راھﻧﻣﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﺟﻠﮫ »اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧوﯾن« ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ھرﻣزﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻣﯽ داﻧش ﭘژوھﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟراﯾﯽ
رﺳﻣﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﯾن ﭘژوھﺷﮕران از راه اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ در ﻗﺎﻟب دو ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .در اﯾن
دو ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻘﺎﻻت در ﻗﺎﻟب ھﺎی زﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود:
•

ﻣﻘﺎﻻت اﺻﯾل ﭘژوھﺷﯽ )(Original Research Article

•

ﻣﻘﺎﻻت ﻣروری(Review Article) :

•

ﮔزارش ﮐوﺗﺎه )(Short Communication

•

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ )(Commentary Article

•

ﮔزارش ﻣوردی )(Case Report

ﻧﺣوه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮫ
اﻧواع ﻣﻘﺎﻟﮫ:
در ﺗﻧظﯾم و ﻧﮕﺎرش ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺑر ﺣﺳب ﻧوع آن ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎت زﯾر رﻋﺎﯾت ﮔردد:
ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی اﺻﯾل ﭘژوھﺷﯽ:
ﮔزارش ﻣﺧﺗﺻر و ﮐﺎﻣل ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ازﯾﮏ ﮐﺎرﭘژوھﺷﯽ اﺳت .اﯾن ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻋﻧوان ،ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺟدول
ھﺎ ،ﻧﻣودارھﺎ ،و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۴۵۰۰واژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﯾﻔﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۵۰۰۰واژه
ﺑﺎﺷد.
ﭼﮑﯾده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﺧﺗﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ )دارای ﻣﻘدﻣﮫ ،روشھﺎ ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ  ،ﺑﺣث و ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ،ﮐﻠﯾد واژه ھﺎ( و ﮐﻣﺗر از  ۲۵۰ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣروری:
ﺳﺎﺧﺗﺎر اﯾن ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻋﻧوان ،ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺟدول ھﺎ ،ﻧﻣودارھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼﮑﯾده ﺳﺎﺧﺗﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  ۳۰۰ﮐﻠﻣﮫ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۵۰ﮐﻠﻣﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت .در اﯾن ﻧوع ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺣداﻗل  ۳رﻓرﻧس ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐوﺗﺎه:
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﭘژوھﺷﯽ اﻧدک اﺳت .اﯾن ﻧوع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣل ﻋﻧوان ،ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺟدول ھﺎ،
ﻧﻣودارھﺎ ،و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﮑﯾده اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣداﮐﺛر در ۱۵۰ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮔزارش ﻣورد:
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﭘژوھش در اﯾن ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ،ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﻣورد ﺧﺎص اﺳت .اﯾن ﻧوع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣل ﻋﻧوان ،ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺟدول ھﺎ ،ﻧﻣودارھﺎ ،و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﮑﯾده اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣداﮐﺛر در ۱۲۵
ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺟزاء ﻣﻘﺎﻟﮫ:
ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ:
•

ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ :ﻋﻧوان ﺑﺎﯾد ﮐوﺗﺎه و روﺷن ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺑررﺳﯽ و زﻣﺎن را از آن ﺣذف ﻧﻣود .ﻻزم اﺳت ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺑﺎرت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ﻧﮫ ﺟﻣﻠﮫ .ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑﮑﺎر ﺑردن ﻣﺧﻔف و اﺧﺗﺻﺎر در ﻋﻧوان ﺧودداری ﺷود.

•

ﻋﻧوان ﮐوﺗﺎه :ﻋﻧوان ﻣﺧﺗﺻر ﺷده ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺳرﺻﻔﺣﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﺎپ ﻣﯾﺷود) ﺣداﮐﺛر  ۲۰ﺣرف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(.

•

ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ :ﺑﺎﯾد ﻧوع ﻣﻘﺎﻟﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﺻﯾل ،ﮐوﺗﺎه ،ﻣروری) ﻧﻘﻠﯽ ،ﻧظﺎم ﻣﻧد( ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣوردی ،ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد؛

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن :در ﻣورد ھﻣﮫ ﻣوﻟﻔﺎن ،در ﭼﮑﯾده ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﺑدون ھر ﻧوع ﻋﻧوان اﻋم از ﺧﺎﻧم،
ﻣﮭﻧدس ،دﮐﺗر و  ...ﺷﻣﺎره ﮔذاری و ذﮐر ﺷود.
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻠﻣﯽ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣوﻟﻔﺎن ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب درج اﺳﺎﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود:رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ،ﻧﺎم رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻧﺎم
ﮔروه )اﺧﺗﯾﺎری( ،ﻧﺎم ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ داﻧﺷﮑده ،داﻧﺷﮕﺎه ،ﺷﮭر ،ﮐﺷور.
در ﭼﮑﯾده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﮭﺗر اﺳت رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎرات  MSc ،BS ،PHD ،MDدرج ﺷود.
ﻣﺛﺎل:
اﺳﺗﺎدﯾﺎر ،ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ،ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت  ،.....ﮔروه  ،.......داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ھرﻣزﮔﺎن ،ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ،اﯾران.

Assistant Professor, Health Information Management, ... Research Center, Department of ……, Hormozgan
.University of medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
ﭼﮑﯾده ﻣﻘﺎﻟﮫ:
•

ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﻘدﻣﮫ ،روش ھﺎ ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ،ﺑﺣث و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ،ﮐﻠﯾد واژه ھﺎ

•

ﭼﮑﯾده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽIntroduction, Methods, Results, Conclusion, Key words :

ﻧﮑﺗﮫ :ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب واژه ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﮐﮫ در اﺧر ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود از اﺻطﻼﺣﻧﺎﻣﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ﺣوزه ﺑرای واژه ھﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب واژه ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﮐﮫ در اﺧر ﭼﮑﯾده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود از  MeSHﺑرای واژه ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎص و اﺻطﻼﺣﺎت ﻓﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل واژﮔﺎن ﻧدارﻧد و ﻣﯽ ﺗوان ﻋﯾن واژه را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .واژه ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑﯾن ۳
اﻟﯽ  ۵واژه ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘدﻣﮫ:
•

ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ

•

ﺿرورت اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ

•

ﭘژوھش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﮔذﺷﺗﮫ

•

ﺗوﺟﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿر

•

ھدف ﯾﺎ اھداف ﭘژوھش

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘدﻣﮫ از  ۱۲۰۰ﻟﻐت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد.
روش ھﺎ:
ھﺎ

روش اﺟرا :ﻧوع ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ،ﻣﺣﯾط ﭘژوھش ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﻣوﻧﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،روش ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری وﺗﺧﺻﯾص ﻧﻣوﻧﮫ

روش واﺑزار ﮔردآوری داده ھﺎ :اﺑزار ﮔردآوری ،ﻧﺣوه ﺗدوﯾن و طراﺣﯽ اﺑزار ،رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑزار
روش ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ :روش ھﺎی آﻣﺎری و ﻧرم اﻓزار ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ،آزﻣوﻧﮭﺎی آﻣﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ
ﻣﻼﺣظﺎت اﺧﻼﻗﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ:
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻟب ﻣﺗن ،ﺟدول ،ﻧﻣودار ،ﺗﺻوﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﺑﺣث ،ﺑﯾﺎن ﮔردد.
ﻣطﺎﻟب ﻣطرح ﺷده در ﻣﺗن ،ﺟداول و ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﮑراری ﺑﺎﺷد.
ﺟداول و ﻧﻣودارھﺎ ،ﺑﺎﯾد از ﻧظر آﻣﺎری ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﻼً ﮔوﯾﺎ و ﺻﺣﯾﺢ اراﺋﮫ ﮔردد.
ﺟداول ،ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد دارای ﺷﻣﺎره و ﻋﻧوان واﺿﺢ ،ﮔوﯾﺎ و ﮐوﺗﺎه و دارای ارﺟﺎع ﻣﻧﺎﺳب در ﻣﺗن ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻧوان ﺟداول
در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ و ﻋﻧﺎوﯾن ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ در زﯾر آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
ﺑﺣث و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری:
•

ذﮐر ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﭘژوھش

•

ﺗوﺻﯾف ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﭘژوھش و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗﺑﻠﯽ

•

دﻻﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﯾﺎ رد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕران

•

ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﻣطﺎﻟﻌﮫ

•

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﻣﺣدودﯾت ھﺎ

•

ﺗوﺻﯾف ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره

•

ﮐﺎرﺑرد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ

•

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ:

در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ ﮔروه ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﻓراد ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی در اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﯾﺎ ﺗدوﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻣﮑﺎری و ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣوده اﻧد ﺗﻘدﯾر ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ :درﺻورت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص در اﻧﺗﮭﺎی ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ذﮐر ﺷود .در ﺻورت ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ذﮐر ﮔردد.
ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ:
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﻧوان اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ )) Conflict of Interestدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود را آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ:
ﺑرای ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ ﺣداﮐﺛر  ۳۰رﻓرﻧس ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
اﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻻزم اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و در اﻧﺗﮭﺎ ﻋﺑﺎرت ] [Persianآورده ﺷود.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  Vancouverﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺗن ،از ﺷﻣﺎره ﯾﮏ داﺧل ﮐروﺷﮫ ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺷوﻧد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﺗﻧظﯾم و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﻧرم اﻓزار  End Noteﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﯾﺎدآوری :در ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣروری ،ﺣداﻗل  ۳رﻓرﻧس ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد.

ﻧﮑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ:
ﺑﺎﯾد از آوردن اﺻطﻼﺣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل دﻗﯾﻖ و رﺳﺎﯾﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧد ،ﺧودداری ﺷود و ﻓﻘط در ﻣواﻗﻊ ﺿروری ،ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﯾن در
ﭘراﻧﺗز ﺟﻠوی ﻟﻐت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
اﺳﺎﻣﯽ ،اﺻطﻼﺣﺎت و ﻧﺎم اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آورده ﺷود) .از آوردن ﭘﺎﻧوﯾس ﺧودداری ﺷود(
ﺗﻣﺎم درﺻدھﺎ در ﻣﺗن ﺑﮫ ﺣرف ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .ﻣﺛﻼً  ۲۹درﺻد درﺳت اﺳت و ﺑﮫ ﺻورت  %۲۹ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷود.
در ﻣﺗن ﻓﺎرﺳﯽ اﻋداد اﻋﺷﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﺎرﺳﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻣﯾز ﻣﺛﻼً اراﺋﮫ ﮔردد.
ﻧﮑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم و ﺗرﺳﯾم ﺟدول ھﺎ ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر:
•

ﺟداول و اﺷﮑﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ را ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

•

ﺟداول و اﺷﮑﺎل ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺷﻣﺎرهﮔذاری و در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ داﺧل ﭘراﻧﺗز ارﺟﺎع داده ﺷوﻧد.

•

ﺟداول ﯾﮏ ﻋﻧوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﺑﺎﻻی ﺟدول( ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺟدول را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

•

ﻧﻣودارھﺎ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ،دارای ﯾﮏ ﻋﻧوان )زﯾر ﻧﻣودار ﯾﺎ ﺷﮑل( ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

•

ﺣﺗﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺟدول ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد و در ﺻورت ﺧﺎﻟﯽ ﺑودن در ﻣورد آن ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷود.

•

ﺟداول و اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺻﻔﺣﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭼﺎپ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾب ارﺟﺎع ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد.

•

ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺎﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺎ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎه از زﯾرﻧوﯾس در زﯾر ﺟداول ،ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود.

•

ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺻﺎﺣبﻧظران ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺣدود ﺑوده و ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻋدد ﺑﮫ
ازاء ھر  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۱۲۰۰ﮐﻠﻣﮫ )ﻣﻌﺎدل ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ  (۴Aﻧﺑﺎﺷﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
اراﯾﮫ ﮔردد.

•

از ﺗﮑرار ﻧﺗﺎﯾﺞ ھم ﺑﮫ ﺷﮑل ﺟدول ھم ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﻣودار ﺧودداری ﺷود.

•

از اراﯾﮫ ﺟداول ،ﻣﻧﺣﻧﯽھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر اﺿﺎﻓﯽ ﺧودداری ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺟدوﻟﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً دارای ﯾﮏ ردﯾف اﺳت و ﯾﺎ ﻧﻣوداری ﮐﮫ
ﻧﺷﺎندھﻧده  ۲ﻧﺳﺑت آﻣﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ﭼون ﻣوارد ﻓوق را ﻣﯽﺗوان در ﻣﺗن طﯽ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳطر اراﯾﮫ ﻧﻣود.

•

در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ،از ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

•

ﻻزم اﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺣدی واﺿﺢ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﻋﻧوان و ﯾﺎ ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﺎﺷﻧد و در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت
ﺗﺻوﯾر رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺣوه ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮫ:
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﯾت ﻣﺟﻠﮫ ) (http://jmis.hums.ac.irﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود را ﺑﺻورت  onlineارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ارﺳﺎل ﻓﺎﯾل ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ دو ﺻورت اﻟزاﻣﯽ اﺳت:
اﻟف( ﺑﺎ ﻧﺎم وﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ب ( ﺑدون ﻧﺎم وﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﻗﺎﻟب ﻓﺎﯾل ﻣﻘﺎﻟﮫ:
ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ راھﻧﻣﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﻧرم اﻓزار Wordﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺻﻔﺣﮫ آراﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮏ ﺳﺗوﻧﯽ ﺗﺎﯾپ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧوع و ﺷﻣﺎره ﻗﻠم:
•

ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﻠم ﻓﺎرﺳﯽ  B lotusﺷﻣﺎره  ۱۱ﻧﮕﺎرش ﺷود.

•

ﭼﮑﯾده ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠم ﻓﺎرﺳﯽ  B nazaninﺷﻣﺎره  ۱۰ﻧﮕﺎرش ﺷود.

•

ﭼﮑﯾده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  Times new romanﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۲ﻧﮕﺎرش ﺷود.

•

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧطوط  ۵/۱در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﻓرم ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ:
در ﻗﺳﻣت »ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن« وب ﺳﺎﯾت ﻣﺟﻠﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اﻣﺿﺎء ھﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد و اﻣﺿﺎء آن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘذﯾرش ﺷراﯾط
ﻣوارد ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت .در ﺻورت ﻋدم ذﮐر ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول ،ﻓرﺳﺗﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ،آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ
ﻣوارد ﭘﯾشآﻣده در ﻣورد ﺣﻖ ﻣؤﻟﻔﺎن دﯾﮕر و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺧواھد ﺑود.
ﺷراﯾط ﭘذﯾرش ﻣﻘﺎﻟﮫ:
ﺗﻌﮭدات ﻧوﯾﺳﻧده:
•

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺻﺣت و ﺳﻘم ﻣطﺎﻟب ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗرﺗﯾب اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺛر ،ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘژوھش در ﺻورت ﻋدم
ذﮐر ﻧﺎم اﯾﺷﺎن در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ادﻋﺎی ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣورد ﺣﻖ ﻣؤﻟف ﯾﺎ ﻣﺣﺗوا ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧوﯾﺳﻧده )ﮔﺎن( اﺳت.

•

در ﺻورت ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺗﺣﻘﯾﻖ ،اﯾن ﻣﺟﻠﮫ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻌذور ﺧواھد ﺑود.

•

ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ در ﺑﺧش ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ دارﻧد.

•

ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧوﯾن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧظر ﻧﮭﺎﯾﯽ ،در ﻣﺟﻠﮫ دﯾﮕری ﭼﺎپ ﺷده ﯾﺎ ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﺑﺎﺷد.

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷده و ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎ ذﮐر آدرس ﻣﺣل ﭼﺎپ ﻧﺳﺧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻣﺟﻠﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧوﯾن ﻣطﻠﻊ ﮔردد.

•

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در اﯾن ﻣﺟﻠﮫ در ﻣﺟﻼت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ اﺧذ ﻣﺟوز از ھر دوی ﻣﺟﻼت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧوﯾن و ﻣﺟﻠﮫ ﻣﻘﺻد
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.

ﭼﮕوﻧﮕﯽ داوری ﻣﻘﺎﻻت:
•

ﻣﻘﺎﻻت ﺗوﺳط ﺷورای ﺳردﺑﯾری ﻣورد ﺑررﺳﯽ ،ﻧﻘد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﺷورا در ﺗﻐﯾﯾر و اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻻت آزاد ھﺳﺗﻧد و در
ھر ﻣرﺣﻠﮫ از روﻧد ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺣﺗﻣﺎل رد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺷورای ﺳردﺑﯾری وﺟود دارد.

•

ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗوﺳط ﺣداﻗل دو داور ﮐﮫ ھوﯾﺗﺷﺎن ﻣﮑﺗوم اﺳت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﮏ ﻟﯾﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت ،داوری ﺧواھد ﮔردﯾد.

•

ﻣﺟﻠﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﮫ اطﻼع ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑرﺳﺎﻧد.

•

ﻧوﯾﺳﻧده ﻣوظف اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻧظرات داوران ،ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺻﻼح ﺷده ﺧود را ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﺟﻠﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

•

ﻧوﯾﺳﻧده ﻣوظف اﺳت ﺗﻐﯾﯾرات را در ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺻﻼح ﺷده ھﺎﯾﻼﯾت ﮐﻧد.

•

ﭘس از اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺟددا ً ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

•

ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﺄﯾﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﺟﻠﮫ ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد.

