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 راهنمای نویسندگان

محققان و صاحبنظران داخل کشور بهه ببهان   پژوهشی مقاالت  انتشار به منظورمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت 

 ،پژوهش و آموبش و بسترسابي بمینه هاي پیشگیري و ارتقاء سطح سالمت جامعهه  يتوسعهبا هدف  و بهداشت علوم پزشکی هاي حوبهفارسی در 

( Review Systematic)، مروري نظام منهد  (Review Article)، مقاالت مروري (Original Article)پذیراي مقاالت اصیل پژوهشی 

، گزارش مورد، گهزارش مهوارد و   (Brief Report)گزارش کوتاه  ،(Short Communication)، نامه علمی (Meta Analysis) فراتحلیلو 

 . می باشد( Letter to Editorو  Case reportو  Case Series) نامه به سردبیر

 :پذیرشمقاالت مورد 

 بایسهتی  مهی باشهند و   هاي پژوهشهی نویسهنده یها نویسهندگان     یافتهحاصل  این مقاالت: (Original Article) مقاله پژوهشی اصیل -1

بخش مشتمل بر چکیده، مقدمه، روش کار،  9و  منبع 04منبع و حداکثر  15جدول و شکل و نمودار، حداقل  5کلمه،  0444 داراي حداکثر

 .ندباش یافته ها، بحث، نتیجه گیري، سپاسگزاري، تعارض منافع و منابع

لیفهاتی در  أتجربه کهافی در مووهوو و صهاح  ت    شده بااب نویسندگان شناختهاین مقاالت عمدتاً  (:Review Article) يمقاالت مرور -2

هاي چکیده، مقدمه، روش کار، شرح مقالهه، بحهث، نتیجهه گیهري، تشهکر و قهدردانی،        بخش بایستی داراي و پذیرفته می شود مورد آن

 5444داراي حهداکثر   رفرنس اب نویسنده مسوول یها نویسهنده اول   3و حداقل ( مورد 04حداقل )تعداد قابل قبولی اب منابع تعارض منافع و 

 .باشند جدول و شکل 5کلمه و حداکثر 

ساختار این دسته اب مقاالت شبیه بهه مقهاالت   (: Review Systematic and Meta Analysis) مرور سیستماتیک و فراتحلیل  -3

 .نگارش شوند فراتحلیل، فراتحلیل و یا مرور نظام مند و و متاسنتز بوده و می توانند بصورت هاي مرور نظام مند اصیل پژوهشی

هاي اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخالت  هاي کوتاهی اب پژوهش این نوو مقاالت، گزارش: (Brief Report)گزارش کوتاه  -0

 2و در آن اب حداکثر  تجاوب کنند کلمه  2444کوتاه نباید اب مقاالت گزارش . اب نظر ساختاري مشابه مقاالت پژوهشی اصیل هستند بوده و

 .منبع استفاده می گردد 15جدول یا نمودار و 

ههاي   اسهتثنایی داراي جنبهه   يمهوارد این دسهته اب مقهاالت شهامل    (: Case reportو  Case Series)گزارش مورد و گزارش موارد  -5

کلمهه و   2444و مقاالت باید داراي حداکثر این نو. گردد چاپ می اب آنها که در هر شماره حداکثر یک مورد می باشند آموبشی و تحقیقاتی

 .دمنبع باش14شکل یا جدول و حداقل  3حداکثر 

هاي مجله همهراه بها پاسه      در ارتباط با مقاالت یا نوشتهبصورت اولیه و یا  این دسته اب مقاالت(: Letter to Editor)به سردبیر  نامه -6

 .کلمه تجاوب کند 1444منبع ندارد و حجم متن آنها نباید اب  5اب چکیده، جدول، نمودار و بیش  منتشر شده و نویسنده مقاله

البم اسهت بهه    :مقدمه :می باشد قسمت هااین شامل  و داردکلمه  544این مقاله حداکثر : (Short Communication)نامه علمی  -7

. و هدف مطالعه به صورت واوح و عینی در انتهاي مقدمه ذکهر شهود   مطالعه و هدف مطالعه اشاره نمایدصورت خالصه بر ورورت انجام 

. البم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجهام مطالعهه بهه روشهنی بهراي خواننهده مشهخ  باشهد        : روش ها

نمونهه گیهري    يمعیهت نمونهه، شهیوه   ، جمکان انجام مطالعه، جامعه آمهاري  همچنین بایستی در ابتداي این قسمت نوو مطالعه و بمان و

در انتهاي قسمت  .ره دهی آن به اختصار معرفی گردندنم يمشخ  شود و پرسشنامه و آیتم هاي مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه

یافتهه   .ودهاي آماري، نوو و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شه  روش ها همچنین البم است به تست

در راستاي اهداف مطالعه بهه شهکلی ارائهه    : بحث .جدول و نمودار ذکر شود يمهمترین یافته ها در ارتباط با هدف مطالعه بدون ارائه: ها

 .  گردد که خواننده به اطالعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند
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 : شامل قسمتهای زیر باشند ستیبای یمقاالت ارسال

  . ، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیري، تقدیر و تشکر، تعارض منافع و منابع(فارسی و انگلیسی)مقاله  يچکیده، صفحه عنوان

مرکهز تحقیقهات،   )یها محهل کهار    علمی نویسندگان، نهام مسسسهه      هاي کامل، نام و نام خانوادگی، مرتبه شامل عنوان (:Title Page)صفحه عنوان 

هاي تلفن و نمابر محل کار، تلفن همراه و پست  ل به همراه نشانی پستی، شمارهئومس ، تعیین نویسنده(ه، دانشگاه یا محل اشتغالپژوهشکده؛ دانشکد

در عنهوان خهودداري   ( Abbreviation)ت اب آوردن اختصارا. تمامی این مشخصات باید به هر دو ببان فارسی و انگلیسی نوشته شود. الکترونیکی

 .شود

بهراي ههر دو فرمهت     کلمهه  254، سهاختارمند و حهداکثر داراي   باید معرف محتواي اصلی مقالهاین بخش  (:Abstract)فارسی و انگليسی چکيده 

 3کلیدواژه ها بایستی در برگیرنده . است گیري و کلمات کلیدي ، یافته ها، نتیجهکار  مقدمه، روشبخشهاي  چکیده مقاله شامل. فارسی و التین باشد

راهنماي استفاده . تنظیم شودبا ساختار چکیده مقاله فارسی  نیز باید منطبق التینچکیده . باشد MESH الگوي استاندارد ژه کلیدي بر اساسوا 5تا 

 http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowesr.html: موجود است در لینک روبرو MeSHاب 

هدف تحقیق  ،بیان شکاف و فاصله موجود در دانش و تحقیقات کنونیاین بخش بایستی شامل تعریف، ورورت و اهمیت،  (:Introduction)مقدمه 

  .ته پدیده به روش کیفی نیز البم اسدر مقاالت کیفی تبیین ورورت مطالع. و چکیده اي اب مطالعات مرتبط با موووو مورد مطالعه باشد

بطور خالصه این بخش بایستی شامل نوو مطالعه، بمان و مکان پژوهش، چگونگی انتخاب نمونه ها، حجهم نمونهه، جامعهه     (:Method)روش کار 

و  مربهوط بهه پایهائی و روایهی ابزارهها     آماري و پژوهش، معیارهاي ورود و خروج، شیوه انجام کار بطور دقیق و کامل، ویژگی هاي ابزار و توویحات 

مشخ  گردد که آیها   صورت استفاده اب پرسشنامه البم است در. ده ها و نسخه نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل باشدروشهاي تجزیه و تحلیل دا

دارد اسهتفاده شهده   درصورتیکه اب پرسشنامه ي اسهتان . پرسشنامه استاندارد است که توسط دیگران ساخته شده و یا توسط پژوهشگر ساخته شده است

درصهورتیکه   .پایایی اولیه آن وروري است همچنین البم اسهت فرآینهد هنجاریهابی آن در ایهران نیهز تووهیح داده شهود        ی وئاست ذکر سابنده، روا

بررسی،  هاي مورداب بخش هاي مختلف پرسشنامه، حیطهشرح جامعی . پرسشنامه محقق ساخته می باشد، فرآیند آماده سابي آن باید شرح داده شود

ی تأمین پایایو شیوه اعتبار یابی . توویح داده شودلف، نحوه ي پاسخگویی به پرسش ها حیطه ها و بخش هاي مخت االت به تفکیکستعداد و نوو س

ید شهامل اطالعهاتی روشهن و    مقاالت کیفی با. ودي آماري به کارگرفته شده جهت سنجش پایایی توویح داده شها پرسشنامه وگزارش نتایج آبمون

ال تحقیق، بمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگهی  سس/  آن با هدفطراحی مطالعه و تناس بارهکامل در

روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توویح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوري داده ها، نحوه و معیهار  ، هاي آنها

نحهوه مهدیریت داده هها، نهرم     ، مالحظهات اخالقهی   ،ها، توویح روش هاي بکار رفته در تعیین اعتبار ودقهت داده هها   اشباو یا اتمام جمع آوري داده

 . باشد روش ها آنالیز داده ها و (در صورت استفاده)افزارهاي کامپیوتري 

داده هاي جداول نبایهد در مهتن   . ارائه می گرددمتن، جداول، نمودار یا تصاویر  در این بخش نتیجه تجزیه و تحلیل ها در قال  (:Results)یافته ها 

هها نوشهته    ها و نمودارهها در پهائین آن  عنوان جداول در قسمت باالي آن و عناوین شکل. در متن حتماً به جداول آدرس داده شود. دوباره تکرار شوند

ذکهر  ...به تفکیک گروههاي جنسهی، سهنی، شهغلی و    درصد فراوانی فراوانی وصات کاملی اب مشخ موارد استفاده اب آمار توصیفی البم است در. شوند

درونمایه هاي اصلی با بیر مجموعه آنهها بهه همهراه نقهل      ،گزارش مختصري اب یافته ها در هر مرحله باید شامل  این قسمت در مقاالت کیفی .شود

 .باشددر رابطه با سسال اصلی پژوهش ه و تبیین یافته ها قول هاي مستقیم مشارکت کنندگان یا داده هاي اولیه ثبت شد
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ههاي  ها، مقایسه یافته ها با یافته تهبسط یاف. افته هاي تحقیق باشدی با ارائه خالصه اي اب مهمترین یشروو این بخش بایست (:Discussion)بحث 

هها اب   سایر مطالعات، بیان استدالل هاي منطقی در رابطه با تشابهات یا تفاوت ها، محدودیت هاي پژوهش، ارائه پیشنهادات و مهوارد کهاربرد یافتهه   

محهدودیت  . ن اشاره نشده خودداري شهود ج به آاب بحث در مورد یافته هاي جدیدي که در قسمت نتای. دیگر اجزاي یک بحث مفید و مطلوب هستند

، دستیابی به نمونه ها و مشهکالت  ر وابسته، میزان بابگشت پرسشنامهها ممکن است در ارتباط با تعمیم پذیري نتایج، اثر بخشی متغیر مستقل برمتغی

 .مشکالت جمع آوري اطالعات باشد و ابزار

یک یا دو پاراگراف، پیام نهایی مقاله که در واقهع نتیجهه کهاربردي مقالهه اسهت بهه       در  بایستی اب مقالهدر این بخش  (:Conclusion)نتيجه گيری 

 .دست آمده در مطالعه ایراد نگردداین بخش باید بطور روشن برگرفته اب نتایج تحقیق باشد و خارج اب چارچوب نتایج ب. ذکر گرددروشنی 

مطاله  بها    هایی که در تدوین مقاله، گردآوريي افراد یا سابمان  اب کلیهبایستی در صورت وجود در این بخش  (:Acknowledgment)تقدیر و تشکر 

 .کمک هاي مالی و یا تکنیکی همکاري نموده اند، تشکر به عمل آید

نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقالهه، یها بدسهت    در این بخش  (:Conflict of Interest)تعارض منافع 

چنانچه . آوردن موجودي یا سهم در یک سابمان را که ممکن است اب طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا اب دست برود به صورت مشخ  بیان کنند

افع توسهط  گونهه تعهارض منه    ههی  " :داشته باشد جمله بیر باید به انتههاي مقالهه اوهافه شهود    وجود ندر یک مقاله اب نظر نویسندگان تعارض منافع 

 ". تنویسندگان بیان نشده اس

و  )(پرانتهز  مقاله، در داخهل   نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیري در متن منابع باید بر اساس الگوي ونکوورفهرست  (:References)منابع 

البم . در مواقعی که به دنبال عبارتی چندین منبع ذکر می شود شماره گذاري اب چپ به راست نوشته شود. پیش اب نقطه انتهاي جمله، مشخ  شود

ی شود به ذکر است در مواقعی که در یک پاراگراف اب چندین منبع استفاده می شود ذکر همه منابع بصورت یکجا در پایان پاراگراف صحیح قلمداد نم

و  نوشته شهده به ببان انگلیسی باید حتماً  فهرست منابع. و نویسنده موظف خواهد بود منبع هر جمله یا بخش را جلوي همان جمله یا بخش ذکر کند

اسهتفاده  ( In Persian)در چنین حالتی باید در انتهاي مقاله اب عبارت   .دنمقاله نیز باید به ببان انگلیسی برگردان شو در استفاده شده منابع فارسی

درج مهی   et al یا کتابها، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس اب آن عبهارت  هنگام ذکر اسامی نویسندگان مقاالت و .کرد

 . گردد

 : الگوی نگارش منابع

صفحه : (جلد) شماره مجله  ;نام مجله سال انتشار .عنوان مقاله .(گان)، حرف اول نام نویسنده (گان)نام خانوادگی نویسنده : مجالتمقاله 

  .شروو و خاتمه مقاله

Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Early and follow-up angiography in minimally 

invasive coronary bypass without mechanical stabilization. Ann ThoracSurg 2000; 69(6): 56-60.  

 .سال انتشار، شماره صفحات: عنوان کتاب، محل نشر کتاب ،(گان)، حرف اول نام نویسنده (گان)نام خانوادگی نویسنده :  ابکت  

Zhou XH., Obuchowski NA, Mc Clish DK, Statistical methods in diagnostic medicine, John Wiley 

& Sons, Inc, New York, 2002 
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 : فصلی اب یک کتاب  

Philips SJ, Whisnant. Hypertention and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (editors) Hypertension: 

Pathophysiology, Diagnosis Management. 2
nd

ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.  

  .Available from ،Accessedعنوان،  ،(گان)سنده ، حرف اول نام نوی]در صورت وجود[( گان)نام خانوادگی نویسنده : منابع اینترنتی

Lewis M, Focus group interviews in qualitative research: a review of the literature. Health Science 

Education, Faculty of Health Sciences. The University of Sydney, Available from: URL:  

http://www.Scu.edu.av/schools/gcmlar/orr/arow/rlewis.htm/, (Accessed: 9 March 2007).  

 : مطال  کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the 10
th

 

International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995; Oct 15-19, Kyoto, Japan. 

Amsterdam: Elsevier; 1996  

 : نامه پایان

 Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington University; 1995.  

 : نسخه الکترونیک مقاله

 Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 

Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available at: 

URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.  

( گان)چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله، یک سابمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشداب نام آن بجاي نام نویسنده: سابمان به عنوان نویسنده یا ناشر

 . گردداستفاده شده و بقیه اطالعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می 

. شماره صفحه. ناشر؛ سال: محل نشر (:Translated by بعد اب ذکر)اسامی مترجمین . عنوان کتاب. اسامی نویسندگان اصلی کتاب: ترجمه کتاب

 : مثال

Longman SW. Medical Embryology. Translated by: Raeis Zadeh F. 1
st
 ed. Tehran: Teimoor Zadeh 

Publication: 2007. pp: 10-12 [Persian 

 :مقاالت منتشر نشده

 Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engal J Med. In press 2009.  

http://www.scu.edu.av/schools/gcmlar/orr/arow/rlewis.htm/
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 :شرایط و نحوه ارسال مقاله

، پهس  http://www.journal.jmu.ac.irجهت ارسال مقاله، نویسندگان محترم می توانند با ورود به تارنماي مجله دانشگاه اب طریق سایت  

مقالهه   .ارسال نمایند بصورت الکترونیکیمقاله خود را ( cover letter)و تکمیل فرم تعهد نامه نویسندگان  و دریافت کاربري و گذر واژه اب ثبت نام

ي حروف بهه ترتیه  بهراي    ، با نوو و اندابه(سانتی متر اب هر طرف 50/2) ، با حاشیه گذاري مناس A4در قطع ( بدون خط)باید بر روي کاغذ سفید 

فاصهله  . تایپ شود Word 2003افزار با نرم ( 11ي شماره Times New Roman)و ببان انگلیسی ( 12ي ، شمارهB Mitra) ببان فارسی

همچنین البم است عکس ها بهه صهورت   . تنظیم شود Justifiedبوده، کل مقاله به صورت  Double spaceخطوط مقاله ارسالی باید بصورت 

  .طراحی و ارسال شوند Excelو نمودارها در نرم افزار  GIFیا  JPEGفایل هاي مجزا اب نوو 

 : چند نکته

جهت اربیابی براي  ي سردبیر یا معاون سردبیر،بعد اب تأییدیه کلیه مقاالت منطبق با شرایط فوق بالفاصله پس اب دریافت، اعالم وصول و -1

پس اب بررسی نتایج داوري در هیأت تحریریه و در صهورت کسه  امتیهاب البم، مقالهه در     . مجله ارسال خواهد شد (داور 3حداکثر ) داوران

 . درسینوبت چاپ قرار خواهد گرفت و طی نامه اي، به اطالو نویسنده محترم خواهد 

 . ی یا بر روي حیوانات وروري استرعایت نکات اخالقی در پژوهش در تحقیقات بالین -2

به  IRCT هاي بالینی ایران تمام مطالعات کارآبمایی بالینی داخل و خارج کشور بایستی قبل اب شروو بیمارگیري در مرکز ثبت کارآبمایی -3

 .به ثبت رسیده و کد مربوطه را به مجله اعالم نمایند http://irct.ir نشانی

 .خواهد بود( نویسندگان)شده اب دیدگاه اخالقی و حقوقی بر عهده نویسنده  لیت کامل منابع و مطال  چاپئومس -0

 .شوراي نویسندگان در پذیرش، رد، اصالح و خالصه نمودن مقاالت آباد است -5

 .باشد چاپ و انتشار مطال  مجله با ذکر مأخذ مجاب می -6

گونهه   ها باید روي چشم بیمار پوشانده شود و ههر  در عکس. گمنام ماندن نام بیمار و حفظ اسرار پزشکی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد -7

 . اي که بتوان با آن بیمار را شناخت، حذف گردد نشانه

شوند، ذکهر   هاي خصوصی حمایت می ف شرکتدر مطالعاتی که اب طر. شود در مطالعات چند مرکزي، توافقنامه محققین مراکز ومیمه می -8

 . دکننده خواهد بو  وت سردبیر تعیینمفاد توافقنامه و قضا

ت عنهوان  چنین هرگونه کمک تکنیکی باید قبهل اب منهابع تحه    منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله شده است و هم -9

 . دذکر شو« تشکر و قدردانی»

بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی با شرایط ذکهر شهده، تهیهه و مجهدداً      .شود دقیق مطال  فوق، مقاله پذیرفته نمیدر صورت عدم رعایت  -14

 . گرددمحاسبه می( شود که تاری  واقعی مقاله منظور می)عودت داده شود، بمان شروو بررسی مقاله، اب بمان برگشت 


