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  پژوهش و سالمتتخصصی مقاالت براي مجله  تدوینجهت  نویسندگاناهنماي ر
  

 انجمن تخصصیبا حمایت پژوهان دانشجهت استفاده و انگلیسی فارسی  هاي ه زبانفصلنامه و بدو به صورت  پژوهش و سالمته مجلّ
هاي سالمت مبتنی بر  و مرکز پژوهش اپیدمیولوژیستهاي ایران ،روان شناسی اجتماعی ،و ارتقاي سالمت علمی آموزش بهداشت هاي

بویژه حول محور ارتقاي سالمت  و آموزش بهداشتبهداشت عمومی،  مرتبط با هاي زمینهه دراین مجلّ. شود منتشر می مشارکت جامعه
 Original)پذیراي مقاالت اصیل پژوهشی،کاربرديبا تأکید بر مطالعات  توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت

Article)،مروري(ReviewArticle) ، نظام مندمروري(Systematic Review Article)متاآنالیز،(Meta-Analysis Article)و ... 
  .باشد می

  :مقاالت قابل قبول مشخصات
  چکیده،مقدمه، : قسمت مجزا شامل 10این مقاله باید در برگیرنده  (Original Research Article):مقاله پژوهشی اصیل -1

حجم متن نباید بیشتر . باشد و منابع سهم علمی نویسندگان، تعارض منافع ،سپاسگزاري، ها، بحث، نتیجه گیري ، یافتهروش پژوهش
به (کیفی برگرفته از مطالعات کلمه براي مقاالت پژوهشی  5000کمی و برگرفته از مطالعات براي مقاالت پژوهشی  کلمه 4000از 

و در آن از حداکثر  باشد منبع می 40حداکثر ،منابع مقاالت پژوهشی اصیل .دباش) سپاسگزاري، منابعچکیده، جداول، نمودارها،  استثناي
  .جدول یا نمودار استفاده گردد 5
  ه فرد یا نتایج اولیه مداخالت گزارشهاي کوتاهی از پژوهشهاي اصیل و منحصر ب ،مقاالتنوع این : (Brief Report)کوتاه گزارش-2 

  کلمه  2000کوتاه نباید از مقاالت گزارش . این نوع مقاالت از نظر ساختاري مشابه مقاالت پژوهشی اصیل هستند. باشندمی 
  .منبع استفاده گردد 15جدول یا نمودار و  2و در آن از حداکثر  تجاوز کنند

  ، سرتیترهاي اولیه و ثانویه پژوهشیک مقاله مروري باید شامل چکیده، مقدمه، روش : (Review Article)مقاله مروري -3
مقاله مروري از اشخاص . اشدو منابع ب، سهم علمی نویسندگان، تعارض منافع، بحث، نتیجه گیري، تشکر و قدردانی)درصورت نیاز(

 70-50مقاله مروري باید داراي  .بیشتر مورد پذیرش است ،مجرب، با بصیرت کامل از موضوعی خاص با عناوین جذاب و روز آمد
 5000ید حداکثر در حجم متن مقاله مروري با.منبع آن مربوط به مقاالت قبلی نویسندگان در این زمینه باشد5تا  3حداقل  که،بوده منبع

 .کلمه تهیه شود
به صورت متاآنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل این نوع مقاالت می توانند  (Systematic Review Article): نظام مندمروري  همقال -4

 .ساختار این مقاالت مشابه مقاالت مروري است. باشنداصیل می این مقاالت داراي اجزاء مقاالت پژوهشی. آماري باشند
مقدمه، گزارش مورد، )کلمه 100حداکثر (مقاله مورد نگاري شامل چکیده :  (Case report)یا گزارش مورد مورد نگاريمقاله  -5

تعداد همچنین .دنتجاوز کنکلمه 2000نباید از  گزارش مورديتعداد کلمات این نوع مقاالت . باشد  بحث، تشکر و قدردانی و منابع می
  .عدد افزون نشود 3ها از و مجموع آنعدد  2حداکثر منبع، جداول، تصاویر یا نمودار هریک  10منابع از 

  . کلمه باشد 1000حجم متن نباید بیشتر از . منبع ندارد 5معموال چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از  :(Letter to Editor)نامه به سردبیر  - 6

  :مقالهشرایط و نحوه ارسال 

دریافت کاربري و گذر واژه، مقاله  ، پس از ثبت نام و www.JRH.irتارگاه با ورود به  جهت ارسال مقاله،توانند میمحترم نویسندگان 
  .ارسال نمایندخود را به صورت الکترونیکی 

ل تکمیل است توسط نویسنده مسؤومذکور  تارگاهدر  دریافتقابل که  Cover Letter)تعهد نامه نویسنده (به همراه هر مقاله باید نامه ضمیمه 
ي حروف به ترتیب ، با حاشیه گذاري مناسب، با نوع و اندازهA4در قطع ) بدون خط(مقاله باید بر روي کاغذ سفید .و ارسال شود

. تایپ شود Wordبا نرم افزار) 11ي شمارهTimes New Roman(و زبان انگلیسی ) 12ي ، شمارهB Lotus(براي زبان فارسی
عکس  همچنین الزم است .تنظیم شودJustifiedکل مقاله به صورت  بوده،Double spaceبصورت  باید فاصله خطوط مقاله ارسالی

  . شوندو ارسال طراحی  Excelم افزار و نمودارها در نر GIFیا  JPEGها به صورت فایل هاي مجزا از نوع 
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  : دنباید شامل قسمتهاي زیر باش ارسال شدهمقاالت 
سهم علمی نویسندگان تقدیر و تشکر،ها، بحث، نتیجه گیري، کار، یافته مه، روش مقد ،)فارسی و انگلیسی(مقاله چکیدهصفحه عنوان، 

  (References)بعمنا، (Conflict of Interest)تعارض منافع، )(Author Contributionمقاله
 ایسسهؤ، نام مگانعلمی نویسند   مرتبهنام و نام خانوادگی،، )Running title( مقاله و مکررکامل هاي عنوانشامل :صفحه عنوان -1

 هاي نشانی پستی، شماره به همراه لمسؤو ، تعیین نویسنده)دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال؛پژوهشکده، مرکز تحقیقات(محل کار 
  . تمامی این مشخصات باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. پست الکترونیکی و ، تلفن همراهکارمحلونمابر  تلفن

  چکیده ها باید به صورت . نوشته شود) واژه 250هر یک با حداکثر (باید به زبانهاي فارسی و انگلیسی : مقاله چکیده -2
  غیر ساختارمند تنظیم شوند و عالوه بر ذکر عنوان کامل مقاله، زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها و نتیجه گیري در آنها 

به  MeSHراهنماي استفاده از .استفاده شود MeSHکلید واژه بر اساس فهرست  5تا  3از  در انتهاي چکیده می بایست. مستتر باشد
  )MeSH  :http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowesr.htmlنشانی ( .باشد در وبگاه مجله موجود می

  و نبایدشامل  استاي از مطالعات مرتبط با تحقیق  یت و ضرورت موضوع و چکیدههدف تحقیق، اهم بیان کننده:مقدمه -3
 . باشدمورد مطالعه ها و بحث در مورد موضوع  یافته

تجزیه و  نحوهویژگیهاي ابزار، ، توضیح روش کار به طور کامل، ها مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه عشامل نو :پژوهشروش -4
  . روش و نام آزمون هاي آماري مورد استفاده می باشدنسخه نرم افزار مورد استفاده، تحلیل داده ها، 

 . رده شوداگر از روشی استفاده شده که قبالً مورد استفاده بوده است، منبع روش مذکور آو-
  . شود ارائهاگر از روشی براي بار اول استفاده می شود، اطالعات کافی در مورد آن روش براي استفاده محققان -
در متن دوباره داده هاي جداول نباید . باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد: ه هایافت-5

عنوان جداول در قسمت . ها به زبان فارسی تنظیم شود ها و منحنیاصل نمودار. جداول آدرس داده شودحتماً به در متن . دنتکرار شو
 . مورد تجاوز نماید5تعداد اشکال و جداول نباید در کل از . دنها نوشته شو ها و نمودارها در پائین آنباالي آن و عناوین شکل

اطالعات جزئی . باشد عات مشابه و محدودیتهاي پژوهش میشامل تفسیر یافته ها، مقایسه یافته هابا یافته هاي سایر مطال :بحث -6
. د رد یا قبول آن توضیح داده شوداي در مقاله مطرح شده است، در این قسمت باید در مور اگر فرضیه. ر این قسمت تکرار شودنباید د

  .مطالعات بعدي در این بخش قابل طرح استپیشنهاداتی جهت انجام 
  به طوري که از حد نتایج مطالعه ؛برگرفته از نتایج تحقیق حاضر باشدبه صورت روشن و باید نتیجه گیري  :نتیجه گیري-7

 . دهاي مطالعه بیان شو و با توجه به محدودیتفراتر نرود 
افراد یا سازمانهایی که در تدوین مقاله، گردآوري مطالب با کمک ي  در صورت نیاز از کلیه: (Acknowledgments)سپاسگزاري-8

  . هاي مالی و یا تکنیکی همکاري نموده اند، تشکر به عمل آید
  :دبخش ها فقط به صورت ذیل اعالم نمایهر کدام از خود را در باید سهم علمی  )گان( ه نویسند:سهم نویسندگان -9

  مقالهو ویرایش ، تدوینتجزیه وتحلیل داده ها؛ نگارش ؛ جمع آوري،مطالعهیحاطرو ایده 
  نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجهدر قبال مقاله، یا :(Conflict of Interest)تعارض منافع  - 10

دست برود به صورت  بدست آوردن موجودي یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریقانتشار مقاله بدست بیاید و یا از
چنانچه . میحال مایلیم از آن مطلع باش ا اینب ،بیان واضح تعارضمنافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود. مشخص بیان کنند

  :اضافه شودهتعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهاي مقال
  ».گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ«

در اولین بکارگیري در متن شماره منابع و شود نوشته ) Numericalعددي (باید بر اساس الگوي ونکوور  فهرست منابع:منابع - 11
  . مشخص شودجمله، انتهاي و پیش از نقطه  []در داخل کروشه،مقاله
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  . مشخص شوند ،]In Persian[ نوشتن عبارتو در انتها با  کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند
قابل دسترسی نام اختصاري مجالت در نشانی ذیل. باشدPubMedمطابق با الگوياختصار و به ایتالیک مجالت باید به صورت  عنوان
  )ab=PubMed)http://www.ncbi.nih.gov/sites/entrez?:است

از هم » ،«ا نویسندگان با کام نام. و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شودام خانوادگی نویسندگان در ابتدا ندر نگارش منابع، 
نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت  6اگر تعداد نویسندگان .براي جدا کردن اسامی استفاده نشود» and«از کلمه .جدا شود

در مواردي . شود ذکر»et al«عبارت ذکر گردد و بعد از آننویسنده اول 3نام نفر باشد،  6در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از. دارد
  . به جاي درج نام نویسنده ابتدا عنوان مقاله ذکر شود ،که اسم نویسنده معلوم نیست

  : مقاله

چنانچه آن مجله به طور علمی داراي این ( مجله به صورت خالصه شده عنوان/عنوان مقاله/ )گان(نام نویسندهحرف اول نام خانوادگی و 
  .شماره صفحات/ )شماره(و  دوره/ سال انتشار/ و ایتالیک )گونه عنوانی باشد

1. Moshki M, Ghofranipour F. Iranian Version of Form B of the Multidimensional Health Locus of Control 
Scales among the Youth. J ClinNurs 2011; 20(11): 419-424. 
 
2. Lenhoff S,Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high–dose therapy with autologous stem 
cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population-based 
study. Blood 2000; 95(1):7-11. 

  :کتاب
محل )/ در صورتی که چاپ غیراول استفاده شده باشد(نوبت چاپ / عنوان کتاب)/ مسئول  سازمانیا گان(نویسندهنام  نام خانوادگیو

  .سال انتشار/ ناشر اسم/ نشر
1. Adams DO, Edelson PJ, Koren HS. Methods for studying mononuclear phagocytes. San Diego, CA: 
Academic; 2005. 
2. Edelaman CL, Health promotion throughout the life span. ST Louis: Mosby; 1984. 

  :فصلی از یک کتاب
در (نوبت چاپ / عنوان کتاب/ اسم ادیتورهاي کتاب/ عنوان فصل استفاده شده/ فصل استفاده شده/ )گان(نام نویسندهنام خانوادگی و 

  . ت فصل استفاده شدهشماره صفحا/ سال انتشار/ ناشر اسم/ محل نشر)/ صورتی که چاپ غیراول استفاده شده باشد
1. Sallan SE, Weinstein HJ. Childhood acuteleukemia. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of infancy 
and childhood. Vol 2.Philadelphia, PA: Saunders, 1987; pp23-26.  
2. Philips SJ, Whisnant. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension 
pathophysiology, diagnosis and management.2nd ed. New York: Raven press;1995.PP:465-78. 

  :مقاله ارائه شده در کنفرانس
محل )/ تاریخ و محل برگزاري ،اسم(مشخصات کنفرانس / آوردندگاناسم گرد/ عنوان مقاله/ دهندگان مقاله ارائهنام نام خانوادگی و 

  .شماره صفحات/ اسم ناشر/ نشر
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacyand security in medical informatics. In: 
Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, ReinhoffO, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress 
on medicalinformatics; 1992 sep 6-10; Geneva, Switzerland; 1992.Amsterdam: North-Holland; 1992. P: 
1561-5. 

  : خالصه مقاله کنگره
1. Mueller MC, Gattermann N, Lahaye T, et al. Dynamics of BCR-ABL mRNA transcript expression in newly 
diagnosed CML patients treated with imatinib or interferon alpha [abstract]. blood 2002, 100: 365a. Abstract 1413. 
2. Eisenberg J. Market forces and physician workforce reform: why they may not work. Paper presented at 
Annual Metting of the Association of American Medical Colleges. October 28, 1995. Washington, DC.  

  :نامه پایان
 .پایان نامه تعداد صفحاتو سال/ نام دانشگاه/ یمقطع و رشته تحصیل/ نامه عنوان کامل پایان/ نامه نام نویسنده پایان و نام خانوادگی
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Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation].St. Louis 
(Mo): Washington University 1995; PP: 280. 

  :هاي اینترنتی سایت
  .منبع ذکر شده دسترسی بهتاریخ / آدرس سایت/ تعداد صفحات)/ درصورت موجود بودن(سال / موضوع/ اسم نویسندگان

Hoffman DL. St John’s Wort.1995; [4 screens]. Available 
atURL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm.Accessed July 16, 1998. 

  :منتشر نشده پذیرفته شده، اما مقاله
1. Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high – dose therapy with autologous stem 
cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population –based 
study. Blood.In press. 
2.Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaineaddiction.N Engl J Med.In press. 

  : ي الکترونیک در نسخهي نشریه  مقاله
Morsc SS. Factors in the emergence of infectious disease.EmergInfect Dis [serial onlin]. 1995 Jan –Mar 
[cited at 1996] 

  : کامپیوتريفایل 
Hemodynamic III.The ups and downs ofhemodynamics[computer programme].Version 2.2. Orlando (FL): 
Computerized Educational Systems1993. 

  ل ارسال یک نسخه از مقاله به نویسنده مسؤوقبل از چاپنهایی  ،به منظور جلوگیري از بروز هر گونه اشتباه: تأیید نهایی - 12
بدیهی است ارسال مقاله اصالح شده . شودمقاله به دفتر بازگردانیده  ،دهوقت اصالح شاشتباهات احتمالی باید در اسرع  .شود می

  .توسط نویسنده مسؤول به منزله تأیید نهایی مقاله می باشد
اختصاري غیر متعارف، زمانی که استفاده شود، تمام کلمات اري استاندارد به جاي کلمات کامل از کلمات اختص :هاعالیم و اختصار- 13

  ).از به کار بردن اختصارات در عنوان و چکیده اجتناب شود. (کاملدر داخل متن تعریف شود براي بار اول استفاده می شود به طور
 .خواهد شد ارسالنویسنده مسؤول به تعداد نویسندگان، نسخه رایگان مجله  براي-14

از کلیه  آگاهانهي  نامهباید ذکر شود که رضایت . توضیح داده شود باید در قسمت روش کارمالحظات اخالقی : مالحظات اخالقی - 15
 .ي تحقیقاتی راتأیید نموده است در مقاله ذکر شوداي که پروژه  سسهنام مؤ. یاي آنان اخذ شده استافراد شرکت کننده در طرح و یا اول

 . اي از نویسندگان دریافت نمی شود بابت چاپ مقاله هزینه: هزینه چاپ- 16

  ه براي استفاده این مجلّ. باشد المللی می بین Copyrightه تحت حمایت قانونی ي مطالب این مجلّ کلیه: هحق تکثیر مطالب مجلّ - 17
  ه از دفتر مجلّ ه بدون کسب موافقت کتبی قبلیمجلّو انتشارات مطالب توزیع، نمایش  ، تکثیر،در مطالبتغییر . باشد ر تجاري میغی

  . باشد میممنوع
 . ي ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شودشماره سسه و نام مؤ. سسه اي انجام شده استی مؤي تحقیقات ي مقاله با استفاده از بودجه هیهو ت چنانچه پژوهش

  و منطبق با چارچوب این مجلّه مقاله نویسی اصولشده تمام نکات مربوط به  در مقاله دریافت چنانچه :فرآیند بررسی مقاالت
. طرح خواهد شد) هیأت تحریریه(ي شوراي نویسندگان  در جلسهمقاله مربوطه ،ه قرار گیردرعایت شده باشد و مورد تأیید دفتر مجلّ

و تلقّی مقاله رد شده  ،در صورت عدم تأیید. داور ارسال می گردد 3 حداقل برايمقاله اگر مقاله در این شورا مورد تأیید قرار گیرد، 
طبق ي هیأت تحریریه مطرح شده،  ، مقاله در جلسهپس از دریافت پاسخ داوران. ل اطالع داده خواهد شدوده مسؤموضوع به نویسن

  وارد فوق در اسرع وقت در این صورت نیز م. نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصالح، تجدید نظر یا عدم پذیرش مقاله اقدام می شود
 . ل اطالع داده خواهد شدمسؤوي  نویسندهبه 

  ه پ مقاله دردفتر مجلّماه پس از چاه تا شش مکاتبات و مدارك ارسال شده به دفتر مجلّ کلیه :نگهداري مقاالت ارسالی
  .به نویسندگان مقاالت باز پس دادهنخواهد شد) حتی مقاالت پذیرش نشده(ولی مدارك ارسالی  ،میشودنگهداري 

  .ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد استو انجام اصالحات و یا  پذیرش، ردهیأت تحریریه در  :توجه
  .استنوي مقاالت براي نویسندگان محفوظ مقاله می باشد و حقوق مع مندرج در مقاالت بر عهده نویسندگان و عقاید لیت مطالب، نظرؤومس


