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 سالمت نظام قات یتحق مجله در  مقاالت ارسال و هیته در سندگانی نو یراهنما 

   اهداف و رسالت -1
به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که   یامجلهتحقیقات نظام سالمت   مجله دارای مرتبه    1389از سال   وابسته 

  گاه یپادر سایت    1390بوده و از سال  پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -علمی

 نامه فصل به صورت    . این مجلهشودیم  ( نمایهIslamic World Science Citation Centerعلوم جهان اسالم )  یاستناد

و بر روی وب سایت مجله به    شودی مو به زبان فارسی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر  

ارسالی جهت بررسی باید در فرمت پیشنهادی مجله    یهانوشته. دست  ردیگی م قرار      hsr.mui.ac.irhttp//:آدرس  

که خارج از فرمت ذکر شده در راهنمای نویسندگان ارسال گردند ترتیب اثر داده    یی هانوشتهارسال گردند و به دست  

 نخواهد شد. 

نامه   و  ،(Short communication)، کوتاه  (Review)  مروریانواع    (، Original)  اصیل  ین مجله مقاالت پژوهشی ادر  

 .شودمیمرتبط با اهداف مجله منتشر  ( Letter to editor) سردبیربه 

 نمودار جدول،  شامل  آن از قسمتی یا عنوان تمام هیچ  به و  بوده  اصیل  اطالعات  یحاو باید  ارسالی ی هانوشتهدست

 نوشتهدست  صورتاین  در  .دنباش  یدیگر مجله در  بررسی  حال در یا  باشد  نرسیده  چاپ به  ی مجله دیگر در  قبالا ... و

 .گرددی م ارسال مسئول  نویسنده ی برا  یداور  نتایج  و  گرفته قرار ی مورد داور وقت اسرع  در  شده  ارسال 

آموزش    از اعم  بهداشتی  علوم های رشته متخصصین و  دانشجویان  شامل  سالمت   نظام  قاتیتحق مجله  مخاطب  جامعه

تغذیهمهندسی  ای،  حرفه بهداشت  مهندسی  بهداشت،   محیط،  اپیدمیولوژی  زیستی  آمار    یی،غذا  علوم   ،بهداشت  و 

مقاالت  باشدمی   ی فهرست مجالت دسترس   (،ISC)  اسالم جهان نمایه از جمله متعدد علمی هایپایگاه  در آن  و 

 و بوده  (magiran) کشور نشریات  اطالعات بانک (،SID) علمی جهاد دانشگاهی پایگاه اطالعات(،  DOAJ)آزاد

  های رشته محترم نظران صاحب و محققین عالقمندان، از.  شدبامی   بازیابی قابل  Google scholar  یجستجو موتور  در

 به دسترسی   .نمایند ارسال فصلنامه   این  به الکترونیکی صورت به  را  نوشته خوددست  شودمی  دعوت   علوم بهداشتی

 .باشدمی  رایگان سالمت  نظام قاتیتحق مجله توسط شده  منتشر مقاالت  کلیه

 نوشته دست  نوع -2

اد پژوهش ی ر  مقاالت  مجله  مرور(Original)لیاص  ین  کوتاه(Reviewی)،   ،(Short communication)،  به   و نامه 

 .شودی ممنتشر مرتبط با اهداف مجله  ،(Letter to editor)ریسردب

کلمه، سقف   4000پژوهشی    یهامقالهکلمات    تعدادحداکثر    :)تحقیقات کیفی( /اصیل  ی پژوهش الف( مقاالت  

   .باشدی م عدد   30، سقف منابع و ماخذ 4جداول و تصاویر 

http://hsr.mui.ac.ir/
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مقدمه، روش  ،  1( Abstract Graphicalچکیده تصویری)ده،  کیشامل: صفحه عنوان، چ  ستیبای م  یپژوهشساختار مقاله  

انگلده  کی، منابع، چی، سپاسگزاریریگجهینتو    بحثها،  افته یار،  ک و ضمائم )جداول،    ی، چکیده مبسوطس یبه زبان 

 .باشدر( ینمودارها و تصاو

علمی، رشته تحصیلی، گروه آموزشی،    ، رتبه و درجه یشامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگبایستی    صفحه عنوان 

  یک ترونکنشانی و آدرس پست الشماره تلفن، نمابر،  سندگان و  یاز نو  یکشهر و کشور برای هر    ،دانشکده، دانشگاه

 اتبات و تماس خواهد بود، باشد.که مقصد مک سنده مسؤولینو

 .الزامی است کلمه 8 حداکثر شامل حداکثر مجله در  مقاله صفحات باالی در چاپ  برای کوتاه  عنوان  ارائه :توجه

الزم است که چکیده    .شود تنظیم کلمه  250حداکثر  با پاراگراف  6در و بوده صفحه یک  در تنهایی به باید چکیده

  . استفاده شود  Mesh  یهاواژه از    هاواژه بهتر است برای انتخاب کلید    انگلیسی دقیقاا مطابق با چکیده فارسی نوشته شود.

که چکیده دقیقاا بیانگر محتوی اصلی مقاله    یاگونه نویسندگان باید برای تهیه چکیده دقت الزم را به عمل آورند به  

 باشد. 

 ( Abstract Extended)انگلیسی   مبسوط یچکیده 

  سالمت تحقیقات نظام    ی علمی پژوهشیرساند که بر اساس رویکرد جدید فصلنامه به اطالع نویسندگان محترم می

و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقاالت دریافتی و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و شورای نویسندگان فصلنامه با  

و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی  معتبر بین المللی  های  پایگاه هدف نمایه شدن در  

روز بعد از پذیرش    10حداکثر    ذیل   فرمت  ای باکلمه  1000مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی  ،ملی و بین المللی

  نویسنده   (، توسط"نتایج "و    "هامواد و روش "ی اصالح شده مقاله )با تاکید بر  بر اساس آخرین نسخه فصلنامه    درمقاله  

 .  گردد ارسال نامهفصل  سایت  طریق از و تهیه

 ی مبسوط: فرمت چکیده 

 کلمه(: شامل مرور مختصری بر بیان مساله، و اهداف مطالعه  150() حداکثر Introductionمقدمه). 1

 کلمه( 300حداکثر ) (Materials & Methods)ها. مواد و روش 2

های مطالعه در این بخش باید به صورت متن و فاقد جدول و  : ارائه یافته کلمه(  400  حداکثر)  (Results)  ها. یافته3

 نمودار باشد. 

 کلمه( 150حداکثر ) (:Conclusion)گیری. نتیجه4

 (: شامل موارد زیر است: Ethical Considerations. مالحظات اخالقی)5

 (، Compliance with ethical guidelines)یاخالق   یانطباق با رهنمودها -

 
 باشد. تهیه چکیده تصویری اختیاری می1
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 (،Fundingی)منابع مال -

 (، Authors' contributions)سندگانیمشارکت نو -

 (، Conflicts of interest)تضاد منافع -

 (. Acknowledgements)و تشکر ریتقد -

 

 باید دلیل و هدف مطالعه را به طور خالصه بیان کند. این بخش نباید مطلب را به طور وسیع توضیح دهد.  مقدمه

ها با نند. چنانچه داده کرار  کن پژوهش را دقیقاا تیگران بتوانند عیه دکشفاف نوشته شود    یبایستی در حد   کارروش 

استاندارد،    یهااست. در مورد پرسشنامه  یردن آن الزام کمه  یاند ضمشده   یآورست جمع یل  ک ا چیاستفاده از پرسشنامه  

. روش آماری  (ارائه شود منبع ذکر  با انگلیسی  و فارسی  نسخه پایایی و  اعتبار)ر مرجع و مشخصات ضروری استکذ

 .و برنامه کامپیوتری استفاده شده حتماا باید قید گردد

ن به  آباید در قالب متن، جدول و نمودار ارائه شود. محتوای جداول نباید مجدداا در متن تکرار شود و بجای    هاافتهی

ر  یح، در زیاز به توضیعنوان در قسمت باال باشند و در صورت ن  یدارا   ی ستیجداول با.  شماره جدول ارجاع داده شود 

جهت چاپ برخوردار باشند   ی افکد از وضوح  ی با  یارسالر  ی د گردد. نمودارها و تصاویس قیرنویصورت زه  ول ب اجد

های  هت. یاف(شودمحسوب می   کلمه 300 معادل تنهایی  به  و یا نمودار   تصویر هر )باشد  یید قابل شناسایر افراد نبایتصاوو  

ارائه شود. نمودار  به صورت  یا  یا بصورت جدول  نمو  از  مقاله  به دو صورت جدول و  یافته  ار  دارائه تکراری یک 

 خودداری شود.

باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطالعات نباید مجدداا    یریگجهینتبحث و  

 جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود.  یهاجنبه در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر 

و    اندکردهو در زمینه علمی، نوشتاری و ... کمک    باشندی نمباید از تمامی افرادی که جزء نویسندگان    سپاسگزاری 

شماره طرح  الزم است  تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به عمل آید.    یهاسازمان همچنین از  

یافتی  و کد اخالق درآن استخراج شده است    یهاافته یکه مقاله از    ی انامه تحقیقاتی مصوب اعم از پایان نامه و غیر پایان  

 قید شود. در این قسمت

 وجود آن از جلوگیری  امکان ولی  بودید روبرو آن با مربوطه تحقیق انجام در که مشکالتی  شامل هامحدودیت

 منطقی و علمی دالیل با نمونه حجم بودن کوچک مطالعه، توان بودن کم صورت  در مثال عنوان به.  است نداشته

 لیست  و گذاری شماره از و شود مطرح بندیجمله با و موردی  صورت به باید هامحدودیت.  شود داده توضیح 

 .گردد خودداری  هامحدودیت کردن
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 مطالعه بحث مورد زمینه در فعلی  دانش  ارتقای به تواندمی هاآن روی تحقیق که موضوعاتی شامل  اتپیشنهاد

 بحث مورد موضوع از  تریجامع  و بهتر درک حاضر، مطالعه نتایج  کنار در آنها گرفتن  قرار با و کند کمک حاضر

  کردن لیست و گذاری شماره از و  شود  مطرح بندی جمله با و  موردی صورت به باید اتپیشنهاد  .شود ایجاد

 .گردد خودداری پیشنهادات

 در  شرکت برای  نویسندگان از  هریک   یا است  شده انجام ارگانی  یا  مؤسسه  مالی  حمایت با  مطالعه  اگر   مالی منابع

 ایهزینه  کمک  نوع   هر  یا  گرنت  جایزه،  نوشتهدست  چاپ  تا  طراحی  از  تحقیق فرآیند  از بخشی  انجام  یا  مطالعه

  .گردد ذکر روشنی  به باید مسأله  این  اندنموده  دریافت

 محصوالت  که  هایی شرکت با  مشترک مالی  منافع  هرنوع باید  نوشتهدست  ارسال  زمان در  نویسندگان  منافع  تعارض 

 که  هاییشرکت نیز  و (باشدمی نوشتهدست  با ارتباط  در  یا) است گرفته قرار استفاده  مورد نوشتهدست  در آنها

  است  الزم  . نمایند اعالم  کتباا را  است  نوشتهدست  در  استفاده  مورد   مواد و  تجهیزات با رقابت  در  آنها  محصوالت

 صورت در  و مانندمی  باقی محرمانه نوشتهدست  بررسی  مدت  در  اطالعات  این .گردد گزارش  نویسندگان  مالی منافع

 خانوادگی نام  و نام  از توانندمی  نیاز  صورت در .گردندمی  ذکر مقاله پایان  در چاپ، برای نوشتهدست   پذیرش

 .نمایند استفاده نیز بخش این  در نویسندگان

 بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:  : یمرور( مقاالت ب

به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری    توانندی م  (Review Systematic)  مقاالت مروری ساختار یافته   -

 . باشندی مباشند. این مقاالت دارای اجزاء مقاالت پژوهشی اصیل 

نوشته شوند. اجزای این گونه مقاالت شامل چکیده،    نظر  صاحببایستی توسط افراد    مقاالت مروری غیر ساختار یافته  -

و   باشند و حداکثر در    20و حداقل دارای    یریگجهینتمقدمه و بحث  همچنین جهت  کلمه تهیه شوند،    7000منبع 

ها از نویسندگان مقاله به عنوان معیار ضروری  درصد رفرنس   5یافته داشتن حداقل    مروری غیر ساختار  یهامقاله پذیرش  

 .باشدیم

 کوتاه:  ه ( مقالج

 ،(Ongoing research)یا گزارش پیشرفت یک طرح تحقیقاتی از نوع مقاالت پژوهشی، مروری ساختار یافته  تواندیم

جالب آن باشد. اجزای این گونه مقاالت بایستی مانند مقاالت پژوهشی اصیل، اما دارای    یهاافته ی به صورت گزارش

 کلمه تهیه گردند.  1000حجم کمتر و حداکثر در 

، نقد یا مرور  (Critical Appraisal)توانند با موضوعات نقدی بر مقاالت قبلیاین نوع مقاالت می د( نامه به سردبیر:  

،  علوم بهداشتیی  هایی گردهما، تحلیل یک موضوع مرتبط با علوم بهداشتی و تغذیه و غذا، گزارش و نقد  هاکتاب

 کلمه تهیه گردد.   400با تعداد حداکثر شرح و بسط یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده باشد و 
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 منابع -3

 ترتیب به  باید منابع بخش این درسال اخیر بوده و    10منابع مورد استفاده در مقاله باید ترجیحاا مربوط به حداکثر  

 این  .باشد  داشته کافی منابع تعداد باید اصیل تحقیقاتی مقاله  یک   .شود گذاری  شماره نوشتهدست   متن در  استفاده

 مانند اصیل غیر مطالعات از  تواندمی  مقاله یک منابع از  درصد 10 تنها  .است منبع 20 آل ایده  شرایط  در  تعداد

 کوتاه مقاالت  و هانامه سردبیر، به نامه  موردی،  مطالعه سایت،وب  نامه،   پایان (کتاب فصل یا ) کتاب سنتی، مرورهای 

 از درصد    10 حداکثر باید  .است الزم  مرتبط منبع  40 حداکثر و  20 حداقل  سنتی مرور  مطالعات  در .باشد... و

  نویسندگان  تیم  به متعلق (مندنظام  مرور یا اصیل  مقاالت)  آن اصیل منابع از  مورد سه حداقل و  استفاده  مورد منابع

 5 نام منابع بخش در  .باشدنمی  سالمت   نظام  تحقیقات مجله  در بررسی قابل مقاله صورتاین  غیر در .باشد مقاله

 شده گرفته  خاصی  نامه  پایان از مطلبی  کهمواردی  در.  شود استفاده  et al  از بعد به  آن از  و  شود آورده  اول  نویسنده 

 در نامه پایان  از مستخرج مقاالت  کهصورتی   در تنها  .شود  داده ارجاع نامه پایان از مستخرج مقاله  به باید  است،

 به دسترسی  صورت در  تواندمی  تنها  نویسنده   .داد ارجاع  نامه  پایان  اصل  به  توانمی  نباشد نظر  مورد   مطلب برگیرنده 

 صورت این  غیر  در   .نماید استفاده  منبع   عنوان به  چکیده  از علمی،  های کنفرانس  کتابچه در موجود  مقاالت  چکیده 

 .باشدنمی مجاز (رایگان غیر مقاالت مورد در مثالا) چکیده به استناد

  به  دسترسی  امکان که استثنائی و محدود بسیار  موارد  در  مگر باشند،نمی  استناد قابل شخصی  محاورات  و مکاتبات

 با نظر تبادل تاریخ  و نظر مورد فرد نام صورت این  در .نباشد فراهم  عمومی منبع یک از آن به مربوط اطالعات

 مشخصات  به توجه  با و ترتیب همین به است، فارسی استفاده مورد  منبع اگر  .شود مشخص متن در  پرانتز در ایشان

 منابع  بخش در  شودمی  رعایت پژوهشی  علمی  مجالت در شده  چاپ  مقاالت  تمام در  که مقاله  چکیده انگلیسی 

 .شود ذکر [In Persian] اصطالح ،اصلی منبع بودن فارسی با انتها  در  و شود ذکر

 . باشدمی ( Vancouverونکوور) روش به منابع نگارش  -

Book: 

1. Hagh  Doost AA. Systematic review & Meta-Analysis Concept & applications. 1st ed. Tehran: 

Teimorzadeh; 2007: 48-53. [In Persian] 
Article: 

2. Mohammadi  A, Mojtahedzadeh R, Keshavarz H. Designing Criteria and Indices for Educational Ranking 

of Paramedical Sciences Schools in Iran. SDME 2006; 3(2): 86-94. [In Persian]  
 منابع خارجي: 

Book: 

3. Gay LR. Educational research: competencies for analysis and application. 4th ed. Ohio: Merrill Publishing 

Company; 1992: 45-56. 

 

Chapter in book: 

4. Palmer PJ. The heart of a teacher. In: Ornstein AC, Behar-Horenstein LS, Pajak EF, editors. Contemporary 

issues in curriculum. 3rd ed. Boston: Allyn & Bacon; 2003: 285-93. 
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Article: 

5. Mamary E, Charles P. Promoting self-directed learning for continuing medical education. Med Teach 

2003; 25(2): 188-90. 
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 اضافه  یا مجدد انتشار-4

  تا یا دقیقاا که است یانوشتهدست  انتشار  مجدد انتشار از  منظور  (Redundant)  اضافه یا  (Duplicate)انتشار مجدد

 اخالقی تخلف  عمل یک  این .  دارد پوشانیهم  نویسندگان تیم  همان  از  شده  منتشره  مقاله  یک  با  ی زیاد  حدود

 که  صورتی مسأله در این  .باشد می  محکوم خارجی  و داخلی صاحب صالحیت مراجع تمام در و شودمی  محسوب

 که  است  زمانی به مربوط بلکه گرددنمی  مطرح شود ارسال  ی دیگر مجله به مجله یک در رد از  پس نوشتهدست

 مورد در مسأله  این  همچنین.  باشد انتشار رسیده به قبالا آن اساسی اطالعات با نوشتهدست  متن از  قسمتی تمام، یا

 بنابراین.  باشدنمی  ها آن  مقاالت خالصه   هایکتابچه  در  و علمی  مجامع  در  نوشتهدست  چکیده  یا پوستر چکیده  انتشار 

 ی سردبیر تیم  به اطالع دقیق و  شفاف طور  به را نوشتهدست  متن  پیشین انتشار  نوع  نویسندگان هر  تیم  است  الزم 

 بتواند یتیم سردبیر  تا نماید ارسال مجله دفتر به شده ارسال  نوشتهبا دست  همراه را آنها از نسخه  یک و برساند

در   یسردبیر تیم  فوق روش  به رسانی اطالع  عدم صورت در  .اخذ نماید مناسبی تصمیم جدید نوشتهدست درمورد 

 قوانین با  متناسب دارد  حق گردد تیم نویسندگان  توسط مسأله  این  وقوع  متوجه  که ی داور فرآیند  از زمانی  هر

 و  پزشکی علوم آثار  انتشار در اخالق   یکشور دستورالعمل طبق  علمی آثار انتشار  در اخالق  و اصول مجله داخلی 

 مجازات حداقل موارد  این در  .نماید  عمل(  COPE: Committee of Publication Ethics)  انتشارات در  اخالق کمیته

 نسخه آخرین  اساس  بر راهنما این  .بود خواهد نوشتهدست قید بدون و کامل رد تیم نویسندگان یبرا  اجرا  قابل

 : بیومدیکال مجالت به  ارسالی یهانوشتهدست یسازیکسان  دستورالعمل

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)  بین کمیته  توسط شده  منتشر 

 شده (/http://www.icmje.org) تنظیمکانادا  ونکورشهر  در  2007سال در پزشکی علوم نشریات سردبیران  المللی

 .است

 دوم  زبان به انتشار-5

 در  تنها  دیگر  زبان  به  مقاله یک  ترجمه  چاپ  امکان  ،زبان یک  از  بیش  به  مقاله  یک  چاپ  بودن  قانونی  به  توجه  با

 کتبی موافقت مجله  دو  هر سردبیران  از   و رعایت نموده  را  زیر  موارد تمام نویسندگان  تیم  که  دارد  وجود  صورتی

 .دنباش کرده دریافت

http://www.icmje.org/
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 نسخه  ای یکاغذ  چاپ صورت به را اول هیشرن توسط شده  منتشر مقاله از ی انسخه  دوم هینشر ریسردب -

 ی زمان فاصله   ن یا بته ال  .دینما  افتیدر را    باشد گذشته اول  مقاله  انتشار  از  هفته ک ی حداقل   که کیالکترون

   .باشدی نم یقانون  آنها توافق  بدون و  دارد دوم و  اول مجله  ریسردب توافق  به  یبستگ

 .باشد متفاوت اول  مقاله از  شده  ترجمه نوشتهدست در  هدف  جامعه -

 منعکس  صادقانه و قیدق طور به  را اول  مقاله  اطالعات یول  باشد اول مقاله از  یا خالصه  دوم نوشتهدست -

 .دینما

   .گردد اعالم  اول مقاله قیدق اطالعات  دوم نوشتهدست  عنوان  صفحه در -

 در  آنها  چاپ  زمان تا مقاالتنوبت انتظار بودن    در  یبرا یتعهد  گونه چ یه   سالمت   نظام  قاتیتحق مجله -

 ممکن شماره  نیاول در   چاپ تیاولو  در  شود  چاپ د ییتأ مجله  در  که  ی امقاله هر  و   ندارد ی خارج مجالت

 شده  چاپ  سالمت نظام قاتیتحق مجله  دفتر به ارسال از  قبل مقاله ی سیانگل نسخه  اگر  .گرفت خواهد قرار 

 و شود متذکر مجله دفتر به  نوشتهدست  ارسال زمان در را نکته نی ا است موظف  مسئول  سندهینو باشد،

 نوشتهدست ارسال  با همزمان را یفارس  زبان  به مقاله چاپ  با زبان  ی سیانگل  مجله ریسردب یکتب نامه موافقت

 .دینما ارسال  مجله  دفتر به

 مجله  ک ی در  مقاله آن  شدن  چاپ  از   سالمت  نظام  قاتیتحق مجله  ،یامقاله ی داور  ندیفرآ  ی ط در  اگر -

 دور از  سندگانینو  گروه صداقت  عدم لیدل به و  بالفاصله مذکور  نوشتهدست گردد، آگاه زبان   یسیانگل

 .شوندی م  وارد مجله اهیس ستیل در  سندگان ینو میت  یاعضا  تمام و  خارج یداور 

  مجالت  از کی  هر  در شده منتشر مقاالت اصفهان،  یپزشک علوم دانشگاه ی امنا أتیه مصوبه اساس  بر -

 صورت  در یعبارت به.  شوند منتشر دانشگاه نی ا در  گری د  زبان به  توانندینم اصفهان  یپزشک علوم دانشگاه

 مجالت  توسط تواندی نم مقاله آن ی سیانگل نسخه دانشگاه، نیا  زبان  ی فارس مجالت توسط مقاله کی  انتشار

 . گردد منتشر دانشگاه نیهم زبان یسیانگل

 

 های تحقیقاتی مشارکت کنندگان در طرح /بیماران شخصی  حقوق رعایت-6

 قانونی قیم  یا  وکیلآنها   از کتبی نامهرضایت  اخذ  بدون مطالعات  در کنندگان شرکت تصویر  و شخصی  اطالعات

 هر به اطالعات این باشد نیاز دالیل علمی  به کهصورتی   ر. دگردد فاش  نویسندگان تیم توسط تواند نمی  ایشان

 یا وکیلیا    فرد به تأیید مجله دفتر به ارسال از قبل نهایی نوشتهدست  از نسخه است یک الزم گردد فاش صورتی

 شناسایی شدن  از  یجلوگیر منظور به  تصاویر  در  افراد  چشمان یا پوشاندن چهره  همچنین .دبرس ی و  قانونی  قیم

 و  دهند تغییر دلیلی  هر به  را افراد  از شده یآور  علمی جمع اطالعات  ندارند حق ویسندگانن  .است یضرور  ایشان
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 در کنندگان شرکت که کنند حاصل باید اطمینان نویسندگان.  باشندمی  خود گزارش در صداقت به رعایت ملزم

 نامهرضایت  ایشان از دنمطمئن نیست فرآیند این از دلیل  هر به کهصورتی   در و نیستند قابل شناسایی ایشان مطالعه

 غیرقابل شناسایی یبرا است ممکن تصویر در فرد یهاچشم  پوشاندن عنوان مثال به .کنند دریافت کتبی رسمی

 .نباشد کافی ی و ماندن

 اخالقی  موارد-7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش    یفناور  و  قاتیتحق  ت محترم معاون  7/10/1395مورخ    4189با توجه نامه شماره  

پژوهشی قابلیت چاپ در مجالت را دارند که دارای کد اختصاصی کمیته اخالق طبق چارچوب    مقاالت،  یپزشک

 .ابالغ شده باشند

  COPE  ) (org.publicationethics://https )(اخالق نشر کمیته یاعضا  از یکی عنوان به  تحقیقات نظام سالمت مجله

 کمیته این قوانین از در این مجله  هانوشتهدست  انتشار و ارائه ،انتشارات در  اخالقی تخلف نوع  هر با برخورددر  

 بیومدیکال،  مجالت  به  ارسالی یهانوشتهدست  ی ساز یکسان دستورالعمل از  مجله این  همچنین  .کندمی تبعیت

 ،باشدمی  مشاهده  مجله قابل سایت   وب در  که تهران،  معاهده و پزشکی  علوم آثار در انتشار اخالق  ی کشور راهنمایی

در آدرس   هلسینکی  معاهده با  باید اندشده  انجام حیوانی یا انسانی های نمونه   یرو بر که  مطالعاتی.  نمایدمی  یپیرو

 :باشند داشته خوانیهم  ذیل
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-

research-involving-human-subjects  / 
 

 های نمونه   از استفاده  صورت  در  .شود ذکر  است  نموده  تأیید اخالقی لحاظ  از را  مطالعه که  ایمؤسسه  نام  است  زم ال

  جزئیات حیوانی مطالعات در  .شود ذکر باید او قانونی قیم   یا  وکیل یا  فرد از  آگاهانه رضایت  فرم کسب انسانی

 ثبت کد ذکر  یالاتر کلینیکال مطالعات در.  شود  ذکر باید آنها حیات  به دادن خاتمه روش و  حیوان از نگهداری 

   .)http://Irct.ir (است الزامی   رجیستری در
 

 منافع  تعارض-8

 را  شخصی یا و  دانشگاهی سیاسی،  مالی، موارد  شامل خود منافع  تعارض نوع  هر باید نوشتهدست  نویسندگان کلیه

 .نمایند اعالم  صادقانه بگذارد  نتایج تأثیر ارائه نحوه یا  مطالعه  نتایج  از  آنها تحلیل بر  بتواند صورت بالقوه به  که

 ادبی  سرقت-9

 و کتاب مقاله، گزارش، قالب در محققان سایر توسط  شده  منتشر تصویر یا متن اطالعات، توانندنمی  نویسندگان

 استفاده  مورد خود نوشتهدر دست آن حقوقی مالک  از رسمی اجازه کسب بدون و صحیح  بدون ارجاع  را مانند آن  

 موارد با انگلیسی  و ادبی فارسی سرقت بررسی افزارهای نرم به دسترسی با  تحقیقات نظام سالمت  مجله   .دهند قرار

https://publicationethics.org/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
http://irct.ir/
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دستورالعمل  مطابق  زمینه این در  تخلف  مجالت  ،COPE  به ارسالی یهانوشتهدست  یساز  یکسان مقرارت 

 .نمود خواهد  برخورد تهران معاهده و پزشکی علوم آثار انتشار در  اخالق  ی کشور راهنمایی بیومدیکال،

 رایت  کپی قوانین رعایت-10

  ی دیگر  المللی  بین  یا  داخلی  مجله  هیچ  در  مجله  دفتر  به  ارسال  از  پیش  نباید  آن  از  بخشی یا و نوشتهدست  کامل  متن

داشته   قرار بررسی  تحت یا گردیده  ارائه  یدیگر  مجمع علمی  یا  کنفرانس  هیچ  در  عنوان همین  با یا  و  شده  چاپ

  .باشد

 انصراف عدم  صورت  در را داوران  توسط شده  تأیید  مقاالت  که  دارد  را حق  تحقیقات نظام سالمت این  مجله

 یمعنو  مالکیت تحت  شده چاپ مقاالت  .برساند چاپ به فوق، نکات در مغایرت  نوع  هر وجود عدم  نویسنده و

 .بود خواهد  مجله  دست در  داده شود ارجاع  مقاله اصل به  که  زمانی تا آن  تکثیر و کپی  و اجازه  بود خواهد  مجله

را   (CopyRight)و فرم موافقت با کپی رایت (Cover Letter)خواهشمند است در هنگام ارسال مقاالت، نامه همراه

، به صورت فایل  نیاز پیش های فایل  مرحله ارسال مقاله، در قسمت تکمیل شده را درحتماا تکمیل نموده و هر دو فایل 

 .زیپ شده آپلود و ارسال نمایید تا مقاله شما مورد بررسی قرار گیرد

 .کنید کلیک  را  اینجا (Cover Letter)نامه همراه word فایل دریافت برای

 .کنید کلیک را اینجا (CopyRight)فرم موافقت با کپی رایت  wordبرای دریافت فایل 

 

 نوشته دست بررسی از انصراف-11

 بررسی روند  ادامه  از  خود انصراف  نوشته،دست  ارسال  تاریخ  از  روز  10 ظرف  حداکثر تواندمی  نویسندگان  تیم

 تا را یداور مراحل نوشتهصورت دست   این  غیر در .نماید اعالم مجله سردبیر به کتبی به صورت  را نوشتهدست

 .نمود خواهد دبیر طی سر توسط  نهایی نظر  اعالم 

 یداور  فرآیند  تکمیل  از  پس انتشار  هزینه  از  آگاهی  از  خود پس نوشتهدست  انتشار  از  نویسندگان  تیم  انصراف اعالم 

مجله   دفتر به نویسندگان کلیه یامضا  اصل یحاو  نامه انصراف اسکن که است  پذیرامکان شرطی  به تنها نوشتهدست

 .شود ارسال 
 

 مقاله  ارسال  و تهیه  فنی  شرایط-12

و فاقد هر    4A  در سایز  Word-MS  لیخود را که به صورت فا  نوشتهدست   لیفا  شودمیاز نویسندگان محترم تقاضا  

،  B Zar  سانتی متری، به صورت یک ستونی، قلم  5/2( با حاشیه  Singleبرابر )  1گونه صفحه آرایی، فاصله خطوط  

قلم عنوان12  سایز  ،B Zar     12سایز  Bold  انگلیسی و رفرنس تایپ چکیده  برای  قلمتهیه کنند.  از   Time Newها 

http://yafte.lums.ac.ir/form_send_article.php?&slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/files/1.doc
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/files/2.doc
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Roman    و جهت قلم عنوان التین نیز از قلم    11سایز Time New Roman  11سایزBold   نوشته و دست  استفاده شود

 جهت بررسی در سایت مجله قرار داده شود. 

 

 نوشتهدست  یداور  و ارسال به مربوط مالی قوانین-13

 مورد  در جدید مالی قوانین ،اصفهان پزشکی علوم  دانشگاه یامنا هیأت مصوبه پیرو ،1394  سال ماه ید یابتدا  از

 :باشدمی  زیر شرح به  گردید که  اعمال دانشگاه زبان  فارسی  مجالت در  مقاالت بررسی دریافت و  فرآیند

  :نوشتهدست  انتشار هزینه

 شود  شناخته انتشار  شایسته ،تحقیقات نظام سالمت مجله در  همتایان  ی داور  طی فرایند  از  بعد  که  ی انوشتهدست  هر

الزم به ذکر است که نیمی از هزینه مذکور جهت فرایند داوری   باشد.می  ریال 3 000/000/حداقل پرداخت به ملزم

  نویسندگان   لذادر موقع پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.    گردد و مابقی هزینهنوشته دریافت می در ابتدای ارسال دست 

چنانچه  .  نمایند  خودداری  مجله  کارشناس  با  هماهنگی  بدون  وجه  گونه  هر  پرداخت  از  که  باشند  داشته  توجه  محترم

 مطلوب ای در زمان داوری مورد پذیرش قرار نگرفت، هزینه واریزی به هیچ وجه عودت نخواهد شد.  نوشتهدست

 هزینه  تحمیل از تا باشند نظر داشته در  متن تنظیم در را  زیر اصول  نویسندگان نوشتهدست  زمان ارسال در است

 .(1)جدول شود یجلوگیر  ایشان  به اضافه
 

 تحقیقات نظام سالمت  مجله در نوشتهدست  مختلف انواع  برای مازاد  و پایه هزینه محاسبه نحوه : 1ل جدو

 نوع مقاله

 تعداد لغات مجاز 
ها  )شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنس 

کلمه  300ها، هر شکل برابر و شکل 

 محاسبه خواهد شد( 

 هزینه دریافتی 

 *)هزار تومان(

  500هزینه اضافه به ازای هر 

   یاضافکلمه 
 هزار تومان( )

 - - 400 نامه به سردبیر 
 - 100 1000 کوتاه 

 100 500 4000 مطالعات کیفی()  /لیاص پژوهشی  
 100 500 7000 مروری

  ، تحقیقات نظام سالمت مجله  در  همتایان  ی فرایند داور طی  از بعد  نوشتهدست که   صورتی  در  هزینه  این* 

 مکاتبه  مسئول نویسنده با مجله دفتر شرایط در اینشود.  می  دریافت مسئول نویسنده از  شود شناخته شایسته انتشار 

 یک هفته مدت  ظرف است حداکثر موظف  مسئول  نویسنده .داد خواهد اطالع ایشان به را  و مراتب نمود خواهد 

 مانز ظرف حداکثر باید نوشتهدست  شماره یحاو فیش اسکن .  نماید اقدام واریز آن به نسبت مجله دفتر تماس از

از   پس  شده  الکترونیکی طریق از  مسئول  نویسنده با  مجله  دفتر تماسمشخص  آدرس   پست  به 
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hsreditor3@gmail.com  هر   از دریافت  قابل  پایه مبلغ (1)  جدول در  شده ذکر مبلغ   .گردد اعالم مجله  دفتر به

 هزینه  ،باشد کمتر شده تعیین از سقف نوشتهدست یک در کلمات تعداد که صورتیبوده و در   نوشتهدست نوع

 .شد کاسته نخواهد نوشتهدست  انتشار پایه

 

 نوشته   دست (Fast Track) سریع انتشار هزینه

نویسنده مسوول    کتبی   نویسندگان محترم، و با تقاضایمجله تحقیقات نظام سالمت به منظور پاسخ گویی به نیازهای  

صورت زمان بررسی    این  در  که  های ارسالی را مورد بررسی قرار دهدنوشتهتواند در یک فرایند تسریع شده، دستمی

 روز تقلیل خواهد یافت.   30نوشته تا تصمیم گیری نهایی به دست

دفتر  سریع  انتشار هدف  با که  ی انوشتهدست  بررسی* قطعی   پذیرش  معنی به الزاماا است  شده  ارسال مجله  به 

 .خواهد بود عودت  قابل غیر دریافتی  هزینه  و باشدنمی  نوشتهدست

 سریع  انتشار هزینه مابقینوشته در مرحله داوری، و  ها، نیمی از هزینه بررسی سریع دستنوشتههمانند سایر دست   *

مراحل بعدی همانند  شود.  می  دریافت  مسئول  از نویسنده   تحقیقات نظام سالمت  مجله  در  داوری   نتیجه اعالم از  بعد

 باشد.های ارسالی مینوشتهسایر دست

 پرداخت  نحوه
بانک ملت بنام دانشگاه علوم پزشکی    4975761007  حسابوجه مورد نظر را به شماره    بایستمی نویسنده مسئول  

از طریق   پرداخت  برای  به شماره شناسه   580120000000004975761007ملت و شماره شبای    هایبانکاصفهان 

اسکن فیش واریزی را فقط از طریق    سپس  ها واریز نماید.برای پرداخت از طریق سایر بانک   1241130000000037

 قرار  تائید مورد شده  واریز  هزینه صورت  غیر این در  .به دفتر مجله ارسال نماید  hsreditor3@gmail.com ایمیل

 .بود هزینه خواهد مجدد پرداخت  به مجبور نویسنده قبلی  وجه  بدون عودت و  گرفت نخواهد

 توجه: 

نویسندگان وظیفه  نویسندگان ی راهنما مفاد کلیه  رعایت    ی راهنما رعایت  عدم  صورت در  و  بود خواهد  کلیه 

 حداکثر نوشتهدست  نویسندگان، ی راهنما اساس  درخواست بر مورد  ک مدار نمودن ضمیمه  عدم  یا  نویسندگان 

لذا  .  شد نخواهد داده  شده عودت پرداخت هزینه و  شد خواهد خارج  بررسی  دور از ارسال زمان  هفته از یک ظرف

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که از پرداخت هر گونه وجه بدون هماهنگی با کارشناس مجله خودداری نمایند. 

 از  ضمن اطمینان موظفند باشند مجله  در  خود نوشتهدست بررسی  به همچنان مایل نویسندگان تیم که  صورتی  در

با   همراه هزینه  مجدد  پرداخت از پس را  شده  نهایی و  اصالح نوشته  دست  نویسندگان، ی راهنما مفاد  کلیه  رعایت 

 .نمایند ارسال مجله  سایت  در مجدداا  جدید پرداختی  فیش
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