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که با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان به  نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است« اطالع رسانی پزشکی نوین»جله م

عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه ترین یافته ها در قالب دو فصلنامه و به زبان 

 شود:مقاالت در قالب های زیر پذیرفته می شود. در این دو فصلنامه،فارسی منتشر می

 مقاالت اصیل پژوهشی (Original Research Article) 

 :مقاالت مروری  (Review Article) 

 گزارش کوتاه (Short Communication) 

 مقاالت نقد و بررسی (Commentary Article) 

 گزارش موردی (Case Report) 

 

 مقاله نگارش نحوه

 

 :مقاله انواع

 
 گردد: رعایت زیر نکات باید آن نوع حسب بر ارسالی، مقاالت مختلف هایقسمت نگارش و تنظیم در
 

 پژوهشی: اصیل های مقاله

گزارش مختصر و کامل علمی برگرفته ازیک کارپژوهشی است. این نوع مقاله ها شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، 

واژه می باشد. چنانچه مطالعه به صورت کیفی انجام شود،  0044حداکثر تا  متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و

 باشد. هملک 0444می تواند حداکثر تا 

 کلمه 443گیری، کلید واژه ها( و کمتر از ها، یافته ها ، بحث و نتیجهچکیده مقاله به صورت ساختاریافته )دارای مقدمه، روش

 باشد.

 

 مروری: های مقاله

ع مقاله ها شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها و منابع بوده و حداکثر ساختار این نو

رفرنس باید  3در این نوع مطالعات حداقل  مورد نیاز است. کلمه 443 می باشد. چکیده ساختاریافته با حداکثر کلمه 0444 تا

 متعلق به نویسندگان باشد.

 

 کوتاه: های مقاله

 
این نوع مقاالت شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی،  مشابه مقاله های پژوهشی با یافته های پژوهشی اندک است.

می باشد. چکیده این مقاالت ساختار یافته و حداکثر  کلمه 0044  متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا

 باشد. کلمه می 004 در

 

 

 مورد: گزارش
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ته های این پژوهش در این نوع مقاله ها، محدود به یک موضوع یا مورد خاص است. این نوع مقاالت شامل عنوان، چکیده یاف

کلمه می باشد. چکیده این مقاالت  3444  فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا

 د.می باش  کلمه 004ساختار یافته و حداکثر در 

 

 مقاله: اجزاء

 

 مقاله: عنوان صفحه

  .عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و روشن باشد. می توان کلماتی مانند مطالعه، بررسی و زمان را از آن حذف نمود

الزم است عنوان مقاله به صورت عبارت نوشته شود نه جمله. همچنین از بکار بردن مخفف و اختصار در عنوان 

 خودداری شود.

  کوتاه: عنوان مختصر شده ای است که برای استفاده در سرصفحه های مقاله چاپ میشودعنوان. 

 نوع مقاله: باید نوع مقاله از جمله اصیل، کوتاه، مروری) نقلی، نظام مند(، مطالعه موردی، مشخص شده باشد؛ 

فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی کامل بدون هر نوع عنوان مشخصات نویسندگان: در مورد همه مولفان، در چکیده های 

 اعم از خانم، مهندس، دکتر و ... شماره گذاری و ذکر شود.

مشخصات علمی و وابستگی سازمانی همه مولفان با همان ترتیب درج اسامی، به صورت زیر نوشته شود:رتبه علمی، نام 

 ز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.رشته تحصیلی، نام گروه )اختیاری(، نام مرک

 درج شود. MD، PHD، BS، MSc  در چکیده انگلیسی، بهتر است رتبه علمی نویسنده با اختصارات

 مثال:

 استادیار، مدیریت اطالعات سالمت، مرکز تحقیقات .....، گروه .......، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

Assistant Professor, Health Information Management, ... Research Center, Department of ……, Hormozgan 

University of medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 

 

 مقاله: چکیده

 چکیده فارسی: مقدمه، روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، کلید واژه ها 

 :چکیده انگلیسی Introduction, Methods, Results, Conclusion, Key words 

 برای برای انتخاب واژه های کلیدی که در اخر چکیده فارسی نوشته میشود از اصطالحنامه تخصصی مرتبط با آن حوزه نکته:

ه برای واژ MeSH برای انتخاب واژه های کلیدی که در اخر چکیده انگلیسی نوشته میشود از واژه های فارسی استفاده شود.

های انگلیسی استفاده میشود. الزم به ذکر است اسامی خاص و اصطالحات فنی نیاز به کنترل واژگان ندارند و می توان عین 

 واژه باشد. 0الی  3واژه را به کار برد. واژه های کلیدی بین 

 

 مقدمه:

 بیان مساله 

 ضرورت انجام مطالعه 

 پژوهش های مرتبط گذشته 

 توجیه انجام مطالعه حاضر 

 هدف یا اهداف پژوهش 

 لغت بیشتر نباشد. 0044توصیه می شود تعداد کلمات مقدمه از 
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 ها: روش

روش اجرا: نوع مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه    

 گیری وتخصیص نمونه ها

 تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزارروش وابزار گردآوری داده ها: ابزار گردآوری، نحوه 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها: روش های آماری و نرم افزار مورد استفاده، آزمونهای آماری مورد استفاده و کاربرد آنها

 مالحظات اخالقی

 

 نتایج:

 بدون بحث، بیان گردد. یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار، تصویر و نقشه به طور کامل و

 مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشه ها نباید تکراری باشد.

 جداول و نمودارها، باید از نظر آماری به صورت کامالً گویا و صحیح ارائه گردد.

کوتاه و دارای ارجاع مناسب در متن باشند. جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها باید دارای شماره و عنوان واضح، گویا و       

 عنوان جداول در باالی آنها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه ها در زیر آنها نوشته شود.

 

 گیری: نتیجه و بحث

 ذکر یافته های اصلی پژوهش 

 توصیف یافته های پژوهش و مقایسه آنها با تحقیقات انجام شده قبلی 

 یافته های دیگران دالیل احتمالی تایید یا رد 

 نقاط قوت و ضعف مطالعه 

 پیشنهادات و محدودیت ها 

 توصیف یافته های غیر منتظره 

 کاربرد یافته ها 

 نتیجه گیری نهایی 

 

 قدردانی: و تشکر

 در این قسمت نویسنده یا گروه نویسندگان می توانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه، یا تدوین مقاله      

 همکاری و یا حمایت مالی نموده اند تقدیر به عمل آورند.

حمایت مالی: درصورت حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای صفحه عنوان ذکر شود. در صورت عدم استفاده از 

 حمایت مالی نیز به روشنی ذکر گردد.

 

 منافع: تعارض

 گرفته نظر در Interest of (Conflict) منافع تعارض ایجاد حتمالا بعنوان است ممکن که هایی وابستگی همه باید نویسندگان
 .سازند آشکار را شود

 مآخذ: و منابع

 رفرنس معرفی شود. 34برای مقاالت پژوهشی حداکثر 

 سال اخیر باشد. 04استنادها ترجیحاً مربوط به 

 تمامی منابع باید به انگلیسی نوشته شوند.

 آورده شود. [In Persian] فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارتالزم است مشخصات منابع        

 نگاشته شوند. Vancouver منابع مطابق با دستورالعمل

 منابع در متن مقاله به ترتیب استفاده در متن، از شماره یک داخل کروشه شماره گذاری شوند.
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 یا سایر نرم افزارهای مدیریت استفاده شود. End Note توصیه می شود در تنظیم و سازماندهی منابع از نرم افزار

 رفرنس باید متعلق به نویسندگان باشد. 3یادآوری: در مطالعات مروری، حداقل 

 

 مقاله: نگارش در مهم نکاتی

 مقاله: متن به مربوط نکات          

خودداری شود و فقط در مواقع ضروری، معادل باید از آوردن اصطالحات خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، 

 التین در پرانتز جلوی لغت نوشته شود.

 اسامی، اصطالحات و نام افراد خارجی در متن مقاله به زبان انگلیسی آورده شود. )از آوردن پانویس خودداری شود(

 شته نشود.نو %02درصد درست است و به صورت  02تمام درصدها در متن به حرف نوشته شود. مثالً 

 در متن فارسی اعداد اعشار به شکل فارسی همراه با ممیز مثالً ارائه گردد.

 
 

 تصاویر: و نمودارها ها، جدول ترسیم و تنظیم به مربوط نکات
 

 ها را به اختصار بیان کند.جداول و اشکال یافته 

 داده شوند.گذاری و در متن مقاله داخل پرانتز ارجاع جداول و اشکال به ترتیب شماره 

 .جداول یک عنوان داشته باشد )باالی جدول( که موضوع جدول را توضیح دهد 

 .نمودارها یا اشکال، دارای یک عنوان )زیر نمودار یا شکل( باشند که موضوع آنها را توضیح دهد 

 های جدول خالی نباشد و در صورت خالی بودن در مورد آن توضیح کافی داده شود.االمکان خانهحتی 

 توانند در صفحات جداگانه چاپ شوند به شرطی که ترتیب ارجاع مشخص باشد.داول و اشکال میج 

  هر گونه کلمه نامصطلح یا اختصار باید با استفاه از زیرنویس در زیر جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها توضیح

 داده شود.

 صاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود بوده اند که تعداد تنظران بر این عقیدهبه طور کلی بسیاری از صاحب

( نباشند. اگرچه بقیه نمودارها A0 کلمه )معادل سه تا چهار صفحه 0044تا  0444و بیش از یک عدد به ازاء هر 

 تواند به صورت ضمیمه مقاله ارایه گردد.و جداول می

 .از تکرار نتایج هم به شکل جدول هم به شکل نمودار خودداری شود 

  ها و تصاویر اضافی خودداری شود. برای مثال جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و ارایه جداول، منحنیاز

توان در شوند چون موارد فوق را میباشد، اضافی محسوب مینسبت آماری می 0دهنده یا نموداری که نشان

 متن طی یک الی دو سطر ارایه نمود.

 ی، از تصاویر با کیفیت باال استفاده شود.در صورت استفاده از تصاویر دیجیتال 

 های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند الزم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته

 و در مواردی که مناسب است تصویر رنگی باشد.

 

 دهی: استناد به مربوط نکات

عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار. شماره )دوره(: شماره مقاله: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، 

 .صفحات

 .استفاده شود .et al نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت ۶در صورتیکه تعداد نویسندگان از       

Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after 

transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J 

Med; 0220. 0۲: 024۶-00 
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 آورده شود. [In Persian] یادآوری: مشخصات منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارت

مقاله با فرمت الکترونیک: چنانچه مقاله از طریق اینترنت و یک وب سایت جستجو و یافت شده، آدرس خود مقاله با فرمت 

 چاپی نوشته می شود و در ادامه، آدرس سایت مورد جستجو و تاریخ بررسی نوشته می شود.

J  Am .sing homes: the ANA acts in an advisory roleQuality improvement initiative in nur .Abood S

969. Available  -966 :102 (6);2002 Jun [cited 2002 Aug 12] [Internet]. Nurs

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm :from 

  کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب، شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال

 انتشار.

Kates M. Techniques of Lipidology. 0nd ed. New York: Elsevier; 0220. 

0220 .p.0۶0-۲۷ 

 کامل پایان نامهحرف اول نام نویسنده. عنوان -پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده پایان نامه [Dissertation] .

 کشور: شهر، دانشگاه؛ سال.

Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization. [Dissertation].St.Louis (Mo): 

Washington Univ, 0220. 

  مقاله.مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس: نام ارائه دهندگان مقاله. عنوان in:  نام ویراستاران کتاب

. نام کنفرانس؛ سال و ماه و روز برگزاری کنفرانس؛ محل برگزاری کنفرانس، editors کنفرانس، همراه با کلمه

 محل نشر: ناشر، سال.

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, 

Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO 20. Proceedings of the ۲th world congress on Medical 

Informatics; 0220 Sep ۶-04; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 0220. 

 

 مقاله پذیرش و ارسال نحوه

 

 مقاله: ارسال نحوه

 ارسال نمایند. online  مقاله خود را بصورت (http://jmis.hums.ac.ir) نام در سایت مجلهتوانند با ثبت مینویسندگان محترم 

 شایان ذکر است ارسال فایل مقاله به دو صورت الزامی است:

 الف( با نام ومشخصات نویسندگان

 ب ( بدون نام ومشخصات نویسندگان

 مقاله: فایل قالب

 بدون هیچ گونه صفحه آرایی به صورت تک ستونی تایپ شده باشند.  Wordراهنمای نویسندگان در نرم افزارمقاله ها باید طبق 

 قلم: شماره و نوع

 قلم فارسی  متن مقاله پژوهشی با B lotus  نگارش شود. 00شماره 

 چکیده فارسی با قلم فارسی B nazanin  نگارش شود. 04شماره 

 چکیده انگلیسی با قلم انگلیسی Times new roman  نگارش شود. 00به شماره 

  در نظر گرفته شود. 0/0فاصله بین خطوط 

 مقاله: تعهدنامه فرم

وب سایت مجله قابل دسترسی است. باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد و امضاء آن به « برای نویسندگان»در قسمت 

در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده  منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی است که در اینجا ذکر شده است.

 آمده در مورد حق مؤلفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.مسئول، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
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 مقاله: پذیرش شرایط

 

 نویسنده: تعهدات

  ،پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر

مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نام ایشان در بخش پایانی و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد 

 .حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده )گان( است

 مقاله معذور  در صورت عدم رعایت معیارهای اخالقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ

 خواهد بود.

  نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تشکر و قدردانی با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت

 پاسخگویی دارند.

  مقاله نباید هنگام ارسال به مجله اطالع رسانی پزشکی نوین تا زمان اعالم نظر نهایی، در مجله دیگری چاپ

 .شده یا تحت بررسی باشد

  در صورتیکه مقاله قبالً به زبان انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به این مجله ارسال می گردد، حتماً با ذکر آدرس

 محل چاپ نسخه انگلیسی مجله اطالع رسانی پزشکی نوین مطلع گردد.

 ی چاپ مقاالت چاپ شده در این مجله در مجالت انگلیسی زبان با اخذ مجوز از هر دوی مجالت اطالع رسان

 پزشکی نوین و مجله مقصد بالمانع است.

 مقاالت: داوری چگونگی

  مقاالت توسط شورای سردبیری مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصالح

 مقاالت آزاد هستند و در هر مرحله از روند چاپ مقاله احتمال رد مقاله با نظر شورای سردبیری وجود دارد.

 های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقاالت، مقاله

 داوری خواهد گردید.

  مجله سعی می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطالع نویسندگان مقاله

 برساند.

 را خود شده اصالح مقاله داوران، نظرات دریافت از پس هفته دو تا حداکثر است موظف نویسنده 

 نماید. ارسال مجله دفتر به

 کند. هایالیت شده اصالح مقاله در را تغییرات است موظف نویسنده 

 .پس از انجام اصالحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد 

  مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ 

 


