راهنماي نویسندگان

اهداف و رسالت :مجله تحقیقات نظام سالمت مجلهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که از سال  9831دارای مرتبه

علمی_ پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده و از سال  9811در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( Islamic World Science Citation Centerیا  )ISCنمایه میشود .این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی توسط دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر میشود و بر روی وب سایت مجله به آدرس  http://hsr.mui.ac.irقرار میگیرد .دستنوشتههای
ارسالی جهت بررسی باید در فرمت پیشنهادی مجله ارسال گردند و به دست نوشته هایی که خارج از فرمت ذکر شده در راهنمای نویسندگان ارسال
گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* در ایننم له ن لقننا پ وهوه ن

اصن

) ،(Originalلننروري ) ،(Reviewکوتننا ) ،(Short communicationنالن ن

سرد ر) ،(Letter to editorو گزارش لوردي لرتبط ا اهداف له لنت ر ل

اص

 -9الف) لقا پ وهوه

شود.

 :حداکثر تعداد کلمات مقاله های پژوهشی  0011کلمه ،سقف جداول و تصاویر  ،4سقف منابع و ماخذ 81

عدد می باشد.
ب) لقا پ وهوه

اص

(تحق قاپ ک ف ) :حداکثر  8111کلمه ،سقف مجموع جداول و تصاویر ،4سقف منابع و مآخذ 81عدد می باشد.

ساختار مقاله پژوهشی میبایست شامل :صفحه عنوان ،چکیده ،مقدمه ،روش کار ،یافتههاا ،بحا و نتیجاهگیاری ،سااساگزاری ،مناابع ،چکیاده باه زباان
انگلیسی و ضمائم (جداول ،نمودارها و تصاویر) باشد.
صفحه عنوان بایستی شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانوادگی ،رتبه و درجه علمی ،رشته تحصیلی ،گروه آموزشی ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر و کشور
برای هر یك از نویسندگان و شماره تلفن ،نمابر ،نشانی و آدرس پست الکترونیك نویسنده مسؤول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود ،باشد.
چکیده مقاله پژوهشی بایستی دارای ساختار و شامل بخشهای مجزای عنوان ،زمینه و هدف ،روش کار ،یافتهها و نتیجهگیری باشد کاه حاداکثر در 001
کلمه تهیه و در پایان آن تعداد  8تا  0کلید واژه درج گردد .چکیده انگلیسی باید دقیقاًًً مطابق با چکیده فارسی تهیاه گاردد .بهتار اسات بارای انتخااب
کلیاااااااااااد واژههاااااااااااا از واژههاااااااااااای  MeSHفهرسااااااااااات شاااااااااااده در Medicus

 Indexاساااااااااااتفاده شاااااااااااود

(  .)http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmlنویسندگان باید برای تهیه چکیده دقت الزم را به عمل آورند به گونهای که چکیده
دقیقاً بیانگر محتوی اصلی مقاله باشد.
مقدمه باید دلیل و هدف مطالعه را به طور خالصه بیان کند .این بخش نباید مطلب را به طور وسیع توضیح دهد.
روش کار بایستی در حدی شفاف نوشته شود که دیگران بتوانند عین پژوهش را دقیقاً تکرار کنند .چنانچه دادهها با استفاده از پرسشنامه یاا چاك لیسات
جمعآوری شدهاند ضمیمه کردن آن الزامی است .در مورد پرسشنامههای اساتاندارد ،ذکار مرجاع و مشخصاات ضاروری اسات .روش آمااری و برناماه
کامایوتری استفاده شده حتماً باید قید گردد
یافتهها باید در قالب متن ،جدول و نمودار ارائه شود .محتوای جداول نباید مجدداً در متن تکارار شاود و بجاای آن باه شاماره جادول ارجااع داده شاود.
جداول بایستی دارای عنوان در قسمت باال باشند و در صورت نیاز به توضیح ،در زیر جداول به صورت زیرنویس قید گردد .نمودارها و تصااویر ارساالی
باید از وضوح کافی جهت چاپ برخوردار باشند و تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد .یافنه های مقاله یا بصورت جدول یاا باه صاورت نماودار ارائاه
شود.از ارائه تکراری یك یافته به دو صورت جدول و نموار خودداری شود.
بح

و نتیجهگیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد .جزئیات اطالعات نباید مجدداً در بح

تکرار شود .در این زمیناه

باید بر جنبههای جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود.
سااسگزاری باید از تمامی افرادی که جزء نویسندگان نمیباشند و در زمینه علمی ،نوشتاری و  ...کمك کردهاند و همچنین از سازمانهای تاأمین کنناده
منابع مالی و امکانات مورد نیاز ،قدردانی به عمل آید .شماره طرح تحقیقاتی مصوب اعم از پایاان ناماه و ریار پایاان ناماه ای کاه مقالاه از یافتاه هاای آن
استخراج شده است حتما باید قید شود.

 -0لقال لروري :بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
الف) مقاالت مروری ساختار یافته ( )Systematic Reviewمیتوانند به صورت متا آنالیز ،متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند .ایان مقااالت دارای
اجزاء مقاالت پژوهشی اصیل میباشند.
ب) مقاالت مروری ریر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحبنظر نوشته شوند .اجزای این گونه مقاالت شامل چکیده ،مقدمه و بح و نتیجهگیاری و
حداقل دارای  01منبع باشند و حداکثر در  0111کلمه تهیه شوند ،همچنین جهت پذیرش مقاله های ماروری ریار سااختاریافته داشاتن حاداقل  0درصاد
رفرنسها از نویسندگان مقاله به عنوان معیار ضروری می باشد.
 -8لقال کوتا  :میتواند از نوع مقاالت پژوهشی ،مروری ساختار یافته یا گزارش پیشرفت یك طرح تحقیقاتی ) ،(Ongoing researchبه
صورت گزارش یافتههای جالب آن باشد .اجزای این گونه مقاالت بایستی مانند مقاالت پژوهشی اصیل  ،اما دارای حجم کمتر و حاداکثر در
 9111کلمه تهیه گردند.
 -4نال

سرد ر :بایستی با موضوعات نقدی بر مقاالت قبلی ،نقد یا مرور کتابها ،تحلیل یك موضوع مارتبط باا علاوم بهداشاتی و ت،ذیاه،

گزارش و نقد گردهماییهای علوم بهداشتی ،شرح و بسط یك ایده و یا باز نمودن یك موضوع پیچیده باشد و حداکثر باا تعاداد  411کلماه
تهیه گردد .این مقاالت نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خالصه انگلیسی ضروری است.
 -0گزارش لوردي که شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده ،مقدماه ،گازارش ماورد ،بحا و نتیجاه گیاری ،ساااس
گزاری و منابع باشد .گزارش موردی با حداکثر  9111کلمه ،سقف مجموع جداول و تصاویر  0و سقف منابع و مآخذ  90عدد می باشد.
*شرایط فن

ته و ارسال لقال :

از نویسندگان محترم تقاضا می شود فایل دست نوشته خود را که به صورت فایل  MS-Wordدر سایز A4و فاقد هرگونه صفحه آرایی ،فاصله خطوط
 9برابر ( )Singleبا حاشیه  0/0سانتی متری ،به صورت یك ستونی ،قلم  ،B Zarسایز ،90قلم عنوان B Zarسایز  Bold 90تهیه کنناد .بارای تایا
چکیده انگلیسی و رفرنسها از قلم  Time New Romanسایز  99و جهات قلام عناوان التاین نیاز از قلام Time New Romanساایز Bold 99
استفاده شود و دست نوشته جهت بررسی در سایت مجله قرار داده شود.
*لواردي ک قب از ارسال دست نوشت اید در نظر داشت اش د:


نسخه نهایی الکترونیکی به نویسنده مسؤول جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده میشود .تصحیحات بایاد باه
طور شفاف و بالفاصله به دفتر مجله پس فرستاده شود.



نویسنده مسؤول ملزم است همزمان با ارسال مقاله ،فرم تعهد نامه را نیز در قسمت فایل مکمل به دفتر مجله ارسال نماید.

 از کلمات اختصاری و نشانهاای اساتاندارد بایاد اساتفاده شاود .از کااربرد اختصاارات در عناوان و چکیاده خاودداری شاود .قبال از درج کلماه
اختصاری ،واژه کامل حتماً در متن آورده شود ،به جز مواردی که واحد استاندارد اندازهگیری باشد.

 نویسندگان بایستی تعهد کنندکه مقاله همزمان به سایر مجالت ارسال نشود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن ننمایند.



مقاالت ترجمه شده در این مجله چاپ نمیشود.



چاپ هرگونه نوشتهای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخالقی است .مالحظات اخالقی باید در قسمت روش کار آورده شود.



هیات تحریریه در رد ،اصالح ،ویرایش مقاله آزاد است.



مسؤولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان میباشد.



چاپ مقالهای که قبالً در همایشها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خالصه مقاالت ،منتشر شده است ،بالمانع میباشد.



این مجله فقط به منظور استفاده شخصی ریر تجاری بوده و امکان کای برداری ،پخش و چااپ مقااالت ایان مجلاه بادون اجاازه کتبای از مقاماات
مسؤول وجود ندارد.



تمامی مقاالت محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل  8داور) که توسط سردبیر انتخاب میشوند ،بررسی میگردند .نویسنده مسؤول
در سریعترین زمان ممکن از رد ،قبول یا اصالحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع میگردد .در صورتی کاه ماتن ارساال شاده کاامالً بار طباق
معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد ،در شمارههای بعدی مجله چاپ میگردد.

 نویسندگان میبایست صحت منابع مورد اساتفاده را،تمامی مقاالت باید دارای منابع مرتبط باشند و برای به حداقل رساندن اشتباهات در زمینه منابع



کلیه منابع بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند و در متن مقاله داخل پرانتز شمارهگذاری و در انتهای مقالاه باه ترتیاب ورود در ماتن باه.تأیید نمایند
.صورت زیر نوشته شوند
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%01  مشمول، *هزینه ستون سوم برای مقاالتی که هم نویسنده اول و هم نویسنده مسؤول هر دو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشند
.تخفیف خواهد بود

مبلغ  911هزار تومان از این هزینه در ابتدا و بعد از دریافت ایمیل شروع فرآیند به عنوان ( )Processing feeبه منظور شروع داوری دریافت
می گردد .این هزینه ریر قابل بازگشت خواهد بود .فایل مربوط به تصویراسکن شده فیش پرداختی فقط با نام نویسنده مسؤول و یا نویسنده اول از
طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال گردد .الزم به ذکر تنظیم دستنوشته بر اساس فرمت مجله و پرداخت وجه فقط جهت فرآیند داوری میباشد و تعهدی
برای پذیرش مقاله ایجاد نمی نماید .بقیه هزینه باقیمانده در صورت پذیرش نهایی مقاله با عنوان ( )Acceptance feeدریافت خواهد شد.
نویسنده مسؤول میبایست وجه مورد نظر را به شماره حساب  7040475554بانك ملت بنام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای پرداخت از
طریق بانك های ملت و شماره شبای  005565555555557040475554به شماره شناسه  5675525555555524برای پرداخت از طریق
سایر بانکها واریز نماید .ساس اسکن فیش واریزی را فقط از طریق ایمیل  hsreditor2@gmail.comبه دفتر مجله ارسال نماید.
هیأت تحریریه پس از دریافت مقاالت اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی مینماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تأیید
باشد ،برای داوری دوسوکور ارسال میشود.
در صورت تقاضای ررس

سریع ( )Fast Trackزمان بررسی مقاله تا تصمیمگیری نهایی به  09روز تقلیل خواهد یافت .در این حالت کل

هزینه به اضافه  % 41هزینه بررسی سریع در ابتدای فرآیند داوری اخذ خواهد شد.

