راهنمای نویسندگان
مجله علوم مراقبتی نظامی تنها مقاالتی را میپذیرد که از طریق سیستم بر خط (آنالین) به آدرس
 ،https://www.mcs.ajaums.ac.irبه مجله ارسال گردد .مقالههای ارسالی توسط  2داور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نامه همراه )(Cover letter
این نامه باید به صورت یک فایل ورد ) (wordبه صورت آنالین ارسال گردد .نویسندگان در این نامه متعهد میشوند که مقاله در
جای دیگر به چاپ نرسیده و همزمان برای سایر مجالت ارسال نشده است .تعهد به رعایت اصول اخالق در پژوهش و رعایت اصول
مطرح شده در راهنمای نویسندگان جهت نگارش مقاله و موافقت کلیه نویسندگان با محتوای مقاله و ترتیب آمدن نام افراد (با امضای
کلیه نویسندگان) از جمله مواردی است که در این نامه باید لحاظ شود.
صفحه عنوان
صفحه عنوان باید شامل موارد ذیل باشد:
 .۱عنوان اصلی مقاله
 .2عنوان مکرر ( )Running Titleبا حداکثر  ۰۴کاراکتر نوشته شود.
 .۳نام نویسنده یا نویسندگان :نام کامل همه نویسندگان به همراه ،رتبه علمی ،سمت دانشگاهی و وابستگی سازمانی باید ذکر گردد.
•

رتبه علمی به صورت  BSc/MSc/ Ph.D./ MDذکر شود.

•

سمت دانشگاهی به صورت مربی ( ،)Instructorاستادیار ( ،)Assistant Professorدانشیار ( )Associate Professorو
استاد ( )Professorمشخص شود.

• وابستگی سازمانی شامل :دپارتمان ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر و کشور میباشد .نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorو
آدرس الکترونیک باید مشخص شود.
چکیده و کلمات کلیدی
چکیده با حداکثر  22۴-۳۴۴کلمه باید ساختارمند و دارای قسمتهای مقدمه ( ،)Introductionهدف ( )Objectiveمواد و
روشها ( ،)Materials and Methodsیافتهها ( )Resultsو بحث و نتیجهگیری ( )Discussion and Conclusionباشد.
چکیده انگلیسی دقیقاً منطبق بر چکیده فارسی باشد .حداقل  ۳ – 2کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبا و مطابق با عناوین موضوع
پزشکی ( )MeSHباید ذکر گردد که در آدرس  http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmlقابل دستیابی است.

متن کامل مقاله
مقاله باید در فایل ورد ( ،wordنسخه  2۴۴۳به بعد) به زبان فارسی تهیه شود .نویسندگان برای متن فارسی از فونت B Nazanin
و برای متن انگلیسی از فونت Times New Romanبا سایز  ۱2برای بدنه مقاله و سایز  ۱2بلد ( )Boldبرای عناوین فرعی و
سایز  ۱۰برای عنوان اصلی استفاده نمایند .فاصله خطوط  ۱/2سانتی متر در نظر گرفته شود .واحدها ،اختصارات و نمادها باید از نظر
بین المللی پذیرفته شده باشند و زمانی که برای اولین بار استفاده شدند باید داخل پرانتز به طور کامل ذکر شوند .از آوردن زیرنویس
داخل متن مقاله اجتناب شود .کلمات اختصاری زمانی استفاده شود که حداقل  ۳بار آن کلمه در متن تکرار شود .نام ژنریک داروها
باید استفاده شود .متن کامل مقاله باید شامل مقدمه ،مواد و روشها ،یافتهها ،بحث و نتیجهگیری و منابع باشد.
مقدمه :در این قسمت اهمیت موضوع ،استدالل و ضرورت انجام مطالعه ،دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن و خألهای
موجود در بدنهی دانش و هدف از انجام مطالعه مطرح شود.
مواد و روشها :در این قسمت باید برای مقاالت اصیل روش بررسی ،نوع مطالعه ،مکان و زمان انجام مطالعه ،جامعه پژوهش ،نمونه
مورد مطالعه ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه (به همراه فرمول و عددگذاری) ،در صورت ضرورت معیارهای ورود و خروج واحدهای
مورد پژوهش ،روش و ابزار گردآوری دادهها ،روایی و پایایی ابزار ،مالحظات اخالقی ،ذکر کد اخالق برای مقاالت تجربی و نیمه تجربی
الزامی و داشتن کد  IRCTبرای مقاالت توصیه میشود .نرمافزار و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها باید به دقت ذکر گردد .برای
مقاالت مروری باید نوع مطالعه ،کلید واژههای استفاده شده ،منابع چاپی و الکترونیک و سالهای بررسی ذکر شود.
یافتهها :نتایج مطالعه باید به شکل متن ،جداول و نمودارها به طور کامل و بدون بحث ارائه شود.
•

مطالب مطرح شده در متن ،جداول و نمودارها نباید تکراری باشد.

•

کلیه نمودارها و جداول به زبان فارسی طبق فرمت مجله نوشته شوند و نمودارها به صورت تک بعدی ترسیم گردند.

•

تعداد جداول و نمودارها حداکثر  ۶مورد و از اندازه  ۱۴×۱2 cmبزرگتر نباشد.

•

عناوین جداول در باال و نمودارها و عکسها در زیر آن ذکر شود و در صفحات جداگانه تهیه و شماره گذاری شوند و با شماره و
توضیح موجود در متن هماهنگ باشند .ترسیم نمودار  Consortبرای مقاالت تجربی و نیمه تجربی الزامی است.

•

تصاویر باید در صفحات جداگانه در صورت امکان با فرمت Tiffیا فرمت ( ، png )png.( ،jpeg )jpg.فتوشاپ ( ).psdیا
 pdfارائه شوند .بهتر است کیفیت عکسها  ۳۴۴Bpiباشد .همه تصاویر باید اصیل باشند و این مطلب در نامه همراه به امضای
کلیه نویسندگان رسیده باشد.

بحث و نتیجهگیری :تأکید این قسمت باید بر یافتههای کلیدی مطالعه باشد و تفاوتها و شباهتهای یافتهها با سایر مطالعات انجام
شده در حوزه مورد نظر مشخص شود .در این قسمت بر جنبههای مهم و جدید مطالعه تأکید بیشتری شود .در پایان محدودیتهای

مطالعه ،سطح تعمیم پذیری یافتهها و در صورت امکان ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهتر انجام شدن مطالعات بعدی و کاربرد
یافتهها در عمل ذکر شود.
تشکر و قدردانی :در این قسمت نویسنده (نویسندگان) میتواند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه یا تدوین مقاله
همکاری نمودهاند تقدیر به عمل آورد .اگر جهت انجام پژوهش بودجهای از مؤسسهای دریافت شده (همراه با شماره و تاریخ تصویب
طرح یا پایاننامه) در این قسمت ذکر شود .اگر مقاله مستخرج از پایاننامه یا رساله مقاطع تحصیالت تکمیلی میباشد در این قسمت
بیان شود.
تضاد منافع :نویسندگان اظهارات خود را در خصوص تضاد منافع اعالم نمایند .به طور مثال:
بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
منابع :فهرست منابع به کار رفته در مقاله باید بر اساس شماره گذاری موجود در متن مقاله و به ترتیب آمدن در متن باشد و شماره
مورد نظر باید بالفاصله بعد از ذکر مطالب در داخل پرانتز () آورده شود .نقطه ( ).یا کاما ( )،بعد از پرانتز قرار میگیرد .کلیه منابع
در قالب ونکوور ارسال گردد .الزم است که کلیه منابع فارسی به التین ترجمه شوند (جهت افزایش ارجاعات به مقاالت مربوطه معادل
التین مقاالت از سایت  www.sid.irقابل دسترس میباشند) .درج کلمه ) (Persianدر انتهای منابع فارسی ترجمه شده الزامی
است .اگر تعداد نویسندگان بیش از  ۶نفر است ۶ ،نویسنده اول ذکر شوند به دنبال آن "".et alآورده شود.ارائه کد  DOIو
 PMIDدر انتهای هر رفرنس الزامی میباشد .نحوه نگارش منابع به ترتیب ذیل میباشد.
الف) کتابها
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) .عنوان کامل کتاب ،شماره چاپ ،محل انتشار کتاب :نام
ناشر ،سال انتشار( .نام نویسندگان با کاما ( )،جدا شود) .به طور مثال:
Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of
evidence. 6th ed. St Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009.
اگر قسمتی از کتاب استفاده شده شماره صفحات ذکر شود .مثال:
Smeltzer SCo, Bare BG. Brunner and Suddarth’s textbook of medical- surgical nursing. 10th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 896-905.
در صورت استفاده از کتابی که دارای چند فصل است و هر فصل نویسنده (نویسندگان) مجزا دارد و منظور نویسنده مقاله تنها اشاره
به یکی از این فصول است به ترتیب ذیل عنوان منبع ذکر گردد:
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) .فصل مربوطه .عنوان فصل .نام خانوادگی و حرف اول
نویسنده (نویسندگان) اصلی کتاب ،عنوان کامل کتاب ،شماره چاپ ،محل انتشار ،نام ناشر ،سال انتشار ،صفحه شروع و ختم مطلب .
به طور مثال:

Read JL. The new era of quality of life assessment. In: Walker SR, Rosser RM, et al.
Quality of life assessment. Key lssues in the 1990s, The Nether lands: Kluwer Academic
Publishers, 1993; P: 3-10.
ب) مقاالت مجالت
، شماره مجله،سال انتشار. عنوان مختصر مجله.  عنوان مقاله.)نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان
: به طور مثال. شماره صفحات،)شماره پی آمد (داخل پرانتز
Akyil RC, Erguney S. Roy’s adaptation model- guided education for adaptation to chronic
obstructive pulmonary disease. J Adv Nurs. 2013; 69(5): 1063-75.
)ج) منابع بر خط (آنالین
:) به طور مثالURL( . آدرس داده پایگاه یا وب سایت، تاریخ دستیابی. عنوان.)نام نویسنده (نویسندگان
Lori L. Burnout: Impact on nursing. [Cited 2012 Sep 22]. Available from: URL:
http://www.netce.com/coursecontent.php?Courseid= 8273143.
د) منابع ارائه شده در کنگرهها
 زمان برگزاری، محل کنگره،عنوان کنگره.  عنوان کامل مقاله.)نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان
: به طور مثال. شماره صفحات کتابچه خالصه مقاالت کنگره که مقاله در آن چاپ شده است،کنگره
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North Holland; 1992 Sep 6-10. P.1561-5
ه) منابع پایاننامه
: به طور مثال. نام دانشگاه محل نشر؛ سال: محل چاپ.[ عنوان پایاننامه ]نوع پایاننامه.نام خانوادگی نویسنده حرف اول نام نویسنده
Farsi Z. The process of coping in adults with Leukemia undergoing hematopoietic stem cell
transplantation [Ph.D. thesis].Tehran: Tehran University of medical Sciences; 2011.
.قابل ذکر است این مجله حق ویراستاری علمی و ادبی مقاالت را برای خود محفوظ میدارد

