
 

   راهنمای تدوین مقاالت
 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان نشریه علمی پژوهشی به منظور گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی -

 رشته های  دانشجویان،هیئت علمیمخاطبان این نشریه اعضای . نمایددر زمینه های مختلف علوم پزشکی که در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ نشده باشد فعالیت می 
مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به .  به چاپ می رسدنامه به صورت ماه این مجله .مختلف علوم پزشکی، مدیران، کارشناسان و کارکنان بهداشتی درمانی می باشند

  .د نمی شودسترحق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و در هر صورت مقاله ارسالی ماین مجله . عهده نویسنده یا نویسندگان آن می باشد
  :روش نگارش مقاله

   به سردبیرنامه ، )Case report( ، گزارش مورد)Brief report( گزارش کوتاه ،)Review article( ، مروری)Original( پژوهشی اصیلر وَارسال مقاله به یکی از صُ -1
(letter to editor)، گزارش موارد )Case series (یا مقاله تحقیقی و )Research Letter (و مرور کتب پزشکی منتشر شده )Book review (می تواند صورت پذیرد . 

 و سهحداقل ( واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی) ه کلم250هرکدام حداکثر تا (  مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، خالصه فارسی و انگلیسی: ساختار مقاله اصیل -2
 .می باشد) جداول و تصاویر( و فهرست منابع) در صورت لزوم( ، مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث، سپاسگزاری) واژه5حداکثر 

، مواد و روشها  (Background & Purpose)اف  بخش سابقه و اهد4خالصه شامل .  واژه تایپ شود250مقاله حداکثر خالصه  :خالصه انگلیسی و فارسی  -3
(Materials & Methods) یافته ها ،(Results) استنتاج و  (Conclusion)بعد از عنوان مقاله نوشته شود اسامی و آدرس نویسندگان.می باشد . 

 .راساس مش تنظیم شود و باید ب می باشدکلمه 5 تا 3 (Key words)واژه کلیدی  : واژه های کلیدی -4

داده ها و . تنها مراجع کامالً مرتبط ذکر شود.  پس از آوردن سابقه علمی مختصری، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خالصه اعالم گردد:مقدمه -5
 .نتیجه گیری گزارش نشود

سن، جنسیت و سایر مشخصه های . جمله گروه شاهد به وضوح بیان شود، من)بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی( جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری:مواد و روش ها  -6
اشاره به نرم افزار مورد استفاده ضروری است ولی کافی . روش آماری با جزئیات کامل و کافی توضیح داده شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. مهم مشخص شود

ن آماری به کار گرفته شده قید شود و سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش  برای هر یک از متغیرهای تحقیق، آزمو.نیست
 .استفاده گردد

 مقایسه خصوصیات ه ابتدا ب،بالینی مطالعات تحلیلی و کارآزمایی در.  و نمودارها، تصاویر و اشکال ارایه گردد، نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول) :نتایج(یافته ها  -7
 ، نمودارها و تصاویر در متن مجدداً تکرار نشود و روش های بررسی،ولاداده های جد. پس داده های پژوهشی آورده شودسپرداخته شود و ) تجربی( دو گروه شاهد و مورد

 .بحث و نتیجه گیری در این بخش آورده نشود

.  بر جنبه های مهم و تازه تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن تاکید گردد. آورده شوداند مهم که سواالت تحقیق را پاسخ داده  در قسمت اول این بخش یافته های:بحث  -8
. دیگران تحلیل شوندعلل تفاوت با یافته های . در قسمت بحث، تعابیر یافته ها و محدودیت آنها بیان گردند. داده ها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تکرار نشوند

 .فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان گشته و در انتهای بحث آورده شود

 .  در یک صفحه مجزا تشکر و سپاسگزاری از افراد و موسسات را بیاورند:سپاسگزاری  -9
  طه مثالً حمایت کلی از سوی رئیس بخش، دانشکده، دانشگاه یا موسسه مربو، کمک هایی که شایسته تقدیر است-1
   کمک های فنیاز تقدیر -2
  .شود تقدیر برای کمک مالی و مواد و ابزار که باید ماهیت کمک در آن معلوم -3
  .ع شودف زیرا ممکن است باعث ایجاد تعارض منا، روابط بین مولفین و شرکتها و موسسات ذکر شود-4
  . در صورتیکه مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی یا دستیاری است ذکر شود-5
 رفرانس 3-5و حداکثر )  صفحه3تقریباً (  کلمه400 مربوط به اظهار نظر و نقد علمی درمورد یکی از مقاالت آخرین شماره مجله است که حداکثر :نامه به سردبیر -10
 .در صورتی که نویسنده اول تمایل به ادامه پاسخ به نقد علمی را داشته باشد همزمان پاسخ چاپ خواهد شد. دارد

باید شامل خالصه » گزارش موارد«این مقاالت و نیز مقاالت. باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرندگزارش مورد در مقاالت  :ردگزارش مو -11
 .، بحث و فهرست منابع باشند)موارد( فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد

اجزای این نوع مقاالت شامل مقدمه، عناوین مورد بررسی و .  منبع معتبر استفاده شده باشد30وده و در تنظیم آن از حداقل امل بکجامع و باید  مقاله مروری:  مروری -12
کیده این چ. فقط خالصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید باید صورت گیرد. باشد چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی می
 .  از خود نویسنده آورده شود مرتبطحداقل سه منبع .باشد بندی نهایی بررسی می مقاالت مروری در واقع شامل جمع

قق های پژوهش اندک بوده یا به دالیل دیگر مح با این تفاوت که یافته. باشد  از ساختاری شبیه به مقاالت پژوهشی برخوردار می گزارش کوتاهمقاالت :گزارش کوتاه -13
 . و یافته ها و بحث در هم ادغام شود. صفحه تنظیم شود3این مقاالت باید حداکثر در . تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد

 . یک صفحه تنظیم می شودحد این مقاالت در:مقاله تحقیقی -14

تواند  این معرفی که می. منتشرشده جدید را معرفی نمودهای مختلف یک کتاب تخصصی پزشکی  توان در یک نگاه کلی بحث میمرور کتاب در قسمت : مرور کتاب -15
 . صفحه انجام پذیرد2دربردارنده نقاط قوت و ضعف کتاب باشد باید حداکثر در 

و به نشریه فارسی ای جداگانه اصیل بودن مقاله و موضوع عدم ارسال آن جهت چاپ   نویسندگان مقاله باید بهمراه ارسال اصل مقاله در نامه :ارائه متن مقاله به مجله -16
متن نامه مذکور به صورت فایل در آدرس (  و همچنین قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تایید گردیده است. را مورد تاکید قرار دهندانگلیسی زبان دیگر

 ).الکترونیکی مجله در دسترس می باشد

 :اجزاء مقاله
آدرس پـست  ،  دانـشگاه مولـف یـا مـولفین، آدرس پـستی          و دانـشکده مرکـز تحقیقـات،     ،  گـروه نوان کامل مقاله، نام مـولفین،       شامل ع :  صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله      -1

   . کاراکتر46 حداکثر  با(Running title)کرر عنوان م.  مولف مسئول که در مکاتبات استفاده می شود و شماره تماسالکترونیک



 

 (Key words)کلیدیشامل خالصه و کلمات :  انگلیسی و فارسی صفحه دوم یا صفحه خالصه-2
 .، و بحث که تا آخر بحث به دنبال هم آورده می شود)نتایج(  صفحه سوم یا صفحات متن شامل مقدمه، مواد و روش، یافته ها-3
  .ه شود صفحات جداگانه آورددرها   سپاسگزاری، منابع، جداول و شرح نمودارها و تصاویر و عکسهای بخش -4
  : صورت پذیردضمیمهتنظیم فهرست منابع باید بر اساس راهنمای .  منابع براساس روش ونکور به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند- 5
. ارسال نماینـد  ،  ارسال مقاله گزینه  طریق   از   http://jmums.mazums.ac.irمقاله خود را با رعایت اصول نگارشی مجله در سایت           فایل  نویسندگان میبایست    ارسال مقاالت  -17

امضای همه نویسندگان به ترتیـب  ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به  .باشد مجله موجود در سایت می الزم به ذکر است تنها راه ارسال مقاالت از طریق سیستم الکترونیکی
  . ل گرددارسا) نامه به سردبیر (covering letter رسیده باشد تحت عنوان اولویت

  : شرایط فنی مقاله  -18
  . شماره صفحه در گوشه خارجی پایین هر صفحه قرار گیرد-1
 و جـای آنهـا در   هر کدام در صـفحه جداگانـه  ( صفحه عنوان، خالصه و کلید واژه ها، متن، تقدیرنامه، مراجع، شرح تصاویر، جداول و تصاویر            :  این ترتیب رعایت شود    -2

 ). ددمتن مشخص و با شماره معین گر
برای ارایه نتیجه واحد از دو فرم مختلف مثالً هم جدول و هم .  صفحه تجاوز نکند10 از حدود  )نمودارها و تصاویربا در نظرگرفتن محل جداول، (تعداد صفحات مقاله  -3

 صفحه یک 4  الی3 مثالً در ازای هر(داشته باشد  نمودارها تناسب منطقی وجود  و، جداولتصاویرتعداد و حجم  ضمناً بین تعداد صفحات و. منحنی خودداری شود
 ).نمودار یا تصویرجدول یا 

در صورت انجام اصالحات و عودت آن در . شود ، در صورت نیاز به اصالح به نویسنده عودت داده می) نفر3حداقل (مقاله پس از بررسی اولیه و دریافت نظر داوران   -19
فرصت دارد  هفته 3 تا  روز به طول می انجامد و نویسنده90 این مراحل حداکثر .گردد  میاعالم در صورت عدم پذیرش به نویسنده .شود موعد مقرر، بررسی نهایی آن انجام می

 .اصالحیه مقاله را عودت دهد
 .مقاله برای چاپ فرستاده می شودیک سری از آخرین نسخه مقاله ویرایش شده جهت چاپ برای نویسنده ارسال می گردد بعد از تأیید نویسنده از آخرین تغییرات،   -20

صوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت نامه از بیماران خ در کارآزمایی های بالینی، اسامی بیماران و شماره تخت بیمارستان، م:رعایت محدودیت های اخالقی  -21
پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت و درمان و ا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخالقی در یمشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک . ذکر شود

 .آموزش پزشکی تصویب شده است
مورد تایید سازمان   یا هر یک از مراکز ثبت بین المللی(IRCT)ثبت کارآزمایی های بالینی ایران  کارآزماییهای بالینی منوط به ثبت آن در مرکز مقاله انتشار و چاپ  -22

 .نی می باشدبهداشت جها

در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق .  در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود:ع فتعارض در منا  -23
 .نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود

 .ر اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردندواژه و یا عباراتی که به صورت عالیم اختصاری به کار برده شده، د  -24
 . می نمایدمنتشر ناین مجله مقاله شما را به رایگا  -25
 .نشریه با حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می نماید  -26
 .ماه بایگانی و بعد از زمان مقرر معدوم می گرددشش   تا رابعد از چاپ مقاله دفتر مجله مدارک آن  -27
 .هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است. چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می باشد  -28
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