
 : شرایط پذیرش و چاپ مقاله

مقاله در مجله دیگري چاپ نشده باشد و در صورت ارایه در کنفرانس یا سمینار، محل ارایه و سایر اطالعات  .1
 طور کامل ذکر شود.آن به

 آن در و ارسال علمی با امضاي همه نویسندگان به سایت دفتر مجله اي تعهدنامه نویسنده مسئول باید .2

داور علمی جهت تسـریع در   4-6 نام همچنین ذکر و ترتیب نویسندگان را تغییر ندهد. اسامی که شود تعهدم
 داوري ضروري است. روند

اعالم خواهد شد که عواقب ناشی از از سوي سردبیر  در صورت تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان، رد مقاله  .3
  آن بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

ایمیل آکادمیک نویسنده مسئول، آدرس و مشخصات کامل نویسنده مسئول در صفحه اول رتبه علمی افراد،  .4
 قید گردد.

گونه اشـکال در نگـارش نـام نویسـندگان بـر عهـده       ت. هرها بر عهده نویسندگان اس مسؤولیت علمی مقاله .5
 گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.مسئول است. پس از چاپ، مجله هیچ نویسنده

شـوند و هویـت    از بررسی مقدماتی توسط سردبیر در صورت صالحدید براي داوران ارسـال مـی  ها پس  مقاله .6
آزاد  در هر مرحلـه از بررسـی   ها نویسنده و داوران مکتوم خواهد ماند. مجله در پذیرش یا رد و ویرایش مقاله

 ت.اس

سـنده  نوی ،ذکـر اسـت  کوتاه براساس نظر هیئت تحریریه خواهد بـود. الزم بـه   گزارش چاپ مقاله مروري و  .7
اثر تحقیقی خود را در قسمت مراجع استناد  3ت علمی بوده و حداقل بایست هیأهاي مروري میمسئول مقاله

 نماید.

 گیري هیئت تحریریه خواهد بود.هشی به گزارش کوتاه براساس تصمیمتغییر نوع مقاله از پژو

هـاي دیگـر ممنـوع و     مجلـه در نشـریه  هاي این  چاپ مجدد مقالهو قوانین کپی رایت ( فرمت نشریه .8

 رعایت شود. )هایی از مقاله با ذکر مأخذ مجاز است استفاده از قسمت

لـذا   شـود. نویسنده مسـئول بازگشـت داده مـی    ه نباشد بهچنانچه فرمت مقاله ارسالی مطابق با الگوي نشری .9
 براساس نوع مقاله ارسالی، فرمت مقاله مطابق دستورالعمل ذیل تهیه گردد:

 
 نوع مقاله هاکل واژه هاي چکیدهواژه جدول و شکل مراجع 

 واژه 200 – 250 شکلجدول و یک  2 مرجع 35حداکثر 
 طبق ساختار مجله

 پژوهشی واژه 6000

 مروري 8000-10000  200 – 250  مرجع 100حداکثر 
 گزارش کوتاه 1800-3000  100-150 جدول یا شکل 1  20حداکثر 
 موردي 1000-1500 100 یا شکلجدول  1 10حداکثر 

 



 :مالحظات اخالقی
هاي انسانی و حیوانی، گمنام ماندن بیمـار، مخـدوش بـودن چهـره      رعایت مالحظات اخالقی در مداخله .1

 د.گیر زشکی در مقاله مورد توجه قرارانسانی و حفظ اسرار پ
هـا و ثبـت   مقالـه هاي علوم پزشکی مؤسسه مربوطـه بـراي تمـام    ذکر شناسه کمیته اخالق در پژوهش .2

 ت.ضروري اسIRCT) ( هاي بالینی در سایت کارآزمایی بالینی ایرانکارآزمایی
 .قرار گیردپیوست  در فایل آننامه د اخالق در مقاله ذکر و کُضروري است در مورد سایر مقاله ها،  .3

 
 :منافع در تعارض اعالم

کر نـام نهـاد یـا    اگر تحقیق توسط ارگان، نهاد یا سازمان خاصی پشتیبانی شده یا از آن اعتبار مالی گرفته است ذ
 ت.سازمان الزامی اس

 

 جداول و نمودارها: 

و نمودارهـا بـا    هـاي ذکـر شـده در صـفحه قبـل، اسـتفاده      براساس نوع مقالهها و نمودارها  جدولتعداد  .1
 د.شون تهیه  Powerpoint 2007یا Word 2007 افزارهاي نرم

ها و پس از محل ارجـاع   ها با ذکر شماره و عنوان کامل به زبان فارسی در بخش یافته نمودارها و جدول .2
 د.رسم شون

کیفیـت  گیرنـد.   ها قـرار اشند و پس از محل ارجاع در یافتهواضح و به زبان فارسی ب ها ها و شکل عکس .3
 تهیه گردد. dpi 300اشکال با رزولوشن

 مراجع:
درپی باشـند و براسـاس اسـتفاده در     صورت پیبراساس سیستم ونکور به مراجع به زبان انگلیسی و تمام .1

صورت اختصار (مطابق بـا  ها باید بهنام مجله گذاري و شماره مربوطه در متن مقاله قید شود. متن شماره
 ) باشد. Pubmedالگوي 

 استفاده فرمایید:در ذکر مراجع از الگوي زیر  .2
 و« صـورت  بـه  بقیـه  و قیـد  نفـر شـش   تـا  نویسندگان نام[ نویسنده نام  اول حرف خانوادگی نام :مجله •

 .ها صفحه): شماره(جلد نشر؛  ماه نشر  سال مجله اختصاري عنوان. مقاله عنوان]. شود آورده »همکاران
: نشر محل. ویرایش. مترجم خانوادگی نام نام،. کتاب عنوان. نویسنده نام اول حرف خانوادگی نام :کتاب •

 . )جلد(ها صفحه. نشر سال ناشر؛
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