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گارش مقاهل»  «راهنمای ن
مقاالتی در این  مجلنه    نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

  نگاشته شده باشند: ،انواع ذیلبه یکی از  و تنظيمطبق فرمت مجله  دقيقاًگيرند که  مورد پذیرش قرار می

، (Case Report)، گنزارش منورد    (Review Article)ت منروری مقناال  (Original Article) پژوهشنی اصيل مقاالت 

  .(Letter to the Editor) و نامه به سردبيننر (Short Communication) کوتاه مقاالت

  ذیل است:شامل موارد  شکیآموزش علوم پز های گوناگون زمينهدر مجله آماده دریافت و بررسی مقاالت 

 ریزی آموزشی علوم پزشکی رنامهب 

  علوم پزشکیآموزش ارزشيابی در 

 علوم پزشکی آموزش های تدریس در  روش 

 علوم پزشکیآموزش شناسی آموزشی در  روان 

 علوم پزشکی آموزش دریاددهی  -یادگيریهای آموزشی  تئوری 

 :شودرعایت  ذیلباید نکات  ،های مختلف مقاالت ارسالی در تنظيم و نگارش قسمت

، بحنن  ، نتننای  ، کار روش، مقدمه، ی فارسی چکيده، عننوان ی صفحه: شامل باشد مجزا های بخش حاوی باید مقاالت

  ،منناب  ، قندردانی  و تشننکر ، مالحظات اخالقنی، حنامی منالی، مشنارکت نویسنندگان، تعنارع منناف        ، گينری نتيجنه

 .انگليسی ی چکيده و عنوان

 نحوه نگار ش مقاله 

 :باشند شده نگاشته ذیل انواع از یکنی بنه که گيرند می قرار پذیرش مورد مجله ای  در مقاالتی

 ساختار مقاالت -۱

 ه در مت  یترتيب ارا کلمه تهيه شود. مقاله پژوهشی به 0555پژوهشی بایستی حداکثر در  مقاله :پژوهشیاله مق

ليسنی(، مقدمنه،   )فارسی و انگ« Mesh اساس رب» گانعنوان )فارسی و انگليسی(، چکيده و کليدواژ تشکيل شده از:

مالحظات اخالقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، ها، پيشنهادات،  گيری، محدودیت نتيجه ،ها، بح  یافتهها،  روش

ترتينب   بنه زبنان فارسنی بنه     اشنکا  جنداو  و   ،فهرست مناب  به زبان انگليسنی و تشکر و قدردانی  ،تعارع مناف 

 . گذاری انجام شده در مت  همراه با عنوان شماره

 صنورت سنازمان یافتنه بنا عنناوی  مجنزا        کلمنه بنه   ۰05تعداد کلمات حداکثر تنا   پژوهشی: مقالهساختار چکيده 

 باشند.   (Conclusion) گينری  و نتيجنه  (Results) هنا  ، یافتنه (Methods)هنا   ، روش (Introduction)شنامل مقدمنه  

  اشند. در پاینان چکينده فارسنی بایسنتی     ای تنظنيم گنردد کنه بينانگر کنل مقالنه ب       گوننه  همقاله باید بن  ی خالصه
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ذکر شود که در عنوان و چکيده مقاله آمده باشد. در پایان چکينده   «کليدواژگان» با عنوان ی کليدی کلمه 0تا  3

 .ذکر شود Mesh اساس بر Keywords تحت عنوان ی کليدی کلمه 0تا  3انگليسی هم باید 

 )سناختار چکينده   ل گنزارش منوارد ننادر و جالنب اسنت.      گنزارش منوردی شنام    :مقاله کوتاه )گزارش مورد 

این  مقناالت    کلمه اسنت.  5۰0 زمان یافته( و بدون تفکيک با حداکثر حجمغيرسا) یکپارچه صورت هبکوتاه  قالهم

صنفحه   :های بخش تشکيل شده از ه در مت یترتيب ارا کلمه تهيه شوند. گزارش مورد به 5555بایستی حداکثر در 

 (، مقدمننه، گننزارش مننورد،  Mesh اسنناس بننر کلينندواژگان)بننه همننراه  فارسننی و انگليسننیی  هعنننوان، چکينند

 مالحظات اخالقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعنارع منناف ،   ها، پيشنهادات، محدودیتگيری،  نتيجه ،بح 

 . فهرست مناب  و قدردانی و تشکر

 قنرار دهند و    ارد آموزشنی خنار را موردتوجنه   مقاالت مورد نگارش باید آموزنده باشند و منو   :مقاله مروری 

کلمه تهيه شنوند. مقالنه منروری     0555ای  مقاالت بایستی حداکثر در . سبک کلی مقاله پژوهشی نگاشته شود  به

 بنر  کليندواژگان )بنه همنراه    ی فارسی و انگليسنی  عنوان، چکيده :های از بخش تشکيل شده ،ه در مت یترتيب ارا به

 بنندی منحرنر بنه هنر مقالنه را خواهند داشنت(،         روش جستجو، مرور مطالعات )که تقسيم، مقدمه، (Mesh اساس

 . و منناب   نیقندردا  و تشنکر  ،مالحظات اخالقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارع مناف گيری،  نتيجه ،بح 

  کلمه باشد. 355حداکثر بایستیهمانند مقاالت پژوهشی است و تعداد کلمات آن  ،ساختار چکيده ای  مقاالت

پژوهشی  مقالهمانند  مقالهساختار ای  کلمه تهيه شوند.  0555بایستی حداکثر در  مقاله: ساختاریافتهمروری  مقاله

 کلمه باشد. 355تر از  باشد و تعداد کلمات آن باید کم پژوهشی می قالهمانند م ساختار چکيده نيز است.

در  دارای ینک مقالنه  نظر که خود حنداقل   توسط افراد صاحب بایستیای  نوع مقاله  :غيرساختاریافته مقاله مروری

  انگليسنی  و چکينده فارسنی   :گونه مقاالت شامل زمينه موضوع مقاله در فهرست مناب  باشد، نوشته شود. اجزای ای 

 مالحظنات اخالقنی،  ها، پيشننهادات   محدودیت، گيری نتيجه ،مقدمه، بح (، Mesh اساس برکليدواژگان )به همراه 

  و (منبن   05تا  ۰5ترجيحاً بي  انی و فهرست مناب  )دتشکر و قدر ،حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارع مناف 

مانند مقاله پژوهشی است و تعداد کلمات چکينده  ساختار چکيده همچني  . شوند تهيه کلمه 0555حداکثر در باید

 کلمه باشد. ۰05باید کمتر از 

 های نو و ارزنده در خرور آموزش  موضوعات نقدی بر مقاالت قبلی، اخبار و تجربه با بایستی :نامه به سردبير

شنود.   ماه پس از چنا  پذیرفتنه منی    ۰نقد یک مقاله حداکثر  شود.تهيه  ،پزشکی، گزارش و نقد آموزش پزشکی

از  تشنکيل شنده   ،ه در منت  ین ترتينب ارا  کلمه اسنت. نامنه بنه سنردبير بنه      5555حداکثر حجم نامه به سردبير 

 گينری )اختيناری(،   ه شنود(، نتيجنه  ین صفحه عنوان، مت  نامه به سردبير )ممک  است در چند بخش ارا :های بخش

 .فهرست مناب  و ، تشکر و قدردانیها، پيشنهادات محدودیت
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بنرای انتخنا     درسنتی، محتنوای اصنلی مقالنه را در برگينرد.      نویسندگان بایستی توجه کنند که چکيده به توجه:

 .(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmlایندکس مدیکوس استفاده شود ) Meshن از ليست واژگا گل

 باشد  تر شيب A4 ی صفحه 7از  دینبا ؛و اشامل چکيده، مت ، مناب ، اشکا  و جداصيل پژوهشی  ی مقاله: نکته مهم

 صنفحه نباشند.   55از  تنر  شيبن  یصفحه نباشد و تعداد صفحات مقاالت مرور 0از  شيبهتر است ب یوردگزارشات م

  (. Single Space و 55، سایز Times New Romanو انگليسی با فونت  53، سایز BMitra)فارسی با فونت 

 صفحه عنوان -2

 ننام خنانوادگی،    ، ننام و (سنی و انگليسنی  فار)، عننوان کامنل مقالنه    (حنر   ۰5تر از  کم)عنوان کوتاه مقاله شامل 

خنانوادگی   و ننام  ننام  و درج نویسنندگان  تمنامی  ، شنهر و کشنور  (سسنه ؤیا م) ، گروه، دانشکده، دانشگاهعلمی ی رتبه

 نویسنده مسئو  همراه با شماره تلف ، دورنگار، پست الکترونيک، کُد ارکيد، نشانی پستی محل کار.

 مقدمه -3

ر را که ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق موردنظ اهميت و هد  پژوهش، خالصه باید ضم  بيان زمينه و

 .با ذکر مناب  مربوطه بيان نمایداست؛  در گذشته به انجام رسيده

  روش كار -4

 اسنتفاده شنده اسنت،     یا لهيباشند. اگنر از وسن    شیآزما ایپژوهش، مشاهده  قيروش دق یحاو یستبای کار روش

 اسننتفاده شننده اسننت، الزم اسننت  یم و آدرس سننازنده در پرانتننز ذکننر شننود. اگننر از روش مشخرننالزم اسننت نننا

 شود کنه قابنل تکنرار     انيب یشنبه رو یالزم است روش اجرا به حد ،صورت  یا ريمنب  مورداستفاده ذکر شود. در غ

 ذکر شوند. یستیبا ؛ها ادهد ليتحل یافزار استفاده شده برا و نرم یآمار یها باشد. روش گریتوسط پژوهشگران د

  ها یافته -5

ی  شود. الزم نيست همهها به روشنی بيان  باید در قالب مت ، جداو ، نمودارها و عکسهای حاصل از پژوهش  یافته

ارجاع داد. مقاالت طوالنی ممک  است نياز بنه   هتوان به جدو  مربوط جای آن می ها در قالب مت  آورده شوند. به یافته

 تنر نمایند.   گيری( تنا منت  را واضن     ها و نتيجه خرور در بخش یافته داشته باشد )به (Sub-heading)ایی ه زیربخش

جا و مناسب استفاده شده باشد. از ارایه جداو ، نمودارها و ترناویر   طور کلی از تراویر، نمنودارها و جنداو  باید به به

  ی دهننده  دارای یک ردیف است و ینا نمنوداری کنه نشنان     مورد باید خنودداری شود. برای مثا  جدولی که صرفاً بی

توان در مت  طنی ینک النی دو سنطر اراینه       شوند چون منوارد فوق را می باشد، اضافی محسو  می آماری می نتيجه ۰

 جنای جنندو  و شنکل،     ی ساده داشته باشيم، بهتننر اسنت بنه    نمود. بنابرای  اگنر تعنداد کمی یافته و یا یک نتينجه

 را در متن  بنویسيم. یافته

 اشكال، نمودارها و جداول -

 . نشننودعنندد باشننند. جننداو  بننه شننکل عکننس ارسننا   0نباینند بننيش از مجمننوع جننداو ، نمودارهننا و اشننکا  

ها نباید همزمان در مت ، جدو  و  عنوان جدو  باالی آن قرار گيرد و هرگونه توضيحی در پایي  جدو  بياید. داده

صورت استاندارد و  های داخل جدو  و نمودار به فارسی باشد(. طراحی جداو  باید به شتهشکل بيایند )اعداد و نو

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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وجنه بنرای درج اطالعنات در سنلو       بر اساس اطالعاتی که قرار است داخل آن درج شود؛ طراحی شود )به هني  

صورت خالی بنودن؛   های جدو  خالنی نباشد و در بهتر است خانه همچني  ی اینتر استفاده نشود( از دکمه ،جداو 

و . اشکا  بایستی از کيفيت باالی ترویری برخوردار باشند. عناوی  شنکل   توضي  کافی داده شنود ،در آن منورد

 گيرد.  زیر آنها قرار می ،نمودار

در مننواقعی  .باشند، تا حداکثر وضوح را در تارنمای مجله داشته باشند GIF و JPEG ها با فرمت عکس :مهم نکته

 ؛شننوند مننی Pasteکپننی و  Wordی  در متننن  مقالننه در برنامننه Excelیننا  SPSSی  ارهننایی از برنامننهکننه نمود

 تا بتوان تغيينرات الزم را در آنها اعمنا  نمود. شودصورت جداگانه و مستقل ارسا   اصلی نمودار به  منب 

 بحث -6

 مشنابهت  دالیل و دیگر مرتبط های پژوهش نتای  با ها آن مقایسه و تحقيق مهم و جدید های یافته حاوی باید بح 

  و مطالعنه  هنای  محندودیت . گنردد  خنودداری  بخنش  این   در ،هنا  یافتنه  بخنش  تکرار از. باشد نتای  در اختال  یا و

 . گيرد قرار موردتوجه باید آن بودن پذیر تعميم ميزان

 گيري نتيجه -7

 انجنام  جهنت  پيشنهاداتی. باشد آن از حاصل ریگي نتيجه و پژوهش جدید و مهم های جنبه حاوی باید گيری نتيجه

 .است طرح قابل بخش ای  در بعدی مطالعات

  تشكر و قدرداني -8

کافی برای عننوان شندن در    اما فاقد معيار )مادی و معنوی( اند داشتهاز تمامی افرادی که در ای  مطالعه همکاری 

ای  افراد عبارتند از کسانی کنه در روش ینا در نگنارش    . شوددر ای  قسمت قدردانی  ،اند بي  نویسندگان مقاله بوده

اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجنه تحقيقناتی    اند یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده مقاله همکاری داشته

 سسه ینا دانشنگاه را بنه همنراه شنماره ربنت طنرح در آخنر مقالنه          ؤسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن مؤم

 .شودذکر 

  فهرست منابع -9

 . مسئوليت صنحت منناب  بنا نویسنندگان مقالنه اسنت      ی ارسا  شده، مناب  به روز ارایه شوند.  برای هر مقالهباید 

بنر اسناس ترتينب    برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان مقاله را به متون اصلی ارجناع دهنند. منناب     

فهرست شنوند. تمنامی منناب      ؛های ذکر شده در مت  ترتيب شماره  ر انتها بهو د گذاری شوند شماره ،استفاده در مت 

ی او  مقالنه در منناب  درج و    نویسننده  0شامل مناب  فارسی زبان نيز در فهرست مناب ، به انگليسی نوشته شوند. نام 

 تا  به شرح ذیل است:نگارش انواع مناب  اعم از مقاله یا ک ی نحوهاستفاده شود.  ”.et al“برای بقيه از کلمه 
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 :صفحه :شماره مجله ؛سا  انتشار .نام کوتاه شده مجله .عنوان کامل مقاله (.گانه )نویسند نام حر  او  گی ونام خانواد مقاله. 

Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal  

(abbreviated according to PubMed) Year; Vol (no): Pages. 

Example: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Longterm mortality after 

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

1992; 27: 1906-11.  

 : شماره صفحه :سا  انتشار ؛ناشر :شهر محل چا  .شماره چا  .عنوان کتا  (.گانه )سندینو نام حر  او  خانوادگی ونام  کتا. 

Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher;  

Year: Pages. 

Example: Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.  

 : کتنا   سنندگان یننام نو ابتندای  و  ینام خنانوادگ  .عنوان فرل .فرل سندهینام نو حر  او و  ینام خانوادگ فرلی از یک کتا.  

 .شماره صفحه :انتشار ا س ؛ناشر :محل چا  .شماره چا  .عنوان کتا 

Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). 

Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages. 

Example: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.  

 :مقاله ارایه شده در کنفرانس 

Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. 

Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.  

 :شته شده است: عنوان گزارش. نام سازمانی که در آن گزارش نو ( گزارش.گاننام نویسنده ) حر  او نام خانوادگی و  کنفرانس

 .شماره صفحهسا :  .کشور، شهر

Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the 

report is written: country, city. Year: Pages. 

Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.  

 :موجود از: لينک سایت]نقل از سا  ماه روز  [(. عنوان.گاننام خانوادگی و ابتدای نام نویسنده ) موضوعات نقل شده در اینترنت . 

Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....  

Example: Esters GI, Cooker PG, RFIttenbach.Effects of a unit of instruction in mental health on rural adolescents' 

conceptions of mental illness and attitudes about seeking help. [cited 2006 feb 10]. available from: 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n130_v33/ai_21072048 

 صفحه.شماره سا :  ؛نامه. نام دانشگاه انیعنوان کامل پا .نامه انیپا سندهیو حر  او  نام نو ینام خانوادگ :نامه پایان 

Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: 

pages. 

Example: Bunker VM. Nutrition in the elderly with particular references to essential trace elements 

[dissertation]. Southampton England: univ. Southampton; 1987. 

 :بياید.داخل پرانتز ، زبان اصلی مقاله در انتها بایستی مقاله غير زبان انگليسی 

Example: Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?  

Hakim Res J. 2007; 10(2): 1-7. (in Persian)  

 :و حنر  او    یننام خنانوادگ   )ترجمنه(.  .عننوان کتنا    (.گنان ه )سنند ینو ننام  حنر  او  وادگی و خاننام  :کتا  ترجمه شده 

 )زبان(. .شماره صفحه :سا  انتشار ؛ناشر :شهر محل چا  .شماره چا  نوبت ویرایش )اگر غير از نوبت او  است(. اصلی. سندهینام نو

 :است شده استفاده مقاله در آن یفارس نسخه از و است شده ترجمه فارسی به که کتا  یک از مثالی

Example: Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2
nd

 ed. Tehran: 

Mobaleghan Publication; 2004: 49-50. (in Persian)  

د.ش( باVancouver) نویسی باید مطابق اصو  نگارش مناب  ونکوور بقيه موارد رفرنس

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n130_v33/ai_21072048
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از اخترارات قراردادی استاندارد استفاده شود و از نوشت  کلمات اختراری در عنوان و چکيده  :عالئم اختراری -55

بایستی آورده شود مگر این  کنه    ؛خودداری شود. اصطالح کامل اخترارات استفاده شده در اولي  بار استفاده در مت 

 گيری باشد.  یک استاندارد اندازه

نویسندگان بایستی هرگوننه کمنک منالی درینافتی و تعنارع منناف        : (Conflicts of Interest)  مناف عارعت -55

 زیاندچار سود یا  ،های مالی یا داشت  سهام در یک شرکت که ممک  است پس از انتشار مقاله حمایت نظيراحتمالی 

  هستيم از آن آگاه باشيم.شود، ولی ما مایل  گزارش تعارع مناف  موجب رد مقاله نمیگزارش کنند. شود را 

 مقاله نباید قباًل در یکی از نشریات کشور به چا  رسنيده ینا همزمنان بنرای مجنالت دیگنر ارسنا         : تعهدنامه -5۰

نویسنده باید توجه نمایند   .الزم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چا ، ای  مورد را درج نمایندو  شده باشد

 ، ی دیگنر  بنه مجلنه   سایر مجالت و یا ارسنا  آن قبنل از مشنخد شندن ترنميم نهنایی      زمان مقاله به  ارسا  همکه 

 تعهدنامننه توسننط بنننابرای  بایسننتی فننرم شننود.  و موجننب بازگرداننندن مقالننه مننی شننتهاز لحنناا اخالقننی مشننکل دا

 .ارسا  شود ؛صورت فایل عکس اسک  آن به شده و سپس ءنویسندگان امضا تمامی

 ، ای انجنام شنده اسنت     سسنه ؤه پژوهش و تهينه مقالنه بنا اسنتفاده از بودجنه تحقيقناتی م      چنانچ :مالی پشتيبانی -53

 شود. آورده مقاله مت  انتهای در ربت طرح ی شماره و کننده پشتيبانی سازمان یا و مؤسسه نام ضروری است

 کند. ای بابت چا  مقاله دریافت نمی ای  مجله هي  هزینه ی چا : هزینه -54

المللنی قنرار    تحت حقوق معنوی بني   «راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی» تمام محتوای مجله :حقوق معنوی -50

 ی غيرتجناری شنما اسنت. کپنی، توزین ، ارسنا ، نمنایش ینا چنا  محتنوای مجلنه بنا              دارد. ای  مجله برای استفاده

 کتبی؛ قابل انجام است. ی کسب اجازه

 ای توسنط سنه داور ناشنناس کنه      شنوند. هنر مقالنه    ه نگه داشته منی ی مقاالت محرمان همهفرآیند داوری مقاله:  -50

گيرند. ترميم مجله در پذیرش، رد و یا تغيينر در   مورد داوری قرار می ؛شوند توسط هيأت تحریریه مجله مشخد می

  مانند.  خواهند  محفنوا  داوران و نویسنندگان  هوینت شنود.   رسانده می ،مقاله در اسرع وقت به اطالع نویسنده مسئو 

 .باشد می رویت قابل تحریریه هيأت و داوران برای ارسالی تنها مقاله

  (Galley Proofنهنایی )  مقالنه  از نسنخه  ینک  انتشنار،  و چنا   از قبنل  ایرادی هرگونه رف  منظور به :گيری غلط -57

 بایسنتی  اصنالحات  .نمایند  اصالح را احتمالی اشتباهات تا شود میارسا   مسئو  نویسندهبه  الکترونيک فایلدر قالب 

 شود.  ایميل مجله دفتر به ساعت 44 مدت طی و شده یادداشت روشنی به

 کنه  کنيند  عبنارتی مشنخد   بنه  شنود.  آورده «کار روش» قسمت در بایستی اخالقی مالحظات :اخالقی راهنمای -54

 اخالقی لحاا به را پژوهش که ای مؤسسه نام. است شده گرفته پژوهش در کنندگان شرکت تمامی از آگاهانه رضایت

  ینا  بنالينی  هنای  کارآزمنایی  بنرای  زیسنتی  اخنالق  ی کميتنه  از مجنوز  ارایه که کنيد توجه .شود آورده کرده، ترویب

 .است ضروری مشابه مطالعات

گنروه آموزشنی،    :شنامل  نوشت  افيليشن  نویسنندگان )در چکينده فارسنی و انگليسنی(      ی نحوه نویسی: افيليش  -51

 نویسنی   با توجه به اهميت درسنت  .است ريقاتی، )پژوهشکده یا پژوهشگاه(، دانشگاه، شهر، کشودانشکده یا مرکز تحق

 شود پنيش از ارسنا  مقالنه بنه مجلنه،       می  توصيه؛ آن استناد بهنام نویسندگان برای جستجوی اینترنتی مقاله و ميزان 

 شود. چک ،حتماً درستی درج اسامی فارسی و انگليسی با تمامی نویسندگان مقاله
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 لطفناً بنه ليننک رونند صندور       د اخنالق در انتهنای مقالنه، بنرای چنا  آن الزامنی اسنت.       درج کُن  د اخنالق: کُ -۰5

 شود: د اخالق به دو شکل نوشته میکُکُد اخالق مراجعه شود. 

هی ی پنجم( کميته دانشنگا  امي  طرح در )جلسه 45مثالً ترویب  :ی اخالق در پژوهش دانشگاهی د مروبه کميتهکُ -5

 (. IR.SBMU.REC.1394.40)ی جلسه(  )بدون توجه به شماره 5314اخالق در پژوهش د.ع.  شهيد بهشتی در سا  

امي  طرح در )دومي  جلسه( شورای پژوهشنی در   55مثالً ترویب ی اخالق در پژوهش سازمانی:  د مروبه کميتهکُ -۰

 ی دانشنگاهی د.ع.  شنهيد بهشنتی در     ی کميتنه  رینز و متابوليسنم در حيطنه    ی اخالق پژوهشنگاه غندد درون   کميته

  (.IR.SBMU.EMRC.REC.1394.10) ی جلسه( ( )بدون توجه به شماره5314سا  

 آزاد؛  سنندگان ینو این  یعلمن  أتين ه یاعم از اعضنا  ،مقاالت سندگانینو یتمام ؛یوزارت نامه  یيطبق آ د ارکيد:کُ -۰5

 .باشند یمقاالت م رشیذجهت پ (www.orcid.org) ارکيد کُد هیملزم به ارا

 سنمت  احنراز  ؛پزشنکی  مجنالت  ناشنران  المللنی  بني   کميته پيشنهادات اساس بر ميزان مشارکت نویسندگان: -۰۰

 در توجه قابل کمک: »باشد می همزمان طور به چهارگانه شروط داشت  به منوط خالصه طور به ،علمی مقاالت نویسندگی

 نهنایی  ترنویب » و «آن نمنودن  اصنالح  ینا  مقالنه  نویس پيش تهيه» و« آن یها داده تفسير یا تحليل و مطالعه طراحی

بنر اسناس مجمن  جهنانی     بنه عبنارتی   «. پژوهش های جنبه تمام در بودن گو پاسخ» و «چا  برای شده آماده ی نسخه

 تواننند  افنرادی منی   International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)سردبيران مجالت پزشنکی  

ننویس مقالنه ینا     ها ینا در تهينه پنيش    عنوان نویسنده مقاله ذکر شوند که در طراحی مطالعه یا تحليل و تفسير داده به

 ی آن و یا اصالح مقاله؛ نقش مؤرر داشته باشند. بازبينی و اصالح موشکافانه

  ؛نامنه بنه سنردبير    ،دیپژوهشنی، منروری، مقالنه کوتناه، گنزارش منور      اعم از مقاله  )تيپ( درج نوع تيپ مقاله: -۰3

 الزامی است.ضروری و در ابتدای مقاله، توسط نویسندگان 

 ، . تنا جنایی کنه ممکن  اسنت     قاالت به زبان فارسی روان و با رعایت قواعند دسنتوری نگاشنته شنود    م: پانویس -۰4

یگزی  فارسنی وجنود   جنا  ی نظر نویسنده واژه . در صورتی که بهشوداستفاده  ،های فارسی به جای لغات بيگانه از واژه

 ( Footenoteپنانویس ) اصل واژه در  ،توان از )آوانویسی( استفاده کرد و در صورت تمایل می ؛ندارد و یا مرطل  نيست

های دقيق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شنود   از آوردن اصطالحات خارجی که معاد  . همچني درج شود

 شود.  ایي  همان صفحه، پانویسدر پو در موارد ضروری، معاد  التي  

گينرد. پنس از بررسنی سناختاری      می ترتيب تاریخ وصو  آنها موردبررسی قرار مقاالت به فرآیند ارزیابی مقاله: -۰0

داوری علمی مقاله در صورت ترویب اوليه آن توسط حنداقل   ؛تحریریه تأهي ی مقاله توسط سردبير و طرح در جلسه

 پذیرد. شایان ذکر است بررسنی آمناری   انجام می (Peer Review) رت داوری همتابه صو سه متخرد رشته مربوطه

 ت تحریرینه مجلنه در   أگنردد. هين   منتشر میمقاله  ،گيرد. در صورت ترویب مقاالت توسط متخرد آمار صورت می

 ماه 0 تا 3 بي  در صورت لزوم، نظرات اصالحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد رد یا قبو  مقاالت آزاد است و

هفتنه   داکثر ظر  مدت دوح رساند. نویسنده مسئو  موظف است به اطالع نویسنده مسئو  می ؛تاریخ دریافت مقاله از

نویسننده   ی عهده يت کامل مناب  و مطالب چا  شده برئولمس .ه دهدیهای الزم را ارا مقاله اصالح شده به همراه پاسخ

 ؛اند یا چا  و ترجمه مقاالتی که قبالً در مجالت یا نشریات دیگر چا  شده باشد. مجله از پذیرش و یا نویسندگان می

 گوییيت تمنام در جهنت پاسنخ   ئولفرسنتنده مقالنه مسن    معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفي  و محققي ، نویسنده و

 ليتی در ای  زمينه ندارد.ئوگونه مس داشته و ای  مجله هي  های حقيقی وحقوقی را اعتراع شخريت
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 ت:نحوه ارسا  مقاال -۰0

 Online صنورت  ه( مقاله خود را بhttp://dsme.hums.ac.irنام در سایت مجله ) توانند با ربت نویسندگان محترم می

 باشد: می ذیلضروری شامل موارد  یهای ارسال شایان ذکر است فایل. ارسا  نمایند

 Wordدر قالب  «مشخرات نویسندگان با نام و»الف( 

 Wordدر قالب  «مشخرات نویسندگان وبدون نام »  ( 

تعهدنامه از سایت مجله دانلنود   pdf) فایل نویسندگان(  ی همه ء)شامل امضا jpg قالب در مقاله اخالقی تعهد فرمج( 

در قسمت پروننده مقالنه مربوطنه     jpgشده و در قالب  اسک صورت  نویسندگان، به ءشود و بعد از لحاا نمودن امضا

 آپلود گردد(.

زمانی که مقاله چا  شد، تمامی موارد ارسالی شامل مت  مقاله، اشکا  و غيره بعد از  ریخت  مدارک ارسا  شده:دور 

 شوند. ماه دور ریخته می 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «لیست نهایی  چک»

 الزامی است.ضروری و ؛ دفتر مجلهنویسندگان قبل از ارسا  مقاله به توسط  رعایت موارد ذیل

ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده/ نویسندگان همکنار، درجنه تحرنيلی و     صفحه -5

 نویسنده مسئو  باشد. ی و پستیآدرس الکترونيک، نمابر ،ها همراه با تلف  وابستگی دانشگاهی آن

به جنزء مقناالت منروری و مطالعنات     تنظيم شود )کلمه  ۰05و حداکثر در یافته ختارساچکيده  -۰

 موردی که چکيده غيرساختاریافته دارند(. 

ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطالعات ارایه شنده در منت ، در جندو      جداو ، اشکا  و عکس -3

 تکرار نشده باشند.

  توضيحات باشد. نوشت  با همراهبا وضوح کامل و  / ترویرعکس -4

 تنظيم شود. ،ارش مناب  مجلهمناب  مطابق دستور نگ -0

 باشد. امضاء شده ی نویسندگان مقاله اظهارنامه از طر  همه -0

 بيان شده باشد.منب  مالی، تعارع مناف  در پژوهش  -7

 شود. درجکُد اخالق مقاله  -4

 شود. درج رکيد نویسندگاناُ  دی آی -1

 ارایه شود. نامه درخواست چا  مقاله -55


