راهنما نگارش مقاله برای مجالت علمی استاندارد
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 -1در ابتدا تمامی مقاالت باید حاوی صفحه ای به نام  Title pageیا صفحه عنوان باشند.
این صفحه شامل:
-1-1عنوان مقاله به زبان فارسی
 -2-1عنوان مقاله به زبان انگلیسی
 -3-1عنوان مکرر
(شامل حداکثر  05حرف باشد – در واقع عنوان مخفف شده مقاله است برای مثال نقش استرس در پاسخ بدرمان سرطان
کولون)
 -4-1اسامی نویسندگان به ترتیب نوشته شود و هر کدام شماره گزاری شوند
 -0-1سمت های سازمانی افراد به ترتیب رتبه دانشگاهی ،گروه آموزشی ،دانشگاه مربوطه ،شهر  ،کشور نوشته شود.
 -6-1اگر در اجرای مطالعه از سازمانی کمک مالی دریافت شده است در یک جمله نوشته شود
 -7-1مشخصات نویسنده مسئول برای مکاتبات نوشته شود.
(نویسنده مسئول به نمایندگی از تمامی نویسندگان مقاله مسئولیت نگارشی و محتوی مقاالت را به عهده دارد).
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 -2در صفحه دوم خالصه مقاله نوشته می شود.
( خالصه مقاله حاوی مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و نتیجه گیری می باشد که حداکثر در  355کلمه و یک صفحه  A4نوشته می
شود).
 -1-2مقدمه باید در حد یک پاراگراف سه تا چهار خطی به تعریف مسئله  ،ضرورت مطالعه و هدف آن بپردازد.
 -2-2مواد و روش هاا می باایسااات در یک پاراگراف چهار تا پنج خطی در برگیرنده نوع و روش مطالعه ،جامعه مورد
بررسای ،حج نمونه ،معیارهای ورود و خرو به همراه خالصه ای از روش اجرا باشد و در نهایت تست های آماری نیز
می تواند ذکر شود.
 -3-2یافته ها و یا نتایج مطالعه در واقع با مشااخصااات زمینه ای از ج امعه مورد بررساای شااروع می شااود برای مثال
میانگین سانی بیماران و یا میانگین مدت زمان بقا و یا هر چیز دیگری و در نهایت با آمار توصیفی و در نهایت تحلیلی
ادامه می یابد .ذکر مقادیر  P.valueحایز اهمیت است.
 -4-2حرف آخر مقاله و یک یا چند پیشنهاد بصورت پیوسته نوشته می شود.
 -0-3بین سه تا هفت واژه کلیدی نوشته می شود.
(در نگارش خالصه مقاله از ذکر رفرانس خودداری فرمایید).

 -3در صفحه بعد اصل مقدمه مقاله آورده می شود که در نهایت  222کلمه با ذکر رفرانس و حاوی نکات زیر
می باشد.
 -1-3تعریفی از مسئله اصلی تحقیق آورده می شود
 -2-3ضرورت و گستردگی مسئله ذکر می شود.
 -3-3اشاره ای به مطالعات دیگر بصورت گذرا می شود(نیازی به ذکر نام نویسندگان و تاریخ و مجله و  . . .نیست)
-4-3هدف مطالعه بیان می شود.
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 -4در بخش بعدی و در صفحه ای مجزا مواد و روش های مطالعه ذکر می شوند.
 -1-4نوع و روش مطالعه بیان می شود.
 -2-4زمان و مکان مطالعه ذکر می شود.
 -3-4جامعه مورد بررسی و حج نمونه به درستی تعریف می شود.
 -4-4معیارهای ورود و خرو به ترتیب بیان می شود.
 -0-4گزارش مختصر از روش اجرا مطالعه و شرح دقیق مداخالت انجام شده (در مطالعات مداخله ای)
 -6-4روش نمونه گیری عنوان شده است
 -7-4پیامد اصلی ،زمان و نحوه سنجش آن توضیح داده شود.
 -8-4مدت زمان پیگیری نمونه ها بدرستی بیان شود.
 -9-4گزارشی از آزمون های آماری و نرم افزار کاربردی و روش های آنالیز بیان شود.

 -5در بخش بعدی ،یافته های مطالعه به شرح زیر گزارش می شوند.
 -1-0اطالعات زمینه ای بدرستی بیان شود.
 -2-0در آنالیز های توصیفی شاخصهای مرکزی و پراکندگی بیان شوند.
 -4-0ترتیب گزارش نتایج و پیوستگی مطالب رعایت شود.
 -0-0در آنالیز تحلیلی  P.valueو یا معیار شدت ارتباط بیان شود.
 -6-0در صورت لزوم از جداول و نمودار ها استفاده شود(تمامی جداول و نمودارها باید شماره و عنوان داشته باشند)
 -7-0مطالب نوشته شده بصورت متنی در جدول و یا نمودار نباشد( .هر قسمت شامل متن نتایج  ،حداول و یا نمودار ها
باید جداگانه حاوی اطالعات اختصاصی باشند)
 -8-0ارجاع به جداول و نمودار ها در متن نتایج انجام شود.
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 -6بحث و نتیجه گیری در حداکثر دو صفحه  A4به همراه نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات نوشته می شود.
 -1-6بحث مطالعه همسو با نتایج بدست آمده می باشد.
 -2-6حتما مقایسه نتایج مطالعه با سایر مطالعات همسو و غیر همسو صورت پذیرد.
 -3-6در تمامی مواردی که از مطالعات دیگر یاد می شود ذکر رفرانس الزامی است.
 -4-6نتیجه نهائی مطالعه هدف اصلی را بگونه ای علمی و منطقی بیان می کند.
 -0-6نتیجه نهایی در یک پاراگراف و در نهایت شش خط نوشته می شود و به رفرانس نیز نیازی ندارد در این بخش حرف
آخر مقاالت در مورد نتایج بدست آمده و بحث صورت گرفته زده می شود.
 -6-6پیشنهادات علمی و کاربردی و برآمده از نتیجه گیری مقاالت بصورت پیوسته و حداکثر در یک پاراگراف نوشته می
شود .و به رفرانس نیز نیازی ندارد.
 -7-6پس از پیشنهادات بخش سپاسگز اری در یک پاراگراف نوشته می شود و از کلیه کسانی که در نگارش و اجرای
مطالعه سهی بوده قدردانی می شود.
 -8-6در یک پاراگ جدا بعد از قدردانی نیز حرف اول اس و نام خانوادگی نویسندگان نوشته شده و نقش آنها در مطالعه
مشخص می شود)Authors Contribution(.
برای مثال :ح  ،م طراح ایده اصلی مطالعه و پالن اجرای تحقیق بود.
 -7خالصه انگلیسی مقاله در صورت که متن آن به فارسی نوشته شده است نوشته می شود
 -1-7خالصه انگلیسی ترجمه خالصه فارسی اصت.

4|Page

 -8منابع با اصول زیر نوشته می شود.
مجله فارسی  :تمام منابع ارائه شده در هرمقاله (حتی مقاالت فارسی)  -به دلیل نمایه شدن مجله در سایت های بین المللی  -شامل
نام نویسانده یا نویساندگان ،عنوان مقاله ،نام کوتاه مجله به زبان انگلیسای ،سال انتشار مقاله براساس تاریخ میالدی ،شمارة مجله و
صافحات ،بایساتی بصورت انگلیسی نوشته شودJalali M, Abedi D, Asghari Gh.R, Rezai Z. A study of Anti- .
microbial effect of pycnocla spinosa"s fruit Extract. J Mazand Univ Med Sci 2007; 17(9):
 79-86 (Persian) .مجله انگلیسای  :نام خانوادگی و نام نویسانده یا نویساندگان  .عنوان کامل مقاله  .نام کوتاه شده مجله .
ساال انتشاار ؛ شاماره مجله  :صافحات ( .در صورتی که تعداد نویسندگان از  6نفر بیشتر باشد پس از نام نفر شش از عبارت et al
اسااتفاده شااود)Wolf DP, Mastroianni L. Protein composition of human uterine fluid. Fertil .
 Steril 1975; 26(3): 240کتاب  :نام خانوادگی و نام نویساانده یا نویسااندگان  .عنوان کتاب  .شاامارة چاپ  .شااهرمحل چاپ  :ناشر  ،سال انتشار Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment, .
 .3rd ed. New Jersy: Appleton and Lang, 1990فصلی از کتاب  :نام خانوادگی ونام نویسنده  .عنوان فصل  .عنوان
کتاب  .نام خانوادگی و نام نویسااندگان کتاب  .شاامارةچاپ  ،محل چاپ  :ناشاار ؛ سااال انتشااار .صاافحاتChampion RH. .
Disorders of sweat glands. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. Rook Textbook
 of Dermatology. 6th ed. Oxford: Blackwell Science; 1998. P 1985ژورنال از اینترنت، Web siteو  : CD-romبه ترتیب با توجه به مثالهای زیر LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. :
The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90. Available from:
http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 1996.
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Accessed July 16, 1998. Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on
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