پس از ارسال مقاله برای پيگيری آن به نشانی http://www.iahj.irمراجعه فرماييد - .مقاله ارسال شده بايد
پژوهشی و حاصل تحقيق نويسندگان باشد؛ مقاالت ترجمه ای پذيرفته نمیشوند .
مقاالت " مروری " از اشخاص با تجربه و با بصيرت کامل از موضوعی خاص ،دارای ارجاع به تعداد قابل قبولی ازمقاالت منتشر شده نويسنده پذيرفته می شود .
زبان مقاله بايد فارسی باشد .از آوردن اصطالحات خارجی که معادل های دقيق و رسايی در زبان فارسی دارندخودداری شود و در مواقع ضروری ،معادل التين لغت مورد نظر ،جلوی آن در پرانتز نوشته شود .
مراحل پذيرش مقاله
مقاالت رسيده پس از بررسی اوليه توسط سردبير برای داوری ارسال می شوند و پس از اخذ نظر داوران جهت تاييد نهايی در کميسيونهيات تحريريه مطرح میشوند .
مقاالتی که برای چاپ آماده شده اند برای تاييد نهايی به نويسنده ارجاع می شود .صحت و سقم و مسئوليت مطالب مقاله به عهدهنويسندگان است . -مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می دارد .هيات تحريريه در انجام اصالحات (با
تاييد مؤلف) آزاد است .
چاپ و انتشار مطالب مندرج در اين مجله به شرط ذکر منبع " نشريه اسالم و سالمت" بالمانع است . تکميل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نويسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقاالتی که فرم تعهدنامه (فرم پيش نياز)نويسندگان را پر نکرده باشند خودداری میشود (دريافت فرم پيش نياز ).
از نويسندگان محترم برای چاپ و انتشار مقاله تا اطالع ثانوی هزينه ای دريافت نمی شود و کليه حقوق قانونی آن منحصراً در اختياردانشگاه علوم پزشکی بابل است .
استفاده عمومی از مجله در پايگاه های الکترونيکی مختلف بر اساس نظر صاحب امتياز مجله تا اطالع ثانوی به صورت رايگان است . -نويسندگان بايد قوانين اخالقی را در نگارش مقاالت رعايت نموده و مالحظات اخالقی در پژوهش را در نظر گيرند .
دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت پژوهشی
1.فرستنده مقاله به عنوان مسئول ارتباط امور مجله ومقاله در نظر گرفته می شود و کليه مکاتبات و اطالع رسانی های بعدی با وی
صورت می گيرد .در هنگام ارسال مقاله بايد نامه ای مبنی بر تاييد نويسنده مسئول به امضای کليه نويسندگان به مجله ارسال شود که در
آن ترتيب درج اسامی نويسندگان و يک " نويسنده مسئول " نيز مشخص شده باشد(فرم پيش نياز ).
2.به هنگام ارسال يا ويرايش پرونده مقاله دقت داشته باشيد که چکيده فارسی و انگليسی و کليدواژه های فارسی و انگليسی و همچنين
مشخصات خواسته شده نويسنگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند .مقاالت فاقد اين اطالعات در سيستم بررسی وارد نمی شوند .
3.مقاله بايد از نظر ساختار حايز شرايط زير باشد :
الف )عنوان فارسی و انگليسی
ب )چکيده فارسی و انگليسی (ترجمه دقيق) :دارای بخشهای سابقه و هدف ) ،(Background and Objectiveمواد و روشها
) ،(Methodsيافتهها )(Findingsو نتيجهگيری ) (Conclusionتا  250کلمه فارسی و  150تا  250کلمه انگليسی .
نکته :چکيده مقاله بايد شامل عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و نتيجهگيری شامل مطالب مهم يافتههای تحقيق باشد و حتیاالمکان
از  200کلمه تجاوز نکند[.و قواعد چکيده پايان نامه نيز در آن رعايت شود ].
ج )کليدواژه های فارسی و انگـليسی (ترجمه دقيق) ،حداقل  3و حداکثر  6کلمه ،تمامی کليدواژه ها بايد با سرعنوان موضوعی
پزشکی )(Medical Subject Headingمطابقت داده شود .
د )متن اصلی دارای مقدمه) ،(Introductionمواد و روش ها) ،(Methodsيافته ها) ،(Findingsبحث و نتيجه
گيری( )(Conclusionهمگی دارای عدد ارجاعات به منابع داخل پرانتز) و تقدير و تشکر (در صورت صالحديد نويسنده و حداکثر در 3
سطر)
نکته :کل مقاله شامل تمام بخش های آن بايد حداقل  5و حداکثر  15صفحه باشد .

ه )ارجاع به منابع در همه موارد الزم به صورت کامل رعايت شود (شيوه نامه منبعنويسی در بخش ديگری از اين مجله آورده شده است).
برای ارجاع به يک منبع از سيستم شماره گذاری استفاده گردد .بدين شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتيب استفاده در
متن طبقه بندی گرديده و به ترتيب شماره گذاری شوند .هر کجای متن که الزم است ،عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود .
4.کل متن به صورت يکستونی و در کاغذ  A4با فواصل مساوی  3سانتيمتر از باال ،پايين ،چپ و راست صفحه تايپ شوند .برای تايپ
قسمت های مختلف مقاله به شرح زير عمل نماييد :
الف )تمام متون فارسی بايد با فونت ميترا و تمام متون انگليسی با فونت  Times New Romanتايپ شوند .در صورت احتياج،
فونت های فوق را از سايت  www.fontsfarsi.irدريافت کنيد .
ب )فواصل خطوط در تمام مقاله  1واحد باشد .
ج )مشخصات نويسنده مسئول با فرمت (نام ،نام خانوادگی ،درجه علمی ،رشته تحصيلی يا تخصص ،شماره همراه ،شماره محل کار ،آدرس
آکادميک و آدرس پست الکترونيک) به طور کامل درج شود .نکته :آدرس آکادميک به اين صورت نوشته میشود :نام گروه ،نام بخش ،نام
دانشکده ،نام دانشگاه ،شهر ،کشور .اطالعات نويسندگان ديگر با فرمت زير ( :نام ،نام خانوادگی ،درجه علمی و عنوان رشته تحصيلی و
آدرس آکادميک) به طور کامل درج شده و ترتيب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود .د) در صفحه اول بايد ابتدا چکيده و کليدواژه های
فارسی اندازه 11و در انتهای مقاله قبل از منابع و ماخذ چکيده و کليدواژه های انگليسی (اندازه )10نوشته شود .
د )نوشته های فارسی صفحات متن اصلی مقاله با فونت اندازه  12و نوشته های انگليسی با فونت اندازه  11نوشته شوند .تيترها بُلد باشند .
منابع در انتهای متن اصلی و با اندازه فونت  10نوشته شوند .
ه )در عنوان مقاله و چکيده به استثنای مقياسهای استاندارد نبايد از کلمات اختصاری استفاده کرد . -اسامی علمی با حروف ايتاليک
نوشته و يا زير آن خط کشيده شود .معادل خارجی نامها و مفاهيم بکاررفته در متن ،جلوی نام يا مفهوم مربوط ميان پرانتز آورده شود .
و ) جداول بايد دارای عنوان باشد و عنوان باالی جدول با دو خط نزديک به هم با فاصله تقريبی يک ميلی متر از بقيه قسمتهای جدول
جدا گردد( .اندازه فونت فارسی  10و انگليسی  9داشته باشند ).اعداد و ارقام و مطالب جدول نبايد در متن مقاله تکرار شده باشد .ابعاد جدول
بايد طوری تنظيم شود که در يک صفحه مجله (طولی يا عرضی) جا بگيرد.
ز ) متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش کلمـات التين به صورت فارسی اکيدا پرهيز گردد؛ مگر در مواردی که هيچ جـايگـزين
پذيرفته شدهای برای واژه مورد نظر موجود نباشد .در هر جای متن که الزم به نظر می رسد ،معادل التين کلمه فارسی نوشته شده در
همان محل و داخل پرانتز آورده شود .بديهی است که معادل التين يک کلمه مشخص ،فقط يکبار و در اولين مورد استفادهی کلمه فارسی
آن نوشته می شود .
روش رفرنس نويسی :
به دليل مشکالت  citationمقاالت فارسی در بانک های اطالعاتی دنيا،پيشنهاد می شودکليه منابع فارسی،تماما به صورت انگليسی و
بر مبنای الگوی ونکور ارائه شوند .جهت نگارش منابع فارسی به زبان انگليسی در صورتی که در منبع اصلی ترجمه انگليسی عنوان
مقاله،نام مجله يا کتاب در قسمتهای پشت جلد کتاب يا مقاله و يا در قسمت چکيده انگليسی وجود داشته باشد از همان ترجمه انگليسی
استفاده می شود.درصورتی که ترجمه انگليسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی ذکر نشده باشد الزم است «عنوان مقاله ،اسم مجله و
نيز اسم نويسندگان» آوا نويسی شود .و در پايان رفرنس های فارسی داخل قالب ][in Persianقيد گردد.

