
 راهنماي تدوين مقاالت 

هاي پژوهشي محققان داخل و خارج كشور به زبان  مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان نشريه علمي پژوهشي به منظور گسترش و نشر فعاليت -

نمايد. مخاطبان اين نشريه اعضاي هيئت علمي، دانشجويان رشته هاي  فارسي در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي كه در هيچ مجله داخلي و خارجي چاپ نشده باشد فعاليت مي

مطالب هر مقاله به عهده  مختلف علوم پزشكي، مديران، كارشناسان و كاركنان بهداشتي درماني مي باشند. اين مجله هر ماه يكبار به چاپ مي رسد. مسئوليت صحت و سقم

 رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ مي دارد و در هر صورت مقاله ارسالي مسترد نمي شود.نويسنده يا نويسندگان آن مي باشد. اين مجله حق 

 روش نگارش مقاله:
  ريسردب(، نامه به Case report(، گزارش مورد )Brief report(، گزارش كوتاه )Review article(، مروري )Originalبه يكي از صُوَر پژوهشي اصيل )ارسال مقاله  -1

(letter to editor( گزارش موارد ،)Case series( و يا مقاله تحقيقي )Research Letter( و مرور كتب پزشكي منتشر شده )Book review.مي تواند صورت پذيرد )  

واژه هاي كليدي به فارسي و انگليسي )حداقل سه و كلمه(  052مقاله پژوهشي بايد مشتمل برعنوان، خالصه فارسي و انگليسي )هركدام حداكثر تا  : ساختار مقاله اصيل -2

 ها، يافته ها، بحث، سپاسگزاري )در صورت لزوم( و فهرست منابع )جداول و تصاوير( مي باشد. واژه(، مقدمه، مواد و روش 5حداكثر 

ها  ، مواد و روش(Background & Purpose)بخش سابقه و اهداف  4واژه تايپ شود. خالصه شامل  052خالصه مقاله حداكثر  خالصه انگليسي و فارسي : -3

(Materials & Methods( يافته ها ،)Results(  و استنتاج )Conclusion.مي باشد. اسامي و آدرس نويسندگان بعد از عنوان مقاله نوشته شود) 

 مي باشد و بايد براساس مش تنظيم شود. كلمه 5 تا 3 (Key words)واژه كليدي  : واژه هاي كليدي -4

شود. داده ها و  پس از آوردن سابقه علمي مختصري، هدف مقاله بيان شود و منطق تحقيق يا مشاهده به طور خالصه اعالم گردد. تنها مراجع كامالً مرتبط ذكر مه:مقد -5

 نتيجه گيري گزارش نشود.

ه گروه شاهد به وضوح بيان شود. سن، جنسيت و ساير مشخصه هاي مهم جامعه مورد بررسي و نحوه نمونه گيري)بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي(، منجمل مواد و روش ها : -6

 استفاده ضروري است ولي كافي نيست.مشخص شود. روش آماري با جزئيات كامل و كافي توضيح داده شود تا خواننده بتواند نتايج مقاله را آزمون كند. اشاره به نرم افزار مورد 
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نمودارها و تصاوير در متن مجدداً تكرار نشود و روش هاي بررسي،  ،ولاپس داده هاي پژوهشي آورده شود. داده هاي جدس)تجربي( پرداخته شود و  دو گروه شاهد و مورد

 بحث و نتيجه گيري در اين بخش آورده نشود.

بر جنبه هاي مهم و تازه تحقيق و نتيجه گيري حاصل از آن تاكيد گردد.  .كه سواالت تحقيق را پاسخ داده اند آورده شوددر قسمت اول اين بخش يافته هاي مهم  بحث : -8

ن تحليل شوند. اوت با يافته هاي ديگراداده ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج تكرار نشوند. در قسمت بحث، تعابير يافته ها و محدوديت آنها بيان گردند. علل تف

 فرضيه هاي جديد در صورت لزوم بيان گشته و در انتهاي بحث آورده شود.

 در يك صفحه مجزا تشكر و سپاسگزاري از افراد و موسسات را بياورند.  سپاسگزاري : -9

 مثالً حمايت كلي از سوي رئيس بخش، دانشكده، دانشگاه يا موسسه مربوطه ،كمك هايي كه شايسته تقدير است -1

 كمك هاي فني ازتقدير  -0

 .شودتقدير براي كمك مالي و مواد و ابزار كه بايد ماهيت كمك در آن معلوم  -3

 ع شود.فزيرا ممكن است باعث ايجاد تعارض منا ،روابط بين مولفين و شركتها و موسسات ذكر شود -4

 در صورتيكه مقاله حاصل پايان نامه دانشجويي يا دستياري است ذكر شود. -5

در صورتي قابل قبول است كه يك ماه از چاپ آن مقاله گذشته نقد )مربوط به اظهار نظر و نقد علمي درمورد يكي از مقاالت آخرين شماره مجله است  ه به سردبير:نام -11

 ه نقد علمي را داشته باشد همزمان پاسخ چاپ خواهد شد.رفرانس دارد. در صورتي كه نويسنده اول تمايل به ادامه پاسخ ب 3-5صفحه( و حداكثر  3كلمه )تقريباً  422حداكثر  .باشد(

بايد شامل خالصه « گزارش موارد»در مقاالت گزارش مورد بايد موارد نادر و عوارض بسيار كمياب مورد توجه قرارگيرند. اين مقاالت و نيز مقاالت گزارش مورد: -11
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چكيده اين نيست بلكه نظريه پردازي و نتيجه گيري جديد بايد صورت گيرد.  فقط خالصه و گزارش نمودن نتايج كار ديگران كافيباشد. چكيده مقاله به فارسي و انگليسي مي

 حداقل سه منبع مرتبط از خود نويسنده آورده شود.  باشد.بندي نهايي بررسي ميمقاالت مروري در واقع شامل جمع

هاي پژوهش اندك بوده يا به داليل ديگر محقق اين تفاوت كه يافته باشد. بامقاالت گزارش كوتاه از ساختاري شبيه به مقاالت پژوهشي برخوردار ميگزارش كوتاه:  -13

 صفحه تنظيم شود. و يافته ها و بحث در هم ادغام شود. 3تمايل به شرح و بسط كامل آن را ندارد. اين مقاالت بايد حداكثر در 

 اين مقاالت درحد يك صفحه تنظيم مي شود. مقاله تحقيقي: -14

تواند هاي مختلف يك كتاب تخصصي پزشكي منتشرشده جديد را معرفي نمود. اين معرفي كه ميتوان در يك نگاه كلي بحثب ميدر قسمت مرور كتامرور كتاب:  -15
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ذكور به صورت فايل در آدرس انگليسي زبان ديگر را مورد تاكيد قرار دهند. و همچنين قيد شود كه مقاله توسط همه مولفين خوانده شده و تاييد گرديده است)متن نامه م

 اشد(.الكترونيكي مجله در دسترس مي ب

 :اجزاء مقاله

دانشگاه و شهر يا محل اشتغال مولف يا مولفين، آدرس پستي مولف  ،صفحه اول يا صفحه عنوان مقاله: شامل عنوان كامل مقاله، نام مولفين، بخش، بيمارستان، دانشكده -1

 كاراكتر.  44حداكثر  با (Running title)كرر مسئول كه در مكاتبات استفاده مي شود. در صورت امكان آدرس پست الكترونيك. عنوان م



 (Key words)صفحه دوم يا صفحه خالصه: شامل خالصه و كلمات كليدي -0

 )نتايج(، و بحث كه تا آخر بحث به دنبال هم آورده مي شود. ، يافته هاها صفحه سوم يا صفحات متن شامل مقدمه، مواد و روش -3
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 شماره گذاري و مرتب شوند. تنظيم فهرست منابع بايد بر اساس راهنماي ضميمه صورت پذيرد:منابع براساس روش ونكور به ترتيب استفاده در متن  - 5

 ارسال نمايندد. گزينه ارسال مقالهاز طريق   http://jmums.mazums.ac.irمجله در سايت نگارشي  بايست فايل مقاله خود را با رعايت اصول نويسندگان مي ارسال مقاالت -17

ضروري است تقاضاي چاپ مقاله كه به امضاي همه نويسندگان به ترتيب  .باشدمجله موجود در سايت مي الزم به ذكر است تنها راه ارسال مقاالت از طريق سيستم الكترونيكي

 مقاله امكان حذف يا اضافه كردن نويسندگان مقاله وجود ندارد. Submitد از عبديهي مي باشد بگردد.  )نامه به سردبير( ارسال covering letterشد تحت عنوان اولويت رسيده با

  : شرايط فني مقاله  -18

 شماره صفحه در گوشه خارجي پايين هر صفحه قرار گيرد. -1

هدا در  )هر كدام در صفحه جداگانه و جداي آن صه و كليد واژه ها، متن، تقديرنامه، مراجع، شرح تصاوير، جداول و تصاويراين ترتيب رعايت شود: صفحه عنوان، خال -0

 متن مشخص و با شماره معين گردد(. 
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صفحه  4الي 3ها تناسب منطقي وجود داشته باشد )مثالً در ازاي هرمنحني خودداري شود. ضمناً بين تعداد صفحات وتعداد و حجم اشكال، جداول، نمودارها و منحني

 يك جدول يا شكل يا منحني(.

شود. در صورت انجام اصالحات و عودت آن در نفر(، در صورت نياز به اصالح به نويسنده عودت داده مي 3اقل مقاله پس از بررسي اوليه و دريافت نظر داوران )حد  -19

فرصت  هفته 3روز به طول مي انجامد و نويسنده تا  02ن مراحل حداكثر به نويسنده اعالم مي گردد. اي شود. در صورت عدم پذيرشموعد مقرر، بررسي نهايي آن انجام مي

 حيه مقاله را عودت دهد.دارد اصال

 پ فرستاده مي شود.يك سري از آخرين نسخه مقاله ويرايش شده جهت چاپ براي نويسنده ارسال مي گردد بعد از تأييد نويسنده از آخرين تغييرات، مقاله براي چا  -21
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وزارت بهداشت و درمان و  ذكر شود. مشخص شود كه مطالعه اپيدميولوژيك يا كارآزمايي باليني توسط كميته اخالقي در پژوهش دانشگاه يا مركز تحقيقاتي پيشرفته و يا

 .آموزش پزشكي تصويب شده است
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 نامه و قضاوت سردبير تعيين كننده خواهد بود.
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