
راهنماى نويسندگان 

دو ماه نامه علمى ـ پژوهشى «فيض»؛ نشريه رسمى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى كاشان، پذيراى مقاالت اصيل، مرورى، 
بهداشت                   و  پيراپزشكى  پزشكى،  زمينه هاى  در  محترم  متخصصان  و  محققان  اساتيد،  توسط  يافته  نگارش  سردبير  به  نامه  و  مورد  معرفى 

مى باشد. هدف از انتشار اين نشريه ارتقاى كيفى و كمى دانش پزشكى و سالمت است.

رعايت نكات ذيل توسط نويسندگان محترم ضرورى است: 
زبان مقاله فارسى است و بايد سليس، روان و پيراسته از غلط هاى دستورى و اماليى باشد و از آوردن اصطالحات خارجى كه معادل هاى 

دقيق و پذيرفته شده در زبان فارسى دارند، خوددارى گردد. مقاالت نويسندگان خارج از ايران به زبان انگليسى قابل پذيرش است.
نويسنده مسوول (Corresponding Author) بايد طى نام هاى كه همراه مقاله ارسال مى دارد (Cover Letter) و شامل نام نويسنده، 
عنوان مقاله و تعهد نامه است، به صراحت قيد نمايد كه مقاله ارسالى تاكنون در جاى ديگرى چاپ نشده و به مجله ديگرى نيز ارسال نشده 
است. همچنين اضافه نمايد كه با رضايت تمام نويسندگان و از طرف آنها مقاله را ارسال داشته و مسووليت صحت و اصالت مطالب مقاله را 
مى پذيرد. چنانچه خالصه مقاله قبال در مجموعه خالصه مقاالت يك همايش يا سمينار به چاپ رسيده باشد، عنوان خالصه مقاله و مشخصات 
كامل همايش ذكر گردد. همچنين در صورت مرجوع شدن مقاله مذكور توسط ساير نشريات، نويسنده موظف به ارايه داليل كامل جهت 

تجزيه و تحليل  علل مي باشد.
نسخه اصلى (Manuscript) مقاله بايد با استفاده از نرم افزار Ms-Word نوشته شده و نوع و اندازه حروف براى زبان فارسى B لوتوس 
شماره 10 و بولد (B) و براى زبان التين Times New Roman شماره 12 جهت متن مقاله و براي عنوان ها بولد استفاده شود. براى نوشتن 
عنوان اصلي مقاله از فونت شماره 14 بولد (B) استفاده شود. هم چنين، براي تايپ اسامي در خالصه مقاله از شماره 10  بولد (B) و به منظور 

نوشتن آدرس نويسندگان از فونت شماره 10 معمولي استفاده شود. 
نسخه اصلى مقاله بر روى يك طرف كاغذ A4 با فاصله خطوط (Double Spacing) و حاشيه حدود 25 ميلى متر از هر طرف و شماره 
صفحه در وسط و پايين هر صفحه تايپ شود. كليه جداول و تصاوير نيز بايد در انتهاى متن دست نويس قرار گرفته باشند. نمودارها الزاما در 
نرم افزار Ms-Excel طراحى شده و با نام هاى مشخص و مجزا ضبط شده و در يك فرم جداگانه ارسال گردد. از ارسال جداول به صورت 
عكس جداً خودداري فرمائيد. اشكال تنها در قالب JPEG يا GIF  كه داراي باالترين كيفيت تصويري در مجالت On-Line است، ارسال 

شود. تمامى عكس ها و نمودارها تحت عنوان «شكل» به ترتيب اشاره در متن شماره گذارى شود.

توجه: 
1- در صورت داشتن هرگونه تضاد منافعى (Conflict of interests) اعم از دانشگاهى و اقتصادى نويسنده مسوول موظف است در نامه 

همراه مقاله آن را متذكر شود.
2- مقاالت پذيرفته شده، بر اساس تصميم هيات تحريه در اولويت چاپ براى شماره هاى آتى مجله قرار مى گيرند. ابتدا نسخه الكترونيك 
مقاالت در سايت مجله فيض به آدرس http://feyz.kaums.ac.ir بارگذارى شده و پس از منتشر شدن نسخه چاپى نشريه، به تعداد 

نويسندگان هر مقاله، نسخه Reprint به آدرس نويسنده مسول ارسال مى شود.
3- مقاالت مرورى (Review Articles) تاليف شده توسط اشخاص مجرب، با بصيرت كامل از موضوعى خاص و مراجعه به تعداد قابل 

قبولى از مقاالت منتشر شده (5-4 مقاله) ايشان پذيرفته مى شود.
4- تعداد معدودى گزارش موردى (Case Report) در هر شماره به چاپ خواهد رسيد. الزم است در تهيه مقاالت  فوق، موارد نادر و مهم 

پزشكى گزارش شده و حجم كل مقاله به همراه منابع و عكس ها حداكثر از 4 صفحه تجاوز ننمايد.
5- الزم به ذكر است كه هيأت تحريريه در پذيرش، رد يا انجام اصالحات (با تأييد مولف) و ويرايش مقاالت آزاد است.

روش ارسال مقاالت
ارسال مدارك تنها به صورت الكترونيكي (On-Line) امكان پذير است. بدين منظور الزم است نويسندگان با مراجعه به پايگاه الكترونيكي 
مجله با آدرس http://feyz.kaums.ac.ir ابتدا به عضويت پايگاه درآمده و سپس از طريق پايگاه اقدام به ارسال فايل الكترونيك مقاله به 

همراه Cover Letter، نمودارها و تعهدنامه نماييد.

مالحظات اخالقى
رعايت نكات اخالق در پژوهش در تحقيقات بالينى يا بر روى حيوانات و يا انسان ضرورى است؛ بدين ترتيب كه اطالعات هويتى بيماران 
نبايد در نوشته ها، عكس ها و شجره نامه ها منعكس شود، مگر آنكه ذكر اين اطالعات براى مقاصد علمى ضرورى باشد و بيمار (يا والدين 
يا قيم او) رضايت نامه آگاهانه براى انتشار را به صورت كتبى امضا نمايند و نيز در خصوص اسناد محرمانه يا طبقه بندى شده، مجوز كميته 
اخالق جهت انتشار، ضميمه مقاله گردد. مسووليت كليه امور مذكور به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله مى باشد. مالحظات اخالقي به 
خصوص در زمينه استفاده از حيوانات آزمايشگاهى با پيروي از قوانين موسسه ملي بهداشت و ساير موسسات وابسته جهت بهره برداري از 

حيوانات آزمايشگاهي، بايد در بخش مواد و روش هاي متن مقاله ذكر گردد.

روند داورى مقاالت 
كليه مقاالت داراى شرايط فوق، بالفاصله پس از دريافت، اعالم وصول شده و براى ارزيابى به داوران مجله ارسال مى گردد. با در نظرگرفتن 

اهداف و معيارهاي مجله، پس از تاييد اولويت موضوعي هر مقاله در هيات تحريريه، مراحل داوري به شرح زير مي باشد:
1- تعيين حداقل سه داور؛ 2- ارسال مقاله براي داوران و تاكيد بر دريافت نظرات اصالحي آنان ظرف مدت يك ماه؛ 3-طرح مجدد در 
هيات تحريريه؛ 4- ارسال مقاله به نويسنده (در صورتي كه اشكاالت قابل رفع باشد.)؛ 5- دريافت مجدد مقاله اصالح شده 6- ارسال مقاله 
اصالح شده به داور نهائي انتخاب شده از ميان داوران فوق الذكر؛ 7- تطبيق مقاله تغيير يافته با موارد اصالحي توسط داور نهايي؛  8- اعالم 

پذيرش مقاله براي چاپ، در صورت تاييد اصالحات توسط داور نهائي و تصويب هيات تحريريه.



روش تدوين نسخه اصلى مقاله

نسخه اصلي شامل «عنوان مقاله»، «مقدمه»، «مواد و روش ها»، «نتايج»، «بحث»، «نتيجه گيري»، «تشكر و قدرداني» و «منابع» مي با شد.
صفحه اول؛ شامل موارد زير مى باشد:

- عنوان كامل مقاله (واضح، بيان كننده محتواى مقاله و حداكثر 25 كلمه يا 70 حرف)؛
- نام، نام خانوادگي و درجه علمى نويسنده (نويسندگان)؛ 

- نشانى (بخش، بيمارستان، دانشكده، دانشگاه و يا محل اشتغال)؛
- نشانى پستى، شماره هاى تلفن و نمابر و پست الكترونيك نويسنده مسوول؛

- عنوان مكرر (Running title) با حداكثر 5 واژه يا 25 كاراكتر جهت تكرار در باالى صفحات مقاله؛
- نگارش انگليسى نام و آدرس نويسندگان 

صفحه اول تنها صفحه اى است كه براى داوران ارسال نمى شود.
صفحه دوم؛ شامل «عنوان كامل مقاله»، «چكيده فارسى» (با حداكثر 250 واژه به تفكيك حاوى: سابقه و هدف، مواد و روش ها، نتايج و نتيجه 
گيرى) واژه هاى كليدى متناسب است. در اين راستا 3 تا 8 واژه از واژه هاى MeSH فهرست (Medical Subject Heading) (عناوين 

مباحث پزشكى) در پايگاه Medline كه با آدرس زير قابل دسترسى است، بايد انتخاب گردد.
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser 

صفحه سوم؛ شامل عنوان كامل مقاله، چكيده مقاله به زبان انگليسى (با حداكثر 250 واژه، به تفكيك حاوى:
(Conclusion ،Results ،Materials and Methods ،Background) و 3 تا 8 واژه كليدى (Keyword) مى باشد. از نوشتن نام و 

آدرس نويسندگان در اين صفحه نيز اجتناب شود.
توجه: الزم است محتواى خالصه فارسى و انگليسى با يكديگر منطبق باشند.

صفحه چهارم به بعد؛ شامل «مقدمه»، «مواد و روش ها»، «نتايج»، «بحث» و «نتيجه گيري» به شرح زير مى باشد:
مقدمه؛ شامل شرحى بر موضوع مورد بررسى، اهميت، پيشينه مختصر، تناقضات موجود و هدف تحقيق است تا ضرورت مطالعه و فوايد ناشي 

از آن مشخص شود. از آوردن متن جامع يا هرگونه آمار و نتيجه گيري در اين قسمت پرهيز شود.
مواد و روش ها؛ شامل روش مطالعه، مواد و وسايل به كار رفته، شيوه و نحوه اجراى پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده ها مى باشد. در 
صورت استفاده از هرگونه ابزار، نام شركت توليد كننده و آدرس آن بايستى در داخل پرانتز ذكر شود. اطالعات ارائه شده در اين بخش 
بايد به گونه اى باشد كه تكرار آزمايشات براى خواننده را امكان پذير نمايد. در صورت مصوب بودن روش استفاده شده، منبع آن ذكر 
شده و در غير اين صورت اطالعات كافي بيان شده تا مورد استفاده ساير نويسندگان قرار گيرد. در صورت استفاده از هرگونه دارو، ذكر نام 
ژنريك و كشور سازنده آن، نوع، مقدار مصرف يا نحوه  اعمال آن ضروري است. در مورد بيماران، ذكر جنسيت، ميانگين و انحراف معيار 
سني آنان ضرورى است. همچنين روش هاي آماري و برنامه هاي كامپيوتري مورد استفاده ذكر شده و سيستم مطالعاتي نيز به طور جامع 

توضيح داده شود.
نتايج؛ در اين بخش تمامى يافته هاى كمى و كيفى با استفاده از اشكال، جداول و نمودارها ارايه مى گردد. جداول، عكس ها و نمودارها بايد در 
صفحات جداگانه درج و شماره گذارى شده و در متن مقاله به شماره هاى آنها اشاره گردد. اصل منحنى ها و نمودارها بايد به زبان فارسى 
تنظيم شود. عرض شكل ها به گونه اى تنظيم شود كه قابل چاپ در يك ستون (8 سانتى متر) و يا دو ستون (17 سانتى متر) باشد. جداول 
با استفاده از امكان Table در نرم افزار Ms-Word طراحى شود. هر جدول بايد داراى عنوان كامل باشد. هر منحنى يا نمودار و يا عكس 
نيز بايد داراى توضيحات كامل به صورت زيرنويس باشد. زيرنويس ها در صفحه اى جداگانه نوشته شود. در زيرنويس جدول، منحنى يا 
نمودار و يا عكس، همه اختصارهاى غير استاندارد توضيح داده شود. عكس ها بايد دقيق و روشن و به نحوى تهيه گردد كه از نظر فنى چاپ 

آنها با كيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد. 
توجه: حتى االمكان از ارسال عكس هاى رنگى و نمودارهاى سه بعدى اجتناب گردد.

بحث؛ شامل پيام اصلى تحقيق، مقايسه با ساير تحقيقات، تحليل و تفسير نتايج است.
نتيجه گيري؛ خالصه اي از اهم يافته هاي حاصل از طرح پژوهش مطرح شده است.

در بخش «تشكر و قدردانى»، منابع مالى كه منجر به انجام تحقيق و تهيه مقاله گرديده است، قيد شود. همچنين، هرگونه كمك تكنيكى و يا 
نظرى افراد مى تواند در اين بخش درج و مورد تقدير قرار گيرد.

در بخش «منابع»، به همه منابع موجود در فهرست منابع در متن مقاله اشاره گردد و بالعكس. در متن فقط شماره منابع در داخل قالب 
[كروشه] ذكر گردد و به ترتيبى كه مالحظه مى شود مرتب گردد. در ضمن كليه منابع فارسى بايد به صورت انگليسى و با رعايت قالب 

مناسب نوشته شود. 
 'et al.' توجه: اگر تعداد نويسندگان هركدام از منابع بيش از 6 نفر باشند الزم است اسامى 6 نفر اول آورده شده و در ادامه از كلمه

استفاده شود. توجه خاص به عالمت گذارى متن در نوشتن مراجع ضرورى است.
به موارد زير توجه شود:

منابع فارسى؛
براى نگارش منابع فارسى به زبان انگليسى، بايد از ترجمه انگليسى كه براى عنوان مقاله، نام مجله يا كتاب، ... در قسمت هاى پشت جلد 

كتاب يا مقاله و يا در خالصه انگليسى مقاله وجود دارد، استفاده شود. 

مقاله فارسى؛
«تجارب و درك دانشجويان پرستارى از مفهوم مربى اثر بخش در آموزش بالينى» نوشته موسى علوى، حيدر على عابدى در مجله ايرانى 
آموزش در علوم پزشكى/پاييز و زمستان 1386، شماره 7(2) به صورت زير نوشته مى شود؛ دقت نماييد كه براى مرتب نمودن منابع فارسى 

از نحوه نگارش استاندارد موجود در سايت Iranmedex به نشانى http://www.iranmedex.com استفاده شود.

Alavi M, Abedi H. Nursing Students> experiences and perceptions of effective instructor in clinical educa-
tion. Iranian Journal of Medical Education 2008;7(2):34-7. [in Persian]



كتاب فارسى؛
نوشته                زير  به صورت  اصفهان. 1379»  پزشكى  علوم  دانشگاه  انتشارات  و  كنكاش  نشر  اصفهان:  من.  قلب كودك  يار.  نيك  «عبدالرسول 

مى شود: 

Nikyar A. My Child’s heart. Isfahan: Kankash & Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [in Per-
sian]

مقاله؛ 
نام اصلى (خانوادگى) و نام (كوچك) نويسندگان را آورده و سپس عنوان مقاله، آنگاه عنوان خالصه شده مجله بر طبق استاندارد (استاندارد 

پايگاه Medline)، شماره مجله (شماره مجلد؛ درصورت موجود بودن)، سال انتشار و صفحات اول و آخر آورده شود. 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial 
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935(1-2): 40-6.

مقاله منتشر شده در ضميمه نشريه؛ 
به منظور نگارش اين نوع منابع از فرمت استاندارد مقاالت (به باال مراجعه شود) استفاده نماييد و كلمه suppl و شماره ضميمه را با يك 

كاراكتر فاصله از شماره مجله ذكر كنيد.

Amini O. the antioxidant effect of pomegranate juice on sperm parameters and fertility potential in mice. 
Yakhteh 2008; 10 suppl 1: 38. [in Persian]

كتاب؛
تدوين كننده، گردآورنده، به عنوان مؤلف، نام كتاب. نوبت چاپ. شهر محل انتشار: نام سازمان يا شركت منتشر كننده؛ سال انتشار. شماره 

صفحه/ صفحات.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 
2002. p. 245.

كتاب ويرايش شده؛
همانند كتاب داراى مولف (به باال مراجعه شود) تنظيم شود و بعد از اسامى  ويراستار/ ويراستاران كلمه editors/editor اضافه شود.

 
Martin JB, Kasper DL, editors. Harrison s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, 
Health Professions Division; 1998.

فصلى از يك كتاب؛
نام نويسندگان يا مولفان فصل. نام فصل. نام نويسنده كتاب بعد از اصطالح :In . عنوان كتاب. نوبت چاپ. شهر محل انتشار: نام سازمان يا 

شركت منتشر كننده؛ سال انتشار. شماره صفحه/صفحات.

Proter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th 
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