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راهنمای نویسندگان مقاله
مجله دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نيشابور با هدف ترویج و انتشار یافتههای علمی مبتنی بر پژوهش و باال بردن سطح
آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی-پژوهشی انجام شده به سایر همکاران ،در زمينههاي پزشکی ،پيراپزشكي ،پرستاري ،بهداشت و
مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی و سایر موضوعات وابسته به علوم پزشکی به چاپ میرسد .اين مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسي
با خالصه مقاالت انگليسي منتشر ميشود.
ارسال مقاالت
نویسندگان ميتوانند مقاله خود را به سامانه مجله به آدرس  Journal.nums.ac.irو یا پست الکترونیکی

Journalnums@yahoo.com

ارسال نمایند .مقاله نباید در مجله دیگری چاپ شده باشد و نویسندگان پیرو درخواست چاپ مقاله خود به سردبیر متعهدمیشوند تا گرفتن
پاسخ نهایی ،مقاله را برای نشریه دیگری ارسال ننمایند.
شيوه نگارش مقاله
انواع مقاالت بصورت مقاالت پژوهشی اصيل ( ،)Original Articleگزارش مورد ( ،)Case Reportگزارش موارد ( ،)Case Seriesمقاالت مروری
( ،)Review Articleمقاله كوتاه ( ،)Short Communicationنامه به سردبير( )Letter to Editorو پاسخ نامه سردبير ( )Responseدر شاخههاي
گوناگون علوم پزشكي در مجله پذيرفته ميشود.
مقاله ارسالي باید شامل قسمتهای ذیل باشد
صفحه عنوان ،چکیده فارسی ،چکیده انگلیسی ،مقدمه ،مواد و روشها ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری ،تشکر و قدردانی ،منابع
صفحه اول :شامل عنوان کامل فارسی ،نام و نام خانوادگی و وابستگی و درجه علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده
مسئول ،نشانی پستی نویسنده مسئول ،شماره تلفنهای همراه و پست الکترونیکی تمامی نویسندگان مقاله باشد.
صفحه دوم :شامل عنوان کامل فارسی و عنوان مکرر فارسی بین  4تا  8کلمه ،چکیده فارسی با حداکثر  250كلمه و به تفکیک دارای
قسمتهای زمینه و هدف ،مواد و روشها ،یافتهها ،نتیجهگیری و کلیدواژهها شامل  3تا  5واژه از فهرست  Meshدر ایندکس مدیکوس باشد.
صفحه سوم  :عنوان کامل انگلیسی و عنوان مکرر انگلیسی ( )Running Titleو چكيده به زبان انگليسي با همان ساختار چكيده فارسي و
حداكثر در  250كلمه ارائه گردد .چكيده انگليسي بايد دقيقا مطابق با چكيده فارسي تهيه شود و ضروري است توسط فردي مسلط بر زبان
انگليسي نگاشته شود و شامل قسمتهای ذیل باشد:
Introduction and Aims, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords

صفحه چهارم به بعد :متن مقاله پژوهشي اصيل مطابق با ساختار زير خواهد بود:
مقدمه
بیانکنند ه هدف تحقیق ،اهمیت و ضرورت موضوع و چکیدهای از مطالعات مرتبط با تحقیق میباشد و نباید شامل یافتهها و یا بحث در مورد
موضوع باشد.
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مواد و روشها
شامل نوع مطالعه ،چگونگی انتخاب نمونهها و کنترل آنها ،توضیح روشکار بطورکامل ،روش و ابزار گردآوری اطالعات ،روايي و پايايي ابزار
استفاده شده ،مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ،نحوه تجزیه و تحلیل دادهها و نام آزمونهای آماری مورد استفاده میباشد.
اگر از دستگاه خاصی استفاده شده است نام و آدرس شرکت سازنده دستگاه در داخل پرانتز ذکر گردد.
اگر از روشی استفاده شده که قبال مورد استفاده بوده است منبع روش مذکور آورده شود.
اگر از روشی برای اولین بار استفاده شده اطالعات کافی در مورد آن برای استفاده دیگر محققان بیان شود.
در مواردی که از دارو استفاده شده است ،نام ژنریک ،دوز و روش تجویز آن ذکر شود.
مالحظات اخالقی بایستی در این قسمت ذکر شوند.
یافتهها
باید بصورت متن ،جداول ،نمودارها یا تصاویر بدون تکرار و به ترتیب ارائه شده در متن باشد .در این بخش باید صرفاً یافتههای پژوهش قید
شود و از بیان قسمتهای مربوط به مقایسه مطالعات مختلف ،بررسی متون ،مقدمه ،بحث و ...خودداری گردد.
بحث
شامل تفسیر و مقایسه یافتهها با مطالعات مشابه میباشد .از مطالعاتي با يافتههاي موافق و مخالف جهت مقايسه استفاده شود .در این قسمت
باید در مورد رد یا قبول فرضیات مطرح شده در مقاله توضیح داده شود.
نتیجهگیری
در پایان ،مقاله باید بصورت بندهای مشخص شامل نتیجهگیری و پیشنهادات جمعبندی شده و محدودیتهای پژوهش و نقاط قوت و
کاستیهای آن در این بخش بیان گردد.
تشکر و قدردانی
در صورت نیاز از افراد یا سازمانهایی که در تدوین مقاله ،گردآوری مطالب یا کمکهای مالی و یا فنی همکاری نمودهاند تشکر به عملآید.
درصورتيكه مقاله ارسالي حاصل از يك طرح پژوهشي مصوب دانشگاهها يا مراكز تحقيقاتي است كد طرح ،تاريخ تصويب ،نام مرکز و دانشگاه
تصویب کننده آن در این بخش ذكر گردد.
درصورتی که مقاله ارسالی حاصل از یک پایان نامه است ،نام نویسندگان ،اساتید راهنما و مشاور ،محل ارائه پایان نامه ،مقطع پایان نامه ،دانشگاه
و دانشکده و تاریخ دفاع از پایان نامه در این قسمت ذکر شود.
منابع
كليه منابع حتي منابع فارسي به انگليسي ترجمه و نوشته شوند .در انتهاي منابع فارسي به زبان اصلي آن اشاره شود [.]Persian
منابع به ترتيب استفاده در متن شمارهگذاري و طبق اصول نگارش منابع « ونكور» مرتب شوند.
براي ارجاع به مقاالت از اعداد رياضي داخل پرانتز استفاده شود ( .مثال ( .))9درصورتيكه به مراجع پي در پي اشاره ميگردد بايد بين اولين و
آخرين شماره از خط فاصله استفاده كرد ،در غير اينصورت از ویرگول «  » ،بايد سود جست ( .مثال 7-9 :يا .)5،7
توصيه ميشود جهت نوشتن منابع از نرم افزار مديريت منابع از جمله  EndNoteيا  Reference Managerاستفاده گردد.
نام مجالت باید بصورت اختصار مطابق با الگوی  Index Medicusباشد.
نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.
نام نویسندگان با کاما «  » ,از هم جدا شود و از کلمه “  “ andبرای جدا کردن اسامی استفاده نشود.
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 نویسنده6  نام، نفر باشد6  درصورتیکه تعداد نویسندگان بیشتر از. ذکر اسامی همه آنها ضرورت دارد، نفر و یا کمتر باشد6 اگر تعداد نویسندگان
. » آورده شود,et al. « اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت

نحوه رفرنس نويسي
مقاالت مجالت
الف) شخص به عنوان نویسنده

 صفحه شروع و خاتمه:) تاریخ انتشار; شماره(جلد مجله. نام اختصاری مجله. عنوان کامل مقاله.)نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان
: مثال.مقاله
1. Lee CY, Fang CK, Yang YC, Liu CL, Leu YSh, Wang TE, et al. Demoralization syndrome among cancer outpatients in
taiwan. Support Care Cancer. 2012;20(10):2259-67.
2. Mohammadi Gh, Kavosi A, Raziani Y, Parvinian Nasab AM. Rhinocerebral mucormycosis and treatment: Report of two
cases. J Neyshabur Univ Med Sci. 2014;2(2):10-3. [Persian]

ب) سازمان به عنوان نویسنده
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose
tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

ج) مقاله به زبان غیر انگلیسی

.عنوان این مقاالت به انگلیسی ترجمه و در کروشه آورده میشود و زبان اصلی مقاله در انتها ذکر میگردد
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. [Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne]. Tidsskr Nor Laegeforen.
1996;116:41-2. [Hungarian]

کتاب
الف) شخص به عنوان نویسنده

. شماره صفحات، ناشر; سال انتشار: شهر نشر کتاب. شماره چاپ. عنوان کتاب.)نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

)ب) نویسنده(گان) و تدوین کننده(گان
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes
Education Services; 2001.
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ج) سازمان(ها) به عنوان نویسنده
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and
practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

د) فصلی از کتاب
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors.
The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
)منابع الکترونیک (بیش از سه منبع ذکر نشود

 ناشر; تاریخ اولین انتشار[تاریخ آخرین به روز: محل انتشار، عنوان مطلب، عنوان وب سایت.)نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان
 آدرس اینترنتی.]رسانی
Andrés de F, Caryn M, Alison Y. Global Forum on Health Research. Monitoring financial flows for health research. Geneva:
Council on Health Research for Development (COHERD); 2001. Available from: URL: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=18492.

دیگر منابع
الف) مطالب کنفرانس
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of
EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier, 1996.

ب) بیانیه کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet
P. piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7th world Congress on Medical Informations: 1992 Sep
6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland 1992: 1561-5.

ج) مقاله کنفرانس
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton
E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

د) پایان نامه
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002.
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ه) مقاله منتشر نشده
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA.
In press 2002.

قالب و شكل سایر مقاالت
گزارش موردي ()Case Report

چکیده :در این نوع مقاله چکیده بايد كمتر از  200كلمه ،بدون ساختار و شامل موارد ذیل باشد:
زمینه و هدف :دليل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را توضيح دهد.

مورد :خالصهاي از يافتههاي باليني ،يافتههاي غيرطبيعي آزمايشگاهي ،روش درمان و نتيجه حاصله از درمان بيان شود.
نتيجهگيري :خالصهاي از يافتهها و كشفيات اصلي و علل منحصر به فرد بودن مورد مطرح گردد.
کلیدواژهها :شامل  3تا  5واژه کلیدی منطبق با فهرست  Meshدر ایندکس مدیکوس است.
سایر اجزای مقاله گزارش موردی
مقدمه ( شامل زمينه ،اهميت و دليل نادر بودن مورد گزارشي با ذكر آمارهاي گزارش شده قبلي)
معرفي بيمار
بحث
نتیجهگیری
تشکر و قدردانی
منابع
* در تهيه اين مقاالت بايد اسرار بيمار محرمانه بماند .همچنين يك فرم رضايتنامه از بيمار تهيه و ضميمه مقاله شود.
مقاله مروري ()Review
چکیده نباید از  250كلمه تجاوز كند و به خالصهاي از مواردي كه در مقاله بررسي ميشود و یافتهها و نتيجهگيري حاصل از آن اشاره شود.
مقاله مروري بايستي به يكي از دو شكل زير تهيه گردد:
مقاالت مروري ساختار يافته ( )Systematic Reviewميتوانند بصورت متاآناليز ،متاسنتز يا بدون تحليل آماري باشند .اين مقاالت داراي اجزاء
مقاالت پژوهشي اصيل ميباشند.
مقاالت مروري غيرساختاريافته فقط از پژوهشگران مجرب و مسلط به موضوع مقاله ،كه داراي تاليفاتي در آن زمينه هستند ،پذيرفته ميشود.
اجزاي اين گونه مقاالت شامل چكيده ،مقدمه ،بحث و نتيجهگيري ،حداقل داراي  50منبع و حداكثر در  5000كلمه میباشد.
مقاله كوتاه ()Short Communication
مقاله تحقيقاتي كوتاه ،از نظر ساختار مانند مقاالت پژوهشي اصيل است و بايد شامل حداكثر  1500كلمه 2 ،شكل يا جدول و يك چكيده
كوتاه ساختارمند تا  150كلمه باشد .تعداد نويسندگان حداكثر  5نفر و تعداد منابع حداكثر  10مورد است.
نامه به سردبير ()Letter to Editor
نامه به سردبير داراي موضوعاتي مانند نقدي بر مقاالت قبلي ،نقد يا مرور كتا ب ها ،تحليل يك موضوع مرتبط با آموزش پزشكي،
گزارش و نقد همایشهاي آموزش پزشكي ،شرح و بسط يك ايده و يا تشریح موضوعی پيچيده است و حداكثر بايد  1000كلمه باشد.
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اين مقاالت نياز به ساختار ندارند اما داشتن خالصه انگليسي ضروري است.
پاسخ نامه به سردبير ()Response
پاسخ نامه به سردبير ،از جانب نويسنده مقاله مورد نقد در مورد دفاع از نظرات و يافتههاي علمي خود حداكثر ميتواند تا  1000كلمه و حاوي
يك شكل يا جدول باشد.

اصول فني نگارش مقاله
نوع و اندازه قلم
نگارش مقاله بايد در قطع  A4با نرم افزار  ،Wordفونت  B Nazaninبا اندازه  12براي نوشتار فارسي و  Times New Romanبا اندازه 10
براي نوشتار انگليسي انجام شود .عنوان مقاله با فونت تیتر  16و سرتیترها پررنگ ( )Boldباشند .حاشيهگذاري مناسب از اطراف به اندازه 2/5
سانتيمتر با فاصله مناسب بين خطوط با رعايت كامل اصول آيين نگارش تايپ شود.
جداول و نمودارها
تعداد جداول و نمودارها و تصاویر بايد متناسب با حجم مقاله باشد (در کل حداکثر  6مورد) ،جداول بصورت عكس ارائه نگردند و شمارهگذاري
متوالي داشته باشند و در متن مقاله به شماره آنها بطور متوالي اشاره گردد.
در زيرنويس جداول ،همه اختصارهاي غيراستاندارد استفاده شده توضيح داده شوند .از آوردن جداول و نمودارهايي كه به اطالعات و دادههاي
آنها در متن مقاله بطور كامل اشاره شده است ،اجتناب گردد .اصل نمودارها و منحنیها و اعداد آنها حتما به زبان فارسی تنظیم شود .عنوان
جداول در قسمت باالی آن و عناوین شکلها و نمودارها در پایین آنها نوشته شود.
نمودارها در نرم افزار  Wordیا  Excelبا نامهاي مشخص و مجزا طراحي شوند .عكسها بصورت فايلهاي مجزا با فرمت  JPEGو با كيفيت
مناسب چاپ ( )300dpiو با نامهاي مشخص آورده شود .عكسها بايد دقيق و روشن و به نحوي تهيه شوند كه از نظر فني چاپ آنها با كيفيت
مطلوب در مجله مقدور باشد .از ارسال فتوكپي به جاي عكس خودداري شود .عكسهاي راديوگرافي بايد مطابق استانداردهاي گفته شده در
باال در اندازه  73×120ميليمتر باشد .عكسها و تصاوير بايد شمارهگذاري متوالي داشته و ترتيب آنها بر اساس ارجاع به آنها در متن باشد.
اگر عكس منتشر شده است ،منبع اوليه ذكر شود و اجازه كتبي آن ارايه گردد.
عالیم و اختصارات
تمام کلمات اختصاری بکار رفته برای اولین بار بطور کامل در پانویس ذکر شوند .از به کاربردن اختصارات در چکیده و عنوان خودداري گردد.
مالحظات اخالقي
مالحظات اخالقي بايد در قسمت روش كار شرح داده شود و ذكر گردد كه رضايتنامه آگاهانه از كليه شركت كنندگان در طرح و يا اولياي
آنان اخذ شده است .نام موسسهاي كه پروژه تحقيقاتي را تاييد نموده است در مقاله ذكر شود .در متن اشاره شود كه قوانین راهنمای انستیتوی
ملی سالمت در نگهداری حیوانات آزمایشگاهی رعایت شده است.
اعالم تعارض منافع
نويسندگان بايد منابع مالي و حمايتي مقاله موجود را اعالم نمايند .هرگونه وابستگي نويسندگان كه ممكن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال
ايجاد تعارض منافع ساير موسسات تلقي و باعث سود يا زيان آنان شود نيز بايد اعالم گردد.
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تاييد نهايي
به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اشتباه ،قبل از چاپ نهايي يك نسخه از مقاله به نويسنده مسئول ارسال ميشود .تصحیحات و تذکرات
الزم بايد حداکثر ظرف  24ساعت به دفتر مجله ارجاع داده شود ،در غیر این صورت مقاله بینقص تلقی شده و مسئولیت اشتباهات احتمالی
با نویسندگان خواهد بود.
هزينه چاپ
دریافت و چاپ مقاله در این مجله رایگان است.
فرآیند بررسی مقاله
به مقاالتی ترتیب اثر داده خواهد شد که مطابق راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد و از طریق پست الكترونيك یا سامانه به دفتر مجله ارسال شود.
اگر تمام نکات مربوط به فرمت مقالهنویسی رعایت شده و مورد تأیید دفتر مجله باشد ،مقاله طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
 طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه و بررسی موضوع و در صورت تایید ،انتخاب سرگروه داوری ارسال مقاله به سرگروه داوری و اعمال نظرات ایشان در صورت تایید سرگروه داوری ،انتخاب  3داور تخصصی (دو داور علمي و يك داور آماري يا متدولوژي) و ارسال مقاله به داوران پیگیری پاسخ داوران توسط دفتر مجله و ارسال نتایج داوری به نویسنده مسئول رفع اشکاالت موجود توسط نویسنده و ارسال اصالحات مقاله جهت بررسی توسط داوران منتخب اعالم نظر داوران به نویسنده جهت اصالحات مجدد تا رفع کامل تمامی ایرادات مطرح شدن نظرات داوران در جلسه هیات تحریریه و تصمیمگیری در مورد چاپ یا رد مقاله ارسال نامه سردبیر مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله قرارگیری مقاله در نوبت چاپ در صورت پذیرش فرایند چاپ مجلهنگهداري مقاالت ارسالي
كليه مكاتبات و مدارك ارسال شده به دفتر مجله تا شش ماه پس از چاپ مقاله در دفتر مجله نگهداري ميشود .مدارك ارسالي (حتي مقاالت
پذيرش نشده) به نويسندگان مقاالت بازپس داده نخواهد شد.
توجه
* هیات تحریریه در پذیرش ،رد و انجام اصالحات جزیی یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است .مسئولیت مطالب ،نظرات و عقاید مندرج در
مقاالت به عهده نویسندگان مقاله میباشد و حقوق معنوی مقاالت برای نویسندگان محفوظ است.
* آن دسته از نویسندگان مقاالت که مطالعه آنها بصورت کارآزمایی بالینی است باید ابتدا از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه خود کد اخالقی
دریافت نموده و سپس با مراجعه به سایت  www.irct.irمطالعه خود را در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت نموده ،کد مربوطه را دریافت و
به دفتر مجله ارسال نمایند.

