فرمت ارائه مقاله به مجله بهداشت و توسعه
مجله دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت عنوان «بهداشت و توسعه» آمادگی چاپ مقاالت مرتبط با علوم بهداشتی
از جمله بهداشت عمومی ،ارتقاء سالمت ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای ،مدیریت خدمات بهداشتی ،پزشکی اجتماعی ،آموزش
بهداشت ،اپیدمیولوژی و تغذیه را دارد.
مقاله پژوهشی ارسال شده به ترتیب باید دارای بخشهای زیر باشد و توسط سایت  http://jhad.kmu.ac.irیا
ئی میل ارسال شود.
عنوان مقاله
• عنوان مقاله باید مختصر و گویا باشد .عنوان کوتاه مقاله ( )Running Titleهم ذکر شود و حداکثر  04کاراکتر باشد.
نویسندگان ،نویسنده مسئول
• زیر عنوان مقاله ،اسم نویسندگان بطور کامل و بدون عنوان (دکتر ،مهندس )... ،درج شود.
• در وابستگی های سازمانی ،نشانی گروه و دانشکده یا مرکز تحقیقاتی بعد از ذکر مدرک تحصیلی یا رتبه علمی نویسنده درج
گردد.
• نویسنده مسئول ( ) author correspondingبا عالمت * متمایز شود و به زیر نویس صفحه اول ارجاع گردد و نشانی کامل،
پست الکترونیکی ،تلفن و فاکس نویسنده مسئول درج شود.
چکیده مقاله (ساختار یافته)
• چکیده به زبان فارسی و انگلیسی باشد.
• چکیده مقاله اصیل به صو رت ساختار یافته (دارای مقدمه ،روش ها ،نتایج و بحث ونتیجه گیری) و کمتر از  054کلمه باشد.
• اجزای چکیده ساختار یافته شامل موارد زیر است:
 مقدمه :شامل سوال اصلی و هدف از انجام مطالعه است.
 روشها :شامل روش مطالعه ،نحوه نمونه گیری ،مشخصات نمونه های شرکت کننده در مطالعه ،محل انجام
مطالعه ،توضیح پیامد های مورد مطالعه ،نرم افزار آماری مورد استفاده و روش آماری بکار رفته است.
 نتایج :شامل خالصه اطالعات و داده های مهم است.
 بحث و نتیجه گیری :شامل خالصه ای از تفسیر یافته ها ،مقایسه یافته های مطالعه با نتایج مطالعات مشابه،
توضیح کاربرد احتمالی نتایج برای ارائه خدمات وتحقیقات در آینده و نتیجه نهائی است.
• از لحاظ مفهوم ،الزم است چکیده فارسی و انگلیسی معادل هم باشند و در چکیده انگلیسی ،عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان
نیز برگردان انگلیسی شده باشد.
• چکیده مقاالت گزارش موردی (:)case report
کمتر از  505کلمه و شامل عناوین زیر باشد.
 زمینه یا سابقه :دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را توضیح می دهد.
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 مورد :شامل خالصه ای از یافته های مهم ،نابهنجاریها و نتایج آزمایشگاهی مهم ،روش درمان و نتیجه حاصله از
درمان می باشد.
 نتیجه گیری :شامل خالصه ای از یافته ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد است.
• چکیده یک مقاله مروری:
سازمان یافته بوده و از  044کلمه کمتر باشد و شامل عناوین زیر است.
 هدف :که شامل هدف و منظور از مرور مقاالت می باشد.
 منابع اطالعات یا داده ها :شامل ذکر منابع تحقیق است.
 روشهای انتخابی برای مطالعه :که شامل تعداد مطالعات انجام شده و معیارهای انتخاب می باشد.
 ترکیب مطالب و نتایج :که شامل جمع بندی اطالعات و ارتباط میان جمالت و یکپارچگی یافته ها و نتایج
بدست آمده از مرور مقاالت است.
 نتیجه گیری :شامل نتیجه گیری اولیه و کاربردهای بالینی از مطالب ارائه شده در مقاله مورد نظر می باشد.
کلید واژه ها
مطابق اصطالحات موجود در  MeSHانتخاب شود و تعداد واژه ها  0تا  54کلمه باشد.
مقدمه
شامل بررسی متون ،لزوم انجام مطالعه و اهداف باشد.
مواد و روشها
روشها کامل توضیح داده شود ،طوریک ه قابل تکرار و واضح باشد .روش نمونه گیری و روش محاسبه حجم نمونه ،حتماً ذکر شود.
نرم افزار مورد استفاده در آنالیز آماری و روش آماری بکار رفته ذکر شود.
نتایج
• متن قسمت نتایج مختصر و واضح باشد و برای خواننده چکیده ای از نکات مهم جداول و اشکال را بیان کند.
• اگر تعداد کمی یافته و یا یک نتیجه ساده وجود دارد ،بهتر است به جای جدول و شکل ،یافته ها به صورت متن نوشته شوند.
• نتایج حاصله با اهداف مطالعه منطبق باشد.
بحث
•
•
•
•
•
•
•

بر روی جنبه های مهم و جدید مطالعه تاکید شود.
داده ها یا دیگر موارد ارائه شده در مقدمه یا نتایج با جزئیات در قسمت بحث تکرار نشود.
مروری بر مقاالت در این بخش گنجانده شود و نتایج مطالعه با یافته های قبلی مقایسه گردد.
فرضیه های جدید را بیان کند.
پیشنهاد داشته باشد.
تعبیر و تفسیر خود را از قسمت یافته ها توضیح دهد.
یافته های بدست آمده با یافته های پیش بینی شده مقایسه شود.

2

نتیجه گیری
• شامل نتیجه گیری نهایی و نتیجه مهم تئوری یا علمی کار تحقیقاتی باشد.
تشکر و قدردانی
• از کسانی که بصورت مادی و معنوی (کمک فنی ،نوشتاری و غیره  )...نویسندگان را یاری کرده اند قدردانی شود .حتی االمکان
علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده اند به اختصار ذکر شود.
منابع
• تنظیم منابع می بایست مطابق سبک ونکوور باشد.
• کلیه منابع به انگلیسی نوشته شود.

جداول و اشکال
• تمام جداول و اشکال در یک چهار چوب منسجم و مطابق با متن باشد.
• از تصاویر ،نمودارها و جداول بجا و مناسب استفاده شود .از ارائه جداول ،منحنی ها و تصاویر اضافی خودداری شود .برای مثال
جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و یا نموداری که نشان دهنده  0نسبت آماری می باشد ،اضافی محسوب می شوند چون
موارد فوق را می توان در متن طی یک الی دو سطر ارائه نمود و یا ارائه تصویر ابزار متداول ازمایشگاهی ضروری نیست .تعداد
تصاویر ،نمودارها و جداول مقاله محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر  5444تا  5044کلمه (معادل سه تا چهار صفحه)
نباشند .بقیه نمودارها و جداول می تواند به صورت ضمیمه مقاله ارائه گردد.
• الزم است تصاویر ،جداول و نمودارها خود کفا ،دارای شماره ،عنوان کامل ،واضح و دارای زیر نویس بوده و با دست کشیده نشده
باشند .در جداول هیچ خانه خالی ،بدون توضیح نباشد .الزم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته های اشاره شده در عنوان و
یا متن مقاله قا بل مشاهده باشند .تصاویر باید اصل باشند ،مثالً ارائه تصویر باز سازی شده کامپیوتری یک منحنی الکتروفورز صحیح
نیست و اصل تصویر باید ارائه گردد .به عالوه استنباط معنی یک جدول یا شکل بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد.
• جداول و اشکال یافته ها را به اختصار بیان کند.
• جداول به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شود.
• هر جدول یک عنوان داشته باشد (باالی جدول) که موضوع جدول را توضیح دهد .هر نمودار نیز دارای عنوان (زیر نمودار) باشد
که موضوع نمودار را توضیح دهد.
• حتی االمکان خانه های جدول خالی نباشد و در صورت خالی بودن در مورد آن توضیح کافی داده شود.
• اشکال به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
• هر شکل یک عنوان داشته باشد.
• جداول و اشکال در صفحات جداگانه چاپ شوند و ترتیب ارجاع مشخص باشد.
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فهرست عالئم و اختصارات
• استفاده از کلمات اختصاری استاندارد (مثل  sec ,minو غیره  )...به جای کلمات کامل مانعی ندارد .الزم است تمام کلمات
اختصاری غیر متعارف زمانی که برای بار اول استفاده می شوند تعریف شوند.
• کلمات اختصاری زمانی بکار برده شوند که حداقل  0بار در متن تکرار شوند به جز دو مورد (درجه و درصد) .در سایر موارد از
سیستم متریک بین المللی مطابق قوانین ونکور استفاده شود.
اصول اخالقی
• نام بیمار یا افراد ذکر نشود.
• درصورت درج تصویر ،چشم بیمار پوشانده شود و رضایتنامه دریافت گردد.
• در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی قوانین مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.
•  Copyrightدر ارایه اطالعات از سایر منابع رعایت شود .مثالً در زیر نویس تصویری که از یک منبع دیگر برگرفته شده باید
کسب اجازه در ارائه تصویر مذکور از صاحب حقیقی یا حقیقی یا حقوقی آن عنوان گردد.
• برای مطالعاتی که نیاز به مجوز کمیته اخالق پزشکی می باشد الزم است مجوز مذکور قبل از انجام مطالعه ،اخذ شده باشد و این
موضوع در مقاله مورد اشاره قرار گیرد.
• ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی قبل از انتشار در نشریات و قبل از شروع به کار در کمیته کشوری ثبت کارآزمایی بالینی الزامی
می باشد
• در تهیه مقاالت گزا رش موردی می بایست موازین اخالقی رعایت شود و اسرار بیمار محرمانه بماند ،همچنین یک فرم رضایتنامه
از بیمار تهیه گردد و ضمیمه مقاله شود.
اصول آماری
• روشهای آماری با جزئیات کافی توصیف شود.
• کشفیات عددی و عالئم صحیح خطای اندازه گیری ذکر شود.
• عوارض درمان مشخص شود.
• تعداد افراد خارج شده از آزمون مشخص باشند.
• نوع برنامه کامپیوتری استفاده شده و ورژن آن مشخص باشد.
• توضیح آزمون های استفاده شده به صورت خالصه و در عین حال جامع و به گونه ای انجام شود که توسط خواننده هدف قابل
فهم باشد.
قواعد کلی
•
•
•
•
•

یافته ها به صورت زمان گذشته توضیح داده شوند.
یافته های استفاده شده از سایر مقاالت به زبان حال نوشته شوند.
آزمایشاتی که قصد انجام آن وجود دارد به زبان آینده درج شوند.
از بکار بردن عبارات نامفهوم و پیچیده خودداری شود
اسامی خارجی به التین در متن نوشته شود.
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مقاالت علمی در مجله بهداشت و توسعه به غیر از فرم مقاله اصلی به فرمت های زیر قابل چاپ می باشند.


مرور سیستماتیک ()Systematic Review



مقاله کوتاه ( :)Short Communicationدر مقاله کوتاه چکیده حداکثر  044کلمه و ساختار یافته است .طول مقاله
حداکثر  0444کلمه و حداکثر  0جدول کوچک یا  5جدول بزرگ و حداکثر  04رفرانس دارد .فرمت مقاله اصلی شامل:
چکیده ،مقدمه ،روش کار ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری باید رعایت شود.



نامه به سردبیر ( :)Letter to Editorنامه به سردبیر چکیده ندارد و طول مقاله حداکثر  5444کلمه است و فاقد
جدول است .تعداد منابع باید زیر  54عدد باشد.

در صورت بروز هر گونه مشکل ،می توانید با دفتر مجله تماس بگیرید.

تلفن034-32227976 :
Email: behdasht.va.tosee@kmu.ac.ir
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