک مالي و ابزار و مواد را در یک پاراگراف مجزا و جدای از سایر کمکها در تقدیرنامه بیان شود.
7منابعمراجع باید به روش مرجعنگاری ونكور تنظیم و به ترتیب ورود به متن شمارهگذاری و در انتهای مقاله بهصورت انگلیسي ذکر شوند .
از الگوی مثالهای زیر استفاده شود که بر اساس الگوهای مورد استفاده در ایندکسهای مدیكوس پایهریزی شدهاند .عناوین مجالت باید

 به فهرست مجالت ایندکس شده در ایندکس مدیكوس مراجعه گردد؛ که به طور ساالنه.بر اساس الگوی ایندکس مدیكوس خالصه شود
 این فهرست را مي توان از سایت اینترنت نیز.بهصورت جزوه مجزا منتشر ميشود و در شماره ژانویه از ایندکس مدیكوس فهرست ميگردد
(http://www.nlm.nih.gov).تهیه کرد
 در این مورد.« نام برده شوندIn press»  باید با عنوان،مراجعي که انتشار آنها در مجالت پذیرفته شده اما هنوز به انتشار نرسیدهاند
 قابل ذکر به، مقاالتي که به مجله ارایه شده ولي هنوز پذیرفته نشدهاند.الزم است نسخه ای از نامه پذیرش مقاله برای چاپ ضمیمه گردد
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8جداول:هر جدول به طور جداگانه بر روی صفحه کاغذ مجزا و بهطور یک خط در میان تایپ شود و جداول به صورت عكس ارایه نگردند .جداول
شمارهگذاری متوالي شده و به نظم ارجاع به آنها در متن توجه شود و عنوان کوتاهي برای هر یک قرارگیرد .خطوط عمودی و افقي برای
مجزا کردن سلولهای جدول ضروری نیست .فقط خطي که عناوین سرستونها را مجزا ميکند کافي است .در زیرنویسها همه
اختصارهای غیر استاندارد را که در هر جدول استفاده ميشود توضیح دهند .از نمادهای زیر برای پانویسها به ترتیب از چپ به راست
استفاده کنند...،††،#4#4،¶،∏،§،‡،†،. #4
مقیاسهای آماری برای دامنه تغییرات (مثل انحراف معیار ،خطای استاندار محاسبه) را شناسایي و معین کنند .مطمئن شوند که همه جداول
در متن مورد ارجاع قرار گرفته باشند.
9نمودارها و تصاویرنمودارها و تصاویر باید با مهارت حرفهای تهیه شده و تصاویر با دست کشیده شده و تایپ شده قابل قبول نیست.
در کلیه نمودارها و عكسها حروف ،اعداد و نمادها باید به فارسي ،واضح و با اندازه مناسب باشند که وقتي برای انتشار کوچک ميگردند
هنوز قابل خواندن باشند .در پشت نسخه اصلي هر تصویر باید که شماره عكس ،نام مولف و مطلب باالی تصویر مشخص گردد .عكسها
خم نشوند و روی مقوا چسبانده نشوند .نمودارها و تصاویر باید شمارهگذاری متوالي گشته و ترتیب بر اساس ارجاع به آنها در متن باشد.
اگر نمودار یا تصویر منتشر شده است ،منبع اولیه در تقدیرنامه ذکر شده ،اجازه کتبي برای آن ارایه گردد .نمودارها باید دارای عناوین و واحد
اندازهگیری برای هر دو محور افقي و عمودی باشند .از فرمهای غیر معمولي و اشكال سه بعدی استفاده نشود .هر نمودار باید به تنهایي
گویا بوده و نیاز به مطالعه متن برای درک مقصود نداشته باشد .الزم است نمودارهای ارسالي نسخه اصلي ،رسم شده یا پرینت شده بوده ،از
ارسال فتوکپي یا نسخههایي که کیفیت مطلوبي ندارند پرهیز شود.
10زیر نویس نمودارها و تصاویرزیرنویس تصاویر را به طور یک خط در میان ،از آغاز یک صفحه جدا و با شمارههای معمولي مربوط به ترتیب عكسها تایپ کنند .وقتي از

نمادها ،فلشها ،شمارهها یا حروف برای شناسایي بخشهای نمودارها و تصاویر استفاده مي شود ،هر یک به وضوح در زیرنویس ،تعیین
شده و توضیح داده شود.
11واحد اندازهگیرياندازهگیری طول ،ارتفاع ،وزن و حجم باید با یک واحد متریک (متر ،کیلوگرم یا لیتر) یا ضرایب دهگان آنها بیان شود .دما باید به درجه
سلسیوس باشد .فشار خون بر حسب میليمتر جیوه باشد .تماماندازهگیرهای هماتولوژی و بیوشیمي باید با سیستم متریک یا(  SIسیستم
بین المللي واحدها) گزارش شوند .
12چکیده انگیسيمتن چكیده انگلیسي بایدشامل بخشهای،Results ،Material ،Introduction ،Address ،Name of author ، Title
Conclusionsو Keywordsباشد .
13فرستادن مقاله به نشریهنسخه اصلي 3 ،کپي و یک عدد  CDحاوی مقاله در پاکت همراه با نمودارها و تصاویر ارسال شود ،به طوری که تصاویر و عكسها تا
برندارند.
بهمنظور تسریع در بررسي و همچنین پیگیری مقاله ،نویسندگان محترم لطفاً مقاالت خود را به صورت  onlineاز طریق سایت مجله
دانش و تندرستي به آدرس http://knowledgehealth.hbi.irارسال نمایند.
قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تأیید گردیده است .همه شرایط مولف بودن بنا بر مطالب ذکر شده وجود دارد و همه
مولفین قبول دارند که مقاله ،نتیجه کار صادقانه آنها است و ترتیب قرار گرفتن نام مولفین را تأیید ميکنند.
نام ،آدرس و شماره تلفن مولف رابط که مسوول ارتباط با سایر مولفین درباره مرور و تأیید نهایي گواهي اسناد است نیز بهطور کامل ذکر
شود.
مولف مسئول در طي نامهای که تقاضای چاپ مقاله را مينماید متعهد ميشود ضمن اینكه مقاله را قبالً به منظور چاپ برای مجالت
داخلي دیگر ارسال ننموده ،تا تعیین تكلیف نهایي مقاله جهت مجالت دیگر ارسال ننماید.
14مراحل ارزیابي مقالهکلیه مقاالت منطبق با شرایط فوق پس از دریافت ،ضمن اعالم وصول ،جهت ارزیابي حداقل برای سه نفر داور فرستاده ميشود و پس از
اخذ اظهار نظر داوران ،مقاله جهت اصالح به نویسنده رابط عودت داده ميشود ،سپس مقاله اصالح شده در جلسه هیأت تحریریه مطرح
خواهد شد .مقاالتي که برای چاپ آماده شدهاند جهت تأیید نهایي به نویسنده ارجاع داده ميشود.
مقاالتي که فاقد چارچوب استاندارد مقاالت علمي بوده یا حاوی اشكاالت امالیي و انشایي عدیده باشند ،قبل از ارسال به گروه داوران
علمي جهت اصالح به نویسنده عودت داده خواهند شد.
صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است .ضمناً اسامي نویسندگان مقاله (اولویت قرارگرفتن و یا هر
گونه تغییر تا پایان مراحل بررسي مقاله) صرفاً با امضای نویسنده مسؤول امكانپذیر است.
دفتر مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت وارده را برای خود محفوظ ميدارد.
برای کساني که مقاله آنها در مجله چاپ شود سه نسخه از همان شماره مجله ارسال ميگردد.
همچنین یک نسخه از مقاله به آدرس پست الكترونیكي دفتر مجله  m_jdanesh@yahoo.comارسال گردد.

