
 راهنمای نویسندگان

نشريه رسمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كاشان، پذيراي مقاالت اصیل،  ،«فیض»پژوهشی -نامه علمیدوماه

باشد. هدف هاي پزشكی و پیراپزشكی میيافته توسط اساتید، محققان و متخصصان محترم در زمینهمروري، معرفی مورد و نامه به سردبیر نگارش

 نشريه ارتقاي كیفی و كمی دانش پزشكی و سالمت است.از انتشار اين 
 

  :الزامی است هرعایت نکات ذیل در هنگام ارسال مقال

 . همچنین،هاي دستوري و اماليی باشدفارسی است و بايد سلیس، روان و پیراسته از غلط  «فیض»ت چاپ شده در مجله زبان مقاال ✓

  پذيرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداري گردد.هاي دقیق و از آوردن اصطالحات خارجی كه معادل

 و در ساير مجالت )حتی به زبان انگلیسی و غیره( به چاپ نرسیده باشد.  شدهزمان براي ساير مجالت ارسال نطور هممقاله به ✓

المللی ملی و يا بین هاي پذيرفته شدهمطابق با دستورالعملو اخالق پزشكی  كلیه اصول و ضوابط اخالق پژوهش در انجام پژوهش ✓

 ت الزامی است.اخالق براي كلیه مقاال ارائه مجوز كمیته؛ شده باشد رعايت( ۲۰۰۸ ،بیانیه هلسینكی مثالً)

 پذير است.سايت مجله امكاندفتر مجله تنها از طريق وبمقاالت به ارسال  ✓

به " هاي بالینی ايرانمركز ثبت كارآزمايی"شماره ثبت پژوهش در سايت ارائه كارآزمايی بالینی چاپ مقاالت  منظور بررسی وبه ✓

 .نامه مبتنی بر آگاهی كامل بیمار الزامی استو همچنین ذكر اخذ رضايت  http://www.irct.irآدرس

  

همین  دامهيا باالتر و طبق شرايطی كه در ا ۲۰۰3 ويرايش Microsoft Wordافزار با استفاده از نرمبايد مقاالت  (Manuscript) نسخه اصلی

 "Times New Roman 12"و براي زبان انگلیسی  "ضخیم ١۰لوتوس ب " حروف براي زبان فارسی د. نوع و اندازهومتن آمده، تهیه ش

 :هاي زير باشداصلی مقاله بايد حاوي بخش نسخه باشد.

 

 اصیلنحوه تنظیم مقاالت 

، گروه يا درجه علمیترتیب و وابستگی سازمانی آنها )بهخانوادگی نويسندگان، صفحه اول )عنوان( شامل عنوان مقاله، نام و نام ✓

آدرس عالوه، اسم و كشور( است. بهو دپارتمان، دانشكده يا مركز تحقیقات و يا پژوهشكده، دانشگاه يا موسسه، شهر 

گردد. در همین طور مجزا ذكر میبهپستی، تلفن، دورنگار و پست الكترونیک( د)آدرس پستی، كنويسنده/نويسندگان مسئول مقاله 

شود. برگردان كلیه موارد كاراكتر ذكر می 7۰تا  5۰( شامل بخشی از كلمات كلیدي بین Running titleصفحه يک عنوان مكرر )

 ( بايد ذكر شود.Conflict of Interestهرنوع تضاد منافع ) د. همچنین،شوزبان انگلیسی نیز در همین صفحه آورده می فوق به

( كلمه ۲5۰ ؛ حداكثرگیرينتیجه نتايج و، هامواد و روشو هدف،  سابقهچهار پاراگراف با عناوين )صفحه دوم شامل خالصه فارسی  ✓

 كلمه( است. ١۰تا  3)بین  كلمات كلیدي فارسی و

، Background  ،Materials and Methodsهايبخششامل فارسی و  خالصهمنطبق با )ی انگلیسوم شامل خالصه سحه صف ✓

Results،Conclusion منطبق با فارسی( است. سیانگلیو كلمات كلیدي كلمه(  ۲5۰ ؛ حداكثر( 

 

 :شامل موارد زير استكلمه و  3۰۰۰غیر از منابع حداكثر بهاصل مقاله 

سؤاالت بدون پاسخی كه اين تحقیق  ،ضرورت انجام تحقیق منبع،اي با ذكر اطالعات قبلی و زمینهدر مقدمه بايد اين موارد ذكر شود: : مقدمه

كلمه  7۰۰تا  5۰۰حجم مقدمه بین تواند به رفع ابهامات كمک كند. بیان اين موضوع كه چگونه نتايج اين تحقیق میو  ،گويدها پاسخ میبه آن

 است.

 

اين بخش موارد زير را  .آن تجربه نويسنده مقاله را تكرار كنداستفاده از نحوي نوشته شود كه هر خواننده بتواند با هببايد : هامواد و روش

 -4 ؛اجراي پژوهش زمان و مكان -3؛ گیريمدت زمان اجراي طرح و پی -۲؛ جزيیات روش مطالعه و علت انتخاب آن -١: شودمیشامل 

نحوه  -7 ؛هاي ورود و خروج به مطالعهمالک -6؛ گیري و منطق تعداد نمونهروش نمونه -5 ؛و مالک انتخابهاي مورد آزمون ها و نمونهسوژه

http://www.irct.ir/


نام كشور و شركت  -١١ ؛ وهاي آماريآزمون -١۰ ؛گیريابزارهاي اندازه -9 ؛رعايت موازين اخالق در پژوهش -۸ ؛آوري اطالعاتجمع

 .د(شوها )به انگلیسی نوشته سازنده مواد و دستگاه

 

تواند از چهار ابزار متن، نمودار، جدول و شكل در كنار هم استفاده كند؛ به شرطی كه مطالب ذكر شده در در بیان نتايج نويسنده می: نتايج

گزارش  ،عايت اصول علمی )گزارش عدد با درصدر -١اين موارد الزامی است: در نظر داشتن عالوه، هركدام از آنها در ديگري تكرار نشود. به

 ؛كننـدههاي مهم و تعیـینجز يـافتهدست آمده بههاي بهپرهیز از نشان دادن همه يـافته -۲ ؛(كرانه میانه با ، و گزارشمیانگین با حدود اطمینان

كلیه جداول،  -5؛ ره()با ذكر شما گیردمیعنوان جدول، باالي آن و در نمودار، زير آن قرار   -4؛ نمودار بايد سیاه و سفید و دو بعدي باشد -3

 -7هاي جداول، نمودارها و اشكال بايد به زبان فارسی باشد؛ و كلیه توضیحات و نوشته -6نمودارها و اشكال بايد در متن ارجاع داده شوند؛ 

 باشد. DPI 300ی حداقل كیفیت تصاوير ارسال

 

مشابه  اتذكر نتايج تحقیق -۲؛ هادست آمده و محدوديت آنبههاي آثار و اهمیت يافته -١ذكر اين موارد در بحث ضروري است: : بحث

توضیح موارد كاربرد عملی و  -4؛ ات قبلیعالطتوضیح علت تفاوت بین نتايج اين تحقیق با م -3؛ كنندهديگران و ذكر مغايرات و موارد نقض

 .چه كه از اين تحقیق به علم اضافه شده استمجموع ارايه آن در و راهنمايی براي ادامه تحقیق خود يا ديگران -5؛ و پذيري نتايجقابلیت تعمیم

 كلمه است. ١۲۰۰تا  ١۰۰۰حجم اين بخش حداكثر 

 

در اين بخش مقاله شده است و همچنین هرگونه كمک تكنیكی بايد  نام منابع حمايت مالی كه منجر به انجام تحقیق و تهیه: تشکر و قدردانی

 د.ذكر شو
 

ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد و بهشده از عدد يک شروع  ه،دگرديقید  صورت داخل كروشه يا قالببه متنشماره منابع در : منابع

مورد استفاده در منابع فارسی آدرس در فهرست منابع آورده شوند.  در متن، ترتیب ظهوربه آدرس منابعمحتواي مقاله و لیست انتهايی آن،  منابع

نحوه  سال اخیر باشد. 5از منابع مربوط به  درصد 3۰حداقل [ ذكر گردد. in Persianنوشته شده و سپس در جلوي آن ]به انگلیسی متن الزاماً 

 :هاي زير آورده شده استتنظیم منابع در مثال

 

Article in Journal: 

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. 

 

Article in Book: 

"Personal author(s)" 

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

p. 245. 

 

"Editor(s), compiler(s) as author"  

Gilstrap LC, Cunningham FG, Van Dorsten JP, editors. Operative obstetrics, 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 

2002. 

 

"Organization(s) as author"  

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing 

research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001. 

 

Chapter in book:  

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vosgelstein B, 

Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer.  New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 

Article retrieved from the Internet: 

Hay AD, Costelloe C, Redmon NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurt S, et al. Paracetamol plus 

ibuprofen for treatment of fever in children (PITCH): randomized controlled trial. BMJ 2008; 337: al302. 

Available at: www.bmj.com/cgi/content/full/337/sep02_2/al302. 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/sep02_2/al302


 

Article/Abstract in conference proceedings: 

Talaei SA, Sheibani V, Salami M. Interaction of light deprivation and melatonin on LTP induction in Ca1 area 

of rat’s hippocampus. 18th Congress of Physiology and Pharmacology, 2007 Aug 26-30, Mashhad, Iran. 

 

Thesis & Dissertation: 

Eftekhari Yazdi P, Comparison of fragment removal and co-culture with vero cell mono-layers development of 

human fragmented embryos [Dissertation or Thesis]. Tehran. Tarbiat Modarres University. 2004. 

 

 دنحوه تنظیم مقاالت گزارش مور

-تهیه میگیري نتیجه و معرفی بیمار سابقه و هدف، پاراگرافقالب سه  و دربوده كلمه  ١5۰ت حداكثر مقاالاين نوع فارسی خالصه 

 هايبخششامل و بوده فارسی  خالصهمنطبق با ( كلمه ١5۰حداكثر )ی انگلیسخالصه  كلمه است. ١۰تا  3بین كلمات كلیدي شود. 

Background، Case Report  وConclusion  .است 

اطالعات الزم در مورد اينكه  ،چرا اين مورد مهم است و نیاز به گزارش دارد نوشته شود. همچنین: در مورد اينكه سابقه و هدف ✓

 د.آيا اولین گزارش در نوع خود است آورده شو

 د.شوو ... آورده بیماري معرفی بیمار: اطالعات مختصري از بیمار گزارش شده شامل سن، جنس، سابقه  ✓

ذكر  ،چه تاثیر بالینی خواهد داشتمعرفی مورد مذكور آنچه خواننده از آن ياد خواهد گرفت و اينكه گیري: مختصري از نتیجه ✓

اطالعاتی مبنی بر اينكه چگونه گزارش مورد باعث پیشرفت قابل مالحظه دانش ما از علت بیماري خاص و يا  ،گردد. همچنین

 .مكانیزم دارويی خواهد داشت، ذكر گردد

 ر است:و شامل موارد زي كلمه ١5۰۰تا  ١۲۰۰( عبدون منابل مقاله )ك

رد گزارش از جمله اختالالت مربوطه، سیر وبايد زمینه م ،شودبايد يک بررسی متون كوتاه باشد. اگر يک بیماري جديد توضیح داده می: مقدمه

-می ،ئه گردد. اگر گزارش مورد بحث مربوط به عوارض جانبی مواد دارويی باشدپیشرفت آن همراه با توضیحات مربوطه اراو معمول بیماري، 

 د.بايستی جزئیات مربوط به دارو و عوارض جانبی شناخته شده قبلی نیز لحاظ گرد

 

هاي بیماري، م و نشانههاي مربوطه، عالئد. موارد پزشكی، تاريخامورد)هاي( گزارش شده را ارائه د بهبايد تمام جزئیات مربوط : معرفی بیمار

تواند به شناسايی بیمار گونه آزمون مثبت در ارتباط با بیماري، شرح حال و اطالعات دموگرافیک بیمار )بدون ذكر هرگونه جزئیاتی كه میهر

همه العات اطبايد منجر شود( و توصیف مداخالت مهم درمانی انجام شده، لحاظ گردد. اگر گزارش موردي مربوط به يک سري پرونده باشد، 

 د.بیماران ذكر شده باش

 

 د.شامل تشخیص افتراقی بررسی موارد مشابه گزارش شده، نكات آموزشی و ... باشبايد  بحث:

 

نتايج پذيري تعمیم گیري اصلی گزارش مورد و ارائه يک توضیح روشن از اهمیت و ارتباط آنها، قابلیتگر نتیجهوضوح بیانبايد به :گیرینتیجه

 .، باشدمجموع ارايه آنچه كه از اين تحقیق به علم اضافه شده استدست آمده، راهنمايی براي ادامه تحقیق خود يا ديگران و درهب

 

   تهیه فهرست منابع همانند مقاالت اصیل است. نحوه ارجاع دادن وعدد بوده و  ١5تر از بیشتعداد منابع اين نوع مقاالت نبايد  :منابع

 

 ینحوه تنظیم مقاالت مرور

 .شودمی د، نوشتهنمقاله در زمینه موضوع مقاله باش دونظر كه خود حداقل داراي توسط افراد صاحب مندمقاالت مروري غیرساختار

گیري پردازي و نتیجهنتايج كار ديگران كافی نیست، بلكه نظريهگونه مقاالت فقط خالصه و گزارش نمودن بايد توجه داشت كه براي نوشتن اين

كلمه است.  5۰۰۰هاي مختلف اين نوع مقاالت همانند مقاالت اصیل بوده و حجم آن )بدون منابع( حداكثر جديد بايد صورت گیرد. بخش



نحوه  شود.نظر در متن مقاله مروري ارجاع داده میه صاحبعدد بوده و الزاماً به مقاالت نويسند 3۰تعداد منابع اين نوع مقاالت نبايد كمتر از 

   ارجاع دادن و تهیه فهرست منابع همانند مقاالت اصیل است.

 

تدا توسط كارشناسان دفتر مجله بررسی شده و اگر قواعد و الزامات نگارش مقاالت علمی توسط برسیده، ا ريک از مقاالته             

نويسندگان رعايت شده باشد، مقاله به سردبیر ارجاع داده شده تا در هیات تحريريه مطرح شود. در صورت تصويب موضوع و محتواي مقاله 

طور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوري مبتنی بر پذيرش، رد و يا نیازمند اصالح هحداقل توسط دو داور منتخب بتوسط هیات تحريريه، مقاله 

 رد.گیمقاله در نوبت چاپ قرار می ،رسد. در صورت پذيرش مقاله و يا پس از انجام اصالحات مورد نیازبه اطالع نويسنده مسئول می


