راهنمای نویسندگان
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نشریه ای با داوری تخصصی ) (Peer Reviewاست که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت
الکترونیکی منتشر می شود .این نشریه به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خالصه مقاالت انگلیسی منتشر شده و بر چاپ مقاالت علمی در حوزه های
گوناگون علوم پزشکی متمرکز است .این مجله مقاالت اصیل پژوهشی)، (Original Research Articlesمقاالت مروری ) (Review Articleو مرور
نظام مند) ، (Systematic Reviewگزارش موردی) ، (Case Reportگزارش فنی ) (Technical Notو نامه به سردبیر (Letter to
)Editorرا برای چاپ میپذیرد .از دیدگاه اعضای هیئت تحریریه مجله ،بدیع بودن موضوع مورد مطالعه ،قوت مطالعه از نظر روش اجرا و نیز قابلیت و
کاربرد یافته های مطالعات در عمل از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند.

راهنمای نگارش بخش های اصلی هر مقاله با توجه به نوع مقاله به شرح زیر می باشد:
 -1مقاله پژوهشی اصیل ()Original Research Article
الف -مقاله پژوهشی کمی()Quantitative Research Article
ب -مقاله پژوهشی کیفی()Qualitative Research Article
 -2مقاله مروری()Review Article
 -3گزارشات اجمالی()Short Communication
 -4مطالعات موردی()Case Studies
 -5نامه به سردبیر()Letter to Editor

 -1مقاله پژوهشی اصیل ()Original Research Article
الف -مقاالت پژوهش کمی()Quantitate Research Article
این مقاله میبایست شامل :صفحه عنوان ،چکیده ،مقدمه ،روشها ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری ،تشکر و قدردانی ،منابع ،چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم
(جداول ،نمودارها و تصاویر) باشد .مقاله پژوهشی اصیل باید حداکثر در  4000کلمه و  30منبع تنظیم گردد.

صفحه عنوان
صفحه عنوان بایستی شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانوادگی ،رتبه و درجه علمی ،رشته تحصیلی ،دانشگاه و شهر هر یک از نویسندگان و شماره
تلفن ،نمابر ،نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده مسؤول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود ،باشد.

چکیده
چکیده (اعم از فارسى و انگلیسى) می باید در صفحه هاى جداگانه و به صورت ساختارمند تدوین گردند .تعداد کلمات چکیده نباید بیش از  250کلمه
باشد .در ضمن چکیده مقاله باید بدون ذکر منابع و اختصارات بوده و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوایی مقاله باشد .همچنین چکیده فارسى و
انگلیسى باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

چکیده مقاله باید بصورت زیر تنظیم گردد:
زمینه و هدف :این بخش باید حداکثر حاوی دو تا سه جمله در ارتباط با اهمیت و ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندى مرورى بر متون در راستای
هدف مطالعه باشد .هدف نیز باید جملهاى روشن ،قابل اندازه گیرى یا قابل دستیابى باشد و در همه قسمت هاى دیگر مقاله نیز بطور یکسان بیان گردد.

ها :باید شامل اطالعات کلى درمورد نوع مطالعه ،جامعه و نمونه ،روش و ابزار جمع آورى داده ها و نیز زمان و نوع مداخله باشد.

روش
نتایج :یافته ها باید متناسب با هدف مطالعه بوده و به تفکیک گروههاى مطالعه با آزمونهاى آمارى استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله
اطمینان آنها بیان گردد.

نتیجه گیرى:

در این بخش جمع بندى نهایى یافته ها همراه با توصیه ها و کاربردهاى بخش نتایج بیان گردد .نتیجه گیری نباید صرفا همان تکرار

یافته هاى پژوهش باشد.
ها :تعداد کلید واژه ها باید بین  5 -3مورد بوده و بر اساس  MESHتدوین گردند.

کلید واژه
چکیده انگلیسی مقاله باید در قالب اجزاء زیر تنظیم گردد:

 Conclusion ، Results ،Methods ، Background & Aimو Keywords
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متن مقاله پژوهشی اصیل باید در قالب اجزاء زیر تهیه گردد:

مقدمه
این قسمت باید به گونه ای ارائه گردد که پیشینه علمی و استدالل برای انجام مطالعه حاضر باشد ،الزم است هدف یا سوال اصلی تحقیق نیز به صورت
صریح و روشن در انتهای مقدمه بیان گردد.

روشها
الزم است روش ها نوع مطالعه ،مکان انجام پژوهش ،مدت زمان نمونه گیری ،نوع مواجهه ،پیگیری و جمع آوری داده ها ،جامعه آماری و نمونه مورد
پژوهش ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری ،معیارهای ورود و خروج از مطالعه ،شرایط انتخاب نمونه و دالیل آن ،روش های گرد آوری داده ها و توضیح
ابزار مورد استفاده ،نرم افزار آماری و آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و دالیل کاربرد آنها را پوشش دهند .مالحظات اخالقی
( کد اخالق ،کد ثبت کارآزمایی بالینی) عنوان گردد.

نتایج
 -1در صورت استفاده از پرسشنامه ،درصد بازگشت پاسخ ( )Response rateدر ابتدای نتایج ذکر شود.
 -2مشخصات جمعیت شناسی(دموگرافیک) مطالعه در قسمت ابتدایی نتایج ارائه گردد.
 -3در صورت استفاده از آمار توصیفی الزم است مقادیر فراوانی و درصد فراوانی ،هر دو ذکر شود.
 -4از تکرار نتایج به صورت همزمان در جدول و متن خودداری شود.
 -5در صورت ارائه نتایج به صورت جدول ،تعداد نتایج از سه جدول بیشتر نباشد.

بحث
الزم است بحث در برگیرنده موارد زیر باشد:
 -1الزم است نویسنده ضمن اشاره به اهداف مطالعه ،یافته های مهم و کلیدی را خالصه نماید.
 -2الزم است استدالل نویسنده از تفاوت ها و شباهت های نتیجه مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود.
 -3از بحث در مورد یافته های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود.
 -4با در نظر گرفتن اهداف ،محدودیت ها  ،تعدد تحلیل های آماری ،نتایج مطالعات مشابه و سایر شواهد مرتبط ،تفسیری کلی و محتاطانه از نتایج ارائه
دهد.
 -5در مورد تعمیم پذیری (روایی بیرونی) نتایج مطالعه بحث شود.
 -6پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد.

نتیجه گیری
در انتهای مقاله بایستی در قسمتی با عنوان نتیجه گیری و ضمن یک یا دو پاراگراف ،پیام نهایی مقاله که در واقع نتیجه کاربردی مقاله است به روشنی
بیان شود.

مشارکت همکاران
( )1مفهوم پردازی و طراحی مطالعه ،یا جمع آوری داده ها ،یا تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها:
( )2تهیه پیش نویس مقاله یا بازبینی آن جهت تدوین محتوای اندیشمندانه:
( )3تایید نهایی دستنوشته پیش از ارسال به مجله:

تشکر و قدردانی
ب -مقاالت پژوهش کیفی ()Qualitative Research Articles
شامل عنوان ،چکیده (مشتمل بر مقدمه و هدف یا سئوال اصلی پژوهش ،روش مطالعه ،آنالیز داده ها ،یافته ها و نتیجه گیری است) ،مقدمه و هدف،
روش تحلیل  ،یافته ها  ،بحث و نتیجه گیری می باشد.
مقاله پژوهش کیفی باید حداکثر در  4000کلمه و  30منبع تنظیم گردد.

 -2مقاالت مروری
شامل دو نوع مقاالت  Systematic Reviewو  Review Articleمی باشند.
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الف -مقاالت مرور نظامند ()Systematic Review
این نوع مقاالت باید شامل مقدمه (اهداف و زمینه مطالعه) ،روشهای مرور شامل منابع و روشهای آنالیز داده ها ،یافته ها ،بحث و نتیجه گیری باشند.

مقدمه
این بخش الزم است در بر گیرنده زمینه و علت انجام مطالعه ،چهارچوب نظری و یا مفهومی پدیده مورد مطالعه باشد.

روش های مرور :روش های مرور باید در برگیرنده قسمت های زیر باشد:
 -1هدف :بیان هدف /اهداف مرور شامل :عنوان تحقیق /سئواالت /فرضیات یا فرضیه
 -2طراحی مطالعه :شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع).
 -3روشهای جستجو :شامل استراتژی جستجو /معیارهای ورود و خروج ،بانکهای اطالعاتی جستجو شده ،کلمات کلیدی ،زبان مقاالت مورد بررسی ،ذکر
تاریخ مطالعات جستجو شده.
 -4ارزیابی کیفیت :شامل توصیف روش های مورد استفاده و دالیل انتخاب و یا خروج مطالعات ،معیارهای ممیزی
 -5شیوه خالصه سازی داده ها :خالصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه .در این قسمت مرور سیستماتیک باید
توصیفی از فرآیند /فرآیندها باشد.

 -6سنتز :این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

یافته ها
ارائه نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و با توصیف مفهومی یا نظری مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

بحث
الزم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک
توضیح داده شود.

نتیجه گیری
الزم است نتیجه گیری بر اساس کاربرد عملی یافته ها ارائه گردد.

ب -مقاالت

مروری )(Review Article

مقاالت مروری ) (Review articleاز اشخاص مجرب علمی پذیرفته می شود و تعداد منابع ذکر شده نباید از  50مورد کمتر باشد .همانند مقاالت
پژوهشی اصیل ساختاردار بوده و شامل مقدمه (اهداف و زمینه مطالعه ،روشهای مرور و منابع داده ها ،یافته ها و نتیجه گیری است.
مقاله مروری باید حداکثر در  7000کلمه و  50منبع تنظیم گردد.

 -3گزارشات اجمالی()Short Communication
گزارشات اجمالی از ساختاری مشابه مقاالت پژوهشی برخوردار است؛ با این تفاوت که یافته های پژوهشی این گونه مطالعات اندک است .حجم کلی
مقاله بایستی در حدود  2000تا  2500کلمه بوده و در آن از حداکثر  2جدول یا نمودار و  15منبع استفاده گردد.

 -4مطالعات موردی ()Case Studies
این نوع مقاالت بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفهای که نگاه و شناخت ویژهای را ارایه کرده ،باید تدوین شود .ساختار این گونه مقاالت
باید شامل عنوان ،چکیده( ،فارسی و انگلیسی) ،مقدمه ،گزارش مورد ،بحث ،منابع و مستندات باشد .الزم است نکات مهم مورد توجه بصورت پیام علمی
و آموزشی ارائه شود.
حجم مقاله بایستی در حدود  1000تا  1500کلمه بوده و در آن از حداکثر  2جدول یا نمودار و  15منبع استفاده گردد.

 -5نامه به سر دبیر ()Letter to Editor
نامه به سردبیر در ارتباط با مقاالت یا نوشتههای مجله ،ابتکارات ارزنده در اعمال وظایف حرفه ای ،تجارب ارزنده ،چالش ها و مشکالت معاصر در حوزه

سالمت و مرتبط با اولویت های مورد نظر مجله در قالب  600کلمه نوشته شود .مجله در انتخاب و چاپ این گونه نامهها آزاد است.
نامه به سردبیر باید حداکثر در  600کلمه تنظیم گردد.

راهنمای تنظیم مقاالت
اصول کلی
 .1زبان رسمى مجله فارسى مى باشد.
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 .2الزم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ مقاله ( )Covering Letterمتعهد گردند که مقاله قبالً (بطور کامل و یا حتی بخشی از آن)
در هیچ یک از نشریات داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده و یا همزمان براى مجالت دیگر ارسال نشده و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن
مطلع می باشند .برای تکمیل فرم تعهد به آدرس اینترنتی http://jms.thums.ac.ir/files/site1/taahod.pdfمراجعه گردد.
 .3ارسال مقاله به مجله باید صرفا توسط نویسنده مسوول و در غالب دو فایل از مقاله مربوطه بصورت با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست
چاپ ،به آدرس اینترنتى مجله به صورت  onlineاز طریق سایت مجله به آدرس  http://jms.thums.ac.irارسال گردد .مجله از دریافت مقاالت از
طریق پست معمولى و یا الکترونیکى معذور است.
 .4مخفف اسامى خاص و یا واژهها در متن ،جداول و غیره براساس مخفف هاى مشهور و بین المللى بوده و کامل آنها یکبار در متن به همراه مخفف
داخل پرانتز نوشته شوند.
 .5در مورد نمودارها ،تصاویر و جداول ارسالى الزم است نکات زیر رعایت شود :داشتن وضوح کامل ،درج آنها در صفحات جداگانه ،قید شماره و عنوان
جداول در باالى آن و براى نمودارها در زیر آن ،قابل شناسایى نبودن تصاویر افراد ،رعایت فرمت  GPEGیا  GIFبرای تصاویر .در ضمن تعداد
نمودارها ،تصاویر و جداول ارسالى هر مقاله نباید بیش از  6مورد باشد.
 .6درج عنوان مکرر مقاله ( )Running pageدر زیر عنوان بدون آن که از  40کاراکتر تجاوز نماید.
 .7مقاله در یک ستون و بصورت یک خط در میان (فاصله سطر  )1/5 cmدر اندازه کاغذ  A4و با حاشیه  cm2/5از هر سمت با نرم افزار
 ،Word 2007تایپ فارسى با قلم ب نازنین و سایز  12برای عناوین و سایز  11داخل متن ،تایپ انگلیسى با قلم  Times New Romanو سایز 12
برای عناوین و  11داخل متن چکیده مقاله با ذکر نام فایل تهیه شود.
 .8مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده /نویسندگان مقاله است.
 .9از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستى بیش از  3سال گذشته باشد.
 .10مجله حق رد ،قبول ،اصالح ،ویرایش و خالصه نمودن مقاالت را براى خود محفوظ مىدارد.
 .11عالوه بر ذکر اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه در متن مقاله  ،رعایت اصول اخالقى براساس معاهده هلسینکى -توکیو در مورد مطالعات بالینى در
انسان و تأیید آن توسط کمیته اخالق مؤسسهاى که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد ،الزامی میباشد.
 .12چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،بالمانع است.
 .13مقاله های ارسالی مأخوذ از رساله یا طرح تحقیقاتی مصوب در اولویت پذیرش می باشند.
 .14مقاله های ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .15پیگیری روند بررسی و داوری مقاله های ارسالی به مجله توسط نویسندگان صرفا از طریق سایت مجله امکان پذیر است.
 .16مقاله پس از اعالم وصول توسط سه داور همتا مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات داوران در هیئت تحریریه بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
سپس نتیجه طی نامهای به استحضار نویسنده مسؤول خواهد رسید.
 .17مقاالت پس از تصویب سردبیر و هیئت تحریریه در اولویت چاپ قرار خواهندگرفت.
 .18مسؤولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده مسؤول مقاله است.

شیوه نگارش منابع
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