
راهنماى نویسندگان مقاالت
«مدیریت ارتقاي سالمتمجله »

ارایه اطالعات الزم و مفید در مورد روند و, از نوشتن مقاله به عنوان یک گزارش علمىهدف. کندجمع آورى و تولید مى, ، اطالعات زیادى را مرورپژوهشهر پژوهشگر در طى 
شود که کدام بخش از مطالعه و چه نوع داده و اطالعاتى براى خوانندگان مفید است؟مىقطعاٌ این سؤال مطرح. باشداز آن مىیافته هاى مطالعه به خواننده جهت استفاده مناسب

به عنوان یک سالمتمدیریت ارتقاي مجله. کنندراهنماى نویسندگان را تدوین مى, مقالهمجالت علمى براى پاسخ به این سوال و کمک به نویسندگان و داوران در هنگام ارزشیابى
.نمایدشرح ذیل ارایه مىعلمى با بهره گیرى از تجارب مجالت معتبر جهان و صاحب نظران راهنماى نویسندگان را بهمجله

به گیرند کهپذیرش قرار مىمقاالتى در این مجله مورد . رساندرا به چاپ مىبا علوم سالمت باشد که مقاالت مرتبطیک مجله علمى پژوهشى مىمدیریت ارتقاي سالمتمجله 
:یکى از اشکال زیر نگاشته شده باشند

(Original Research Article)مقاالت پژوهشى اصیل) الف منظم و یافته هاى علمى مستحکم نگاشته شده و باید شامل پژوهشیاساس یک طرح این نوع مقاالت بر:
.باشندگیرى و منابعها، بحث، نتیجهیافته، مقدمه، روش، )فارسى و انگلیسى(عنوان، چکیده هاىقسمت

(Review Article)مقاالت مرورى) ب :منبع قابل قبول علمى تهیه شوند و شامل20نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل این نوع مقاالت باید براساس احاطه کامل:
شده هاى ارایهو مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهشه، مطالب علمىاى در مورد موضوع، هدف از انجام مطالععنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه

)منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد3منبع حداقل 20از . (شودنتیجه کلى همراه با پیشنهادهاى سازنده نیز براى آینده بیان. گیرى باشندو نتیجه
(Case Report)گزارش موردى) ج اى را ارایه کرده باشد باید نگاشته شوند واى که نگاه و شناخت ویژهموارد خاص حرفهاین نوع مقاالت بر اساس مشاهده یک مورد یا:

.باشندمستندات مى، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و)فارسى و انگلیسى(باید شامل عنوان، چکیده 
(Team Work)وهىمقاالت کار گر) د و ) هاهمکارى بین دانشگاه(اى به ویژه در سطح ملى مورد موضوع خاص حرفهاین مقاالت براساس کار مشترك و گروهى در:

.براى مجله در اولویت قرار داردتپذیرش این نوع مقاال. استالمللىبین
:اصولى کلی

.شودپذیرفته مىر به زبان انگلیسى نیزباشد و مقاالت خارج از کشوزبان رسمى مجله فارسى مى-1
دیگر ارسال نشده باشد، همچنین رتبه علمى کل نویسندگان به درستى عنوان گردد و همهمقاله قبالً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده یا همزمان براى مجالت-2

.در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردندالزم است نویسندگان محترم،بنابراین. اپ آن مطلع باشندچنویسندگان مقاله از ارسال و 
از طریق سایتonlineبه همراه نامه درخواست چاپ، به آدرس اینترنتى مجله به صورتاز مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات) فایل(نویسندگان دو پوشه /نویسنده-3

www.jhpm.irمعذور استمجله از دریافت مقاالت بصورت پست معمولى و الکترونیکى. ارسال نمایند.
مخفف در متن به همراهشوند، از مخفف هاى مشهور و بین المللى بوده و کامل آنها یکبار مىهایى که در متن، جداول و غیره به صورت مخفف درجاسامى خاص و یا واژه-4

.داخل پرانتز نوشته شوند
آن و در صفحات جداگانه تهیه، شماره و عنوان جداول در باالى آن و براى نمودارها در زیرنمودارها، تصاویر و جداول ارسالى باید از وضوح کامل جهت چاپ برخوردار باشد-5
.تصاویر افراد نباید قابل شناسایى باشد. قید شود
2003Wordافزار از هر سمت با نرمcm 5/2و با حاشیهA4در اندازه کاغذ(cm 5/1فاصله سطر(مقاله یک خط در میان -6 ،12تایپ فارسى با قلم میترا و سایز -

.ارسال شودبا ذکر نام فایل تهیه و براى مجله12و سایزTimes New Romanانگلیسى با قلم تایپ
.سال فاصله وجود داشته باشد5مطالعه تا ارسال مقاله نبایستى بیش از همچنین از زمان انجام. مقاله استنویسندگان/ نویسندهسقم مطالب به عهدهمسؤولیت صحت و -7
.مسترد نخواهد شددارد و مقاالت ارسالى به همراه ملحقات آن مىمجله حق رد، قبول، اصالح، ویرایش و خالصه نمودن مقاالت را براى خود محفوظ-8
توکیو در مورد مطالعات بالینى در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخالق-شوند که اصول اخالقى براساس معاهده هلسینکىمقاالت به شرطى پذیرفته مى-9
.گرددز افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتأ در متن مقاله ذکربایست امىاتاین گونه مطالعهمچنین در. در آن صورت گرفته رسیده باشدپژوهشاى که مؤسسه

.بالمانع است،مدیریت ارتقاي سالمتچاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع مجله -10
.رسداپ مىنویسنده اول یا مسؤول به چدر هر شماره فقط یک مقاله مرورى و از هر فرد فقط یک مقاله به عنوان-11

:فرایند ارزیابى پذیرش مقاالت
.باشدپذیرش مقاالت منوط به رعایت دقیق اصول کلى ذکر شده مى-1
بهگیرى نهایى در مورد چاپ مقاالت در شوراى هیأت تحریریه مجله و پس از ارزیابى هاى هر یک از مقاالت دریافتى حداقل توسط سه نفر مورد داورى قرار گرفته و تصمیم-2

.گیردعمل آمده توسط داوران صورت مى
نحوه تنظیم صفحات مقاله

صفحه عنوان
دهنده در مطالعات کیفى نیز عنوان باید نشان. در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد، حاوى موضوع کلى و جهت گیرى پژوهشگر)کلمه15حداکثر (عنوان مقاله کوتاه -1

2 .تایپ شود(bold)بر تجربه باشد و با حروف ضخیمپدیده مورد مطالعه و مبتنى  2نویسندگان/1نویسندهنام-3. باشد) کلمه5حداکثر (اى هر صفحه داراى عنوان مختصر بر–

* ) :ذکر گرددبه این صورت متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول* با عالمت (Corresponding author)مؤلف مسؤول-4. زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد
Corresponding author)1* اشتغال آنها که شامل نویسندگان و محل/ مقاله شامل رتبه علمى و نشانى نویسنده) گان(مشخصات کامل نویسنده -5مؤلف مسؤول

نویسى التین رعایت اصول نامدر چکیده انگلیسى-6. انگلیسى درج گرددپاورقى صفحه اول؛ چکیده فارسى و همچنین دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقى مربوط به آنان است، در
آدرس الکترونیک کد پستى، تلفن، نمابر و-7. ذکر شودBSc, MSc, MD, Ph.Dو بعد درجه علمى به صورتگردد به این صورت که اول نام خانوادگى، سپس حرف اول نام

.اول ذکر شودنویسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقى صفحه 
چکیده

کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و300تا 250حداکثر (Structure)داراي ساختاردر صفحه هاى مستقل به صورت سازمان یافته) اعم از فارسى و انگلیسى(چکیده مقاله 
:نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوى مقاله و بصورت زیر باشد

اى روشن، قابل اندازه جملههدف .ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندى مرورى بر متون در این راستا باشدحداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط بااین بخش :و هدفمقدمه
.یا قابل دستیابى باشد و در همه قسمت هاى مقاله یکسان استفاده گردد)کمیدر مطالعات(گیرى 



.باشدنوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آورى داده ها و زمان و نوع مداخلهدرموردباید شامل اطالعات کلى:هاروشمواد و-
در . ضریب و فاصله اطمینان بیان گرددآمارى استفاده شده به همراه نتایج وهاىهاى مطالعه با آزمونبا هدف به تفکیک گروهیافته ها متناسب, در مطالعات کمى:یافته ها

.و روشن کننده بیان گرددیا تبیین نظرى یافته ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به همراه توضیح مختصر، مرتبطکیفى طبقات، درونمایه ها یا مفاهیم ومطالعات
رشته ها یا نتایج در ردهاى بخش یافتهدر این بخش جمع بندى نهایى یافته ها همراه با توصیه ها، کارب. باشداین بخش نباید تکرار یافته هاى پژوهش:نتیجه گیرى

.بیان گرددتخصصی
زبان فارسى و در چکیده هاى کلیدى در چکیده فارسى بهواژه. فارسى و انگلیسى با یکدیگر مطابقت داشته باشد، چکیدهMeSHواژه اصلى براساس5حداکثر:کلید واژه

.انگلیسى به زبان انگلیسى نوشته شود
متن اصلى مقاله

.باشدمىنتیجه گیرى نهایى و منابع, بحث, یافته ها, روش, مقدمه: متن اصلى مقاله شامل
مقدمه·

در این اصول. توالى و ترتیب منطقى اطالعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند, است به نوعلذا نویسندگان محترم الزم. مقدمه باید خالصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود
توضیحات اختصاصى تر در مورد جنبه یا بعدى از مشکل که-2. عرصه پژوهش به صورت عامتوضیح در مورد موضوع و-1: ترتیب آنها شاملکمى و کیفى تفاوتى ندارند ومطالعات

یافته تحلیل اطالعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ-4. باشدمساله و موضوع پژوهش مىمرورى بر یافته هاى مطالعات دیگر که مرتبط با-3. مورد توجه خاص این مطالعه است
.بیان اهداف یا سواالت یا فرضیه ها اصلى پژوهش-5راستاى ضرورت انجام مطالعه حاضر ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش درهاى مطالعات مرتبط و تبیین خال

هاوش رمواد و·
هاى روش شناسى مطالعات کمى وبا توجه به تفاوت. گردداست که در روش مطالعه بیان مىباشد، اطالعاتىاستحکام و دقت مطالعه مىیکى از بخش هاى مهم مقاله که تابلوى 

.شوندنحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان مى, کیفى
نمونه ها، ویژگى هاى, جامعه مطالعه, فرضیه و زمان و مکان/سوال/با هدفو تناسب آن طراحى مطالعه-1: در مطالعات کمى، روش باید شامل اطالعاتى روشن و کامل در باره

اعتبار و روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیرى،-2هاى مطالعه ها در گروهتخصیص آنها از مطالعه، برآورد اندازه نمونه ها، روش نمونه گیرى و نحوه و روندورود و خروج آن
.هاى آمارىنحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهاى کامپیوترى، روش ها و آزمون-3مالحظات اخالقى و) کمى و کیفى(از بندى داده هاى حاصل از ابزار پایایى آن، روند امتی

یط طبیعى مطالعه، نحوه دستیابى بهسوال تحقیق، زمان و مکان یا مح/تناسب آن با هدفطراحى مطالعه و-1: در مطالعات کیفى، باید شامل اطالعاتى روشن و کامل در باره
معیار اشباع مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آورى داده ها، نحوه وروش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعى-2مشارکت کنندگان و ویژگى هاى آنها 

، قابلیت انتقالConfirmability، تایید پذیرىcredibilityمقبولیت(ودقت داده ها عتباریا اتمام جمع آورى داده ها، توضیح روش هاى بکار رفته در تعیین ا
Transferabilityو قابلیت وابستگىDependability ) روش ها آنالیز داده ها )در صورت استفاده(داده ها، نرم افزارهاى کامپیوترى نحوه مدیریت- 3و مالحظات اخالقى ،

.طالعهآن با روش مو تناسب
هایافته·

کمى و از آنجایى که نوع یافته هاى مطالعات. گردداطالعاتى است که در بخش یافته ها بیان مىباشد،یکى دیگر از بخش هاى مهم مقاله که آینه تمام نماى دستاورد مطالعه مى
.شودنحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان مى, کیفى متفاوت اند
اساس یافته هاى اصلى بر-2) نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههاى مطالعه(مداخله گربررسى میزان و توزیع متغیرهاى دموگرافیک و- 1: مطالعات کمى شاملیافته ها در 

درصد و یا / تعدادداده ها و مفاهیم آمارى مثل-3. داف قضاوت کندبراحتى در مورد میزان دستیابى به اهبه طوریکه خواننده بتواند. اهداف مطالعه به روشنى و به اندازه کافى ارایه گردد
گردد نباید در متن ارایه مىداده ها و یافته هایى که در جداول و نمودارها-4. و سطح معنى دارى آنها بیان شوندنوع و تناسب آزمونها. انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند/میانگین

. زمان و مکان اجراى مطالعه باشدجداول و نمودارها به زبان فارسى و شامل عنوان رسا،-5. در متن جمع بندى صورت گیردطور خالصه در مورد توزیع آنهاتکرار شود و در حد امکان ب
.زیرنویس شوند...) +، *نظیر(تر نباشد و نیازى به زیرنویس ندارند فقط نمادها بزرگcm 15×10مورد بوده و اندازه آنها از5تعداد آنها حداکثر 

درونمایه مفاهیم یا, سپس طبقات-2. مطالعه گزارش مختصرى از یافته ها در هر مرحله بیان شودابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در-1: در مطالعات کیفی
سواالت پژوهش در آخر متناسب با سوال یا-3. هاى اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوندیا دادههاى اصلى با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول هاى مستقیم مشارکت کنندگان

ارتباط منطقى و روشن به طوریکه معنى تبیین شده و یا نظریه اساسى برآمده از داده هاى مطالعه و نشان دهنده، یافته هاى مطالعه تبیین شوند،)معنى و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه(
.یم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلى باشندمفاه
بحث·

کمى در مطالعات-1: اهداف یا سوال هاى پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شودبحث باید حاوى جمع بندى و نتیجه گیرى از یافته ها در راستاي چگونگى پاسخ به
ایران و انجام شده در) موافق و مخالف(پژوهش هامطالعه حاضر با یافته هاى دیگر یافته هاى چگونگى ارتباط-2. مارى باشداین جمع بندى بدون بیان و تکرار یافته هاى عددى و آ

اى مبتنى بر مطالعهاگر-4. گردندیافته هاى غیر قابل انتظار نیز بررسى و تفسیر -3. قبول آنها بحث گرددگردد و دالیل رد و یا) نه فقط توصیف(مقایسه و تحلیل ) با ذکر منابع(جهان 
.خوددارى شودهاى مطالعهاز اظهار نظر در مواردى فراتر از یافته-5. با آن نیز تفسیر نمایدانجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباطالگوچارچوب نظرى و 

گیرى نهایىنتیجه·
گیرى روشن کهمقاله با یک نتیجه- 1لذا . هدف کلى یا فرضیه یا سؤال اصلى پژوهش باشدمطالب بحث در ارتباط بانتیجه گیرى نهایى باید شامل جمع بندى نهایى و مختصر از

هت انجام مطالعات جپیشنهادهایى-3. پذیرى آن مورد توجه قرار گیردهاى مطالعه و میزان تعمیممحدودیتموارد کاربرد یافته ها،-2بندى گردد از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع
.باشدها در این بخش قابل طرح مىبعدى و به کارگیرى یافته

تشکر و قدردانى·
.اند قدردانى می گردددر انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکارى نمودههایى که به نحوىدر این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان

منابع·
شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیببه طورى که ارجاعات متنى به صورت. گردندبه روش ونکوور تنظیم مىمنابع مقاله 

داخل پرانتز درج شوددر متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع. گردند ظهور متن شماره گذارى مى
براي . شوندانگلیسی آوا نویسیبه زبانتمام منابع فارسیدر پایگاههاي اطالعاتی معتبر دنیا الزم استشرایط نمایه شدن مجالت علمی و پژوهشیبا توجه به :توجه

.انگلیسی همان مقاله در مجله اي که چاپ شده استفاده گرددنوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده



:باشدیا کتاب به شرح ذیل مىنحوه نگارش منابع اعم از مقاله 
:منابع فارسى به صورت مقاله-1

.صفحات: مجلهنام مجله، سال انتشار؛ شماره. نام نویسنده، عنوان مقالهحرف اول نام خانوادگى نویسنده، 
تا 135: صفحات:2، شماره 22؛ سال 1377پزشکى پژوهش در . سال پس از مصرف نمک یددار5: استان همدانگواتر آندمیک در. ، فتحى س، سنجرى شاحمدى ج:مثال

145.
,Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh: مثال آوانویسی به زبان انگلیسی [ Endemic goiter in Province Hamadan: intake iodine salt after 5

years], Pajohesh dar Pezeshki, 1998; 22( 2):135-145.(Persian).
:به صورت کتابمنابع فارسى -2

.اسم ناشر، سال انتشار: شهر، محل چاپعنوان کتاب، شماره چاپ، نام). مؤلفین(نام نویسنده، حرف اول نام خانوادگى نویسنده، 
.1375مرکز نشر دانشگاهى، : آزمایشگاهى، چاپ دوم تهران، تضمین کیفیت)مؤلفین(محمدى ح، جلیلى ح:مثال

:نامهمنابع پایان-3
.نام مرکز آموزشى، نام دانشگاه، سال: رشته ، شهر) دکترى،نامه کارشناسى ارشدپایان(. عنوان پژوهش. نام نویسندهحرف اول نام خانوادگى نویسنده 

:منابع انگلیسى به صورت مقاله-4
تعداد بیش از شود و اگرنام نویسندگان تا شش نفر نوشته مى. صفحات: ار؛ شماره مجلهسال انتش. مجلهنام. عنوان مقاله). نویسندگان(نام خانوادگى نویسنده، حرف اول نام نویسنده 

.گرددذکر مىet alشش نفر بود به دنبال آن کلمه
:مثال

- Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease.
Annals Internal Medicine. 1996; 124 (11): 980-3.

:منابع انگلیسى به صورت کتاب-5
.اسم ناشر؛ سال انتشار: نوبت چاپ، شهر محل انتشار. کتابعنوان). نویسندگان(، حرف اول نام نویسنده )نویسندگان(نام خانوادگى نویسنده 

:مثال
- Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد-
- Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:

pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; 1995. P. 465-78.
:)فارسی و انگلیسی(استفاده از منابع اینترنتی-6

- Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed:
Feb 2 2003-05-2003.

- National Library of Medicine. (2000). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [On-line]. Available:
http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June 7, 2000.

.مأخذ مجاز استو با ذکر مدیریت ارتقاي سالمتدبیر مجله چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سر:1توجه 
.کلیه حقوق براى ناشر محفوظ است-
.ارسال خواهد شد) براى نویسنده مسؤول(شماره مجله براى کسانى که مقاله آنها در نشریه چاپ شود به تعداد نویسندگان از همان-

مراحل داوري علمی پذیرش می کلیه مقاالتی که پس از طی1390ل مدیره انجمن علمی پرستاري ایران، از اولین شماره ساطی مصوبه شوراي سردبیري و هیات:2توجه 
هاي مجله می باشد، مجله این تصمیم بعلت عدم وجود حامی موثر، کمبود حق عضویت انجمن و افزایش هزینه. بپردازندمربوطه راهزینه هايقسمتی از،هت چاپشوند باید ج

انگلیسی، صفحه ارایی، به داوران محترم پرداختی ناقابل داشته باشد از طرفی هم هزینه هاي ویراستاري فارسی و،داوري هات مطالب علمی مجله براي مجبور است براي حفظ کیفی
جهت پرداخت مجله مالیتوانهزار تومان می رسد که 4مقاله چاپ می گردد به حدود 8ن آصفحه اي که در 80چاپ و توزیع نشریه در سراسر کشور وجود دارد که قیمت هر نسخه

.باید تامین گردد...ومحترملذا این هزینه از طریق اعضا و نویسندگان. هزینه ها کافی نیست
سایتنویسندگان مقاله خود را تنظیم و با ثبت نام و گرفتن نام کاربر و رمز عبور درشود با مطالعه مندرجات راهنماىخواست مىمحترم درنویسندگان/ نویسندهر پایان از شما د-

.مجله مقاله را ارسال فرمایید
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