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 راهنماي نويسندگان

خط مجله علوم مراقبتي نظامي تنها مقاالتي را مي پذيرد كه از طريق به آدرس)آنالين(سيستم بر

http://www.mcs.ajaums.ac.irداور مورد بررسي قرار خواهد گرفت2توسط مقاله هاي ارسالي.ارسال گردد، به مجله.

)Cover letter( نامه همراه

منويسندگان در اين نامه. به صورت آنالين ارسال گردد) word(ورد اين نامه بايد به صورت يك فايل دري متعهد شوند كه مقاله

و همزمان براي ساير مجالت ارسال نشده است و رعايت اصول در پژوهش تعهد به رعايت اصول اخالق. جاي ديگر به چاپ نرسيده

و ترتيب آمدن نام افراد و موافقت كليه نويسندگان با محتواي مقاله با(مطرح شده در راهنماي نويسندگان جهت نگارش مقاله

.از جمله مواردي است كه در اين نامه بايد لحاظ شود) كليه نويسندگانامضاي

 صفحه عنوان

:صفحه عنوان بايد شامل موارد ذيل باشد

 عنوان اصلي مقاله.1

.كاراكتر نوشته شود40با حداكثر) Running Title(عنوان مكرر.2

.گرددو وابستگي سازماني بايد ذكر رتبه علمي، سمت دانشگاهي،به همراهنام كامل همه نويسندگان: نام نويسنده يا نويسندگان.3

.ذكر شود BSc/MSc/ Ph.D/ MD رتبه علمي به صورت�

و) Associate Professor(، دانشيار)Assistant Professor(، استاديار)Instructor(سمت دانشگاهي به صورت مربي�

.مشخص شود) Professor(استاد

 Corresponding(نويسنده مسئول.مي باشد تمانردپاو دانشگاه، دانشكده كشور، شهر،:وابستگي سازماني شامل�

Author (و آدرس الكترونيك بايد مشخص شود آدرس، شماره تلفن با ذكر.

و كلمات كليدي چكيده

و داراي قسمت هاي 250-300با حداكثر چكيده و،)Introduction(مقدمه كلمه بايد ساختارمند  Materials(روش ها مواد

and Methods(ها و نتيجه) Results(، يافته سي دقيقاليچكيده انگ.باشد)Discussion & Conclusion( گيريو بحث

و مطابق با عناوين موضوع پزشكي3–5حداقل. منطبق بر چكيده فارسي باشد در) MeSH(كلمه كليدي بايد ذكر گردد كه

.قابل دستيابي استhttp://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html آدرس
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 متن كامل مقاله

Bاز فونتبراي متن فارسي نويسندگان. به زبان فارسي تهيه شود) به بعد 2003 نسخه، word(مقاله بايد در فايل ورد Nazanin 

و سايز12با سايز Times New Romanو براي متن انگليسي از فونت و) Bold(بلد12براي بدنه مقاله براي عناوين فرعي

از.سانتي متر در نظر گرفته شود5/1فاصله خطوط.استفاده نمايند براي عنوان اصلي14سايز  و نمادها بايد واحدها، اختصارات

و زماني كه براي اولين بار استفاده شدند بايد داخل پرانتز به طور كامل ذكر شوندنظر بين المللي پذيرف از آوردن. ته شده باشند

نام. بار آن كلمه در متن تكرار شود3كلمات اختصاري زماني استفاده شود كه حداقل.زيرنويس داخل متن مقاله اجتناب شود

و روش ها،مقدمهه بايد شامل متن كامل مقال.ژنريك داروها بايد استفاده شود و منابع باشد، مواد و نتيجه گيري .يافته ها، بحث

و ضرورت انجام مطالعه در اين قسمت:مقدمه و مباني نظر اهميت موضوع، استدالل خالءهايوآنيدانش موجود درباره موضوع

ي .شود مطرحو هدف از انجام مطالعه دانش موجود در بدنه

و روش ها و زمان انجام مطالعه، جامعه پژوهش، روش بررسي، نوع مطالعه،براي مقاالت اصيل در اين قسمت بايد:مواد مكان

و ابزار  و خروج واحدهاي مورد پژوهش، روش نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گيري، حجم نمونه، در صورت ضرورت معيارهاي ورود

و تحليل داده ها بايد به دقت ذكر گردداخالقي،و پايايي ابزار، مالحظات گردآوري داده ها، روايي و روش هاي تجزيه .نرم افزار

و سال هاي بررسي ذكر شود و الكترونيك .براي مقاالت مروري بايد نوع مطالعه، كليد واژه هاي استفاده شده، منابع چاپي

و بدون بحث ارائه شود:يافته ها و نمودارها به طور كامل . نتايج مطالعه بايد به شكل متن، جداول

و نمودارها نبايد تكراري باشد� .مطالب مطرح شده در متن، جداول

و نمودارها به صورت تك بعدي ترسيم گردندهكلي� و جداول به زبان فارسي طبق فرمت مجله نوشته شوند .نمودارها

و� و از اندازه6نمودارها حداكثر تعداد جداول .بزرگتر نباشدcm15×10مورد

و با شماره� و شماره گذاري شوند و در صفحات جداگانه تهيه و عكس ها در زير آن ذكر شود و نمودارها عناوين جداول در باال

.و توضيح موجود در متن هماهنگ باشند

يا)psd.(فتوشاپ، png.) jpg(.jpeg ،)png(ا فرمتي Tiff در صورت امكان با فرمتتصاوير بايد در صفحات جداگانه�

pdf ها. ارائه شوند به. باشد Bpi300بهتر است كيفيت عكس و اين مطلب در نامه همراه همه تصاوير بايد اصيل باشند

.رسيده باشدنامضاي كليه نويسندگا

و نتيجه گيري ها تأكيد اين قسمت بايد بر:بحث و تفاوت و شباهت هاي يافته ها با ساير مطالعات يافته هاي كليدي مطالعه باشد

و جديد مطالعه تأكيد بيشتري شود. انجام شده در حوزه مورد نظر مشخص شود در پايان. در اين قسمت بر جنبه هاي مهم

ت و در صورت امكان ارائه راهكارعميم محدوديت هاي مطالعه، سطح هاي پيشنهادي جهت بهتر انجام شدن مطالعات پذيري يافته ها

و كاربرد يافته ها در عمل ذكر شود .بعدي
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و قدرداني به نحوي در انجام مطالعه يا تدوين يا مؤسساتي كه تواند از افرادمي)نويسندگان( در اين قسمت نويسنده:تشكر

همراه با شماره تصويب(بودجه اي از مؤسسه اي دريافت شده اگر جهت انجام پژوهش. مقاله همكاري نموده اند تقدير به عمل آورد

اگر مقاله مستخرج از پايان نامه يا رساله مقاطع تحصيالت تكميلي مي باشد در اين. در اين قسمت ذكر شود) پايان نامهيا طرح

.قسمت بيان شود

و فهرست منابع به كار رفته در مقاله بايد بر اساس شماره گذاري موجود:منابع و به ترتيب آمدن در متن باشد در متن مقاله

) شماره مورد نظر بايد بالفاصله بعد از ذكر مطالب در داخل پرانتز  ) نقطه.آورده شود( . مي)،( يا كاما( . گيرد بعد از پرانتز قرار

جهت افزايش ارجاعات به مقاالت(منابع فارسي به التين ترجمه شوندهالزم است كه كلي.منابع در قالب ونكوور ارسال گرددهكلي

منابع فارسي در انتهاي) Persian( كلمهدرج ). قابل دسترس مي باشندwww.sid.irمربوطه معادل التين مقاالت از سايت 

از.ترجمه شده الزامي است آن6ر است،نف6اگر تعداد نويسندگان بيش et."نويسنده اول ذكر شوند به دنبال al "آورده شود .

.نحوه نگارش منابع به ترتيب ذيل مي باشد

ها)الف  كتاب

نام:، شماره چاپ، محل انتشار كتابعنوان كامل كتاب). نويسندگان(حرف اول نام نويسنده) نويسندگان(نام خانوادگي نويسنده

:به طور مثال).جدا شود)،( نويسندگان با كاما نام(.ناشر، سال انتشار

Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of 
evidence. 6th ed. St Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009. 

:مثال. اگر قسمتي از كتاب استفاده شده شماره صفحات ذكر شود

Smeltzer SCo, Bare BG. Brunner and Suddarth’s textbook of medical- surgical nursing. 10th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 896-905. 

و هر فصل نويسنده و منظور) نويسندگان(در صورت استفاده از كتابي كه داراي چند فصل است نويسنده مقاله تنها مجزا دارد

:به ترتيب ذيل عنوان منبع ذكر گردد اشاره به يكي از اين فصول است

و حرف اول.عنوان فصل.فصل مربوطه). نويسندگان(حرف اول نام نويسنده) نويسندگان(نام خانوادگي نويسنده نام خانوادگي

و ختم مطلب) نويسندگان(نويسنده  . اصلي كتاب، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، صفحه شروع

: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. 
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 مقاالت مجالت)ب

سال انتشار، شماره.عنوان مختصر مجله.عنوان مقاله.)نويسندگان(حرف اول نام نويسنده) نويسندگان(خانوادگي نويسنده نام

:به طور مثال.، شماره صفحات)پرانتزداخل(مدآمجله، شماره پي 

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. 

خط)ج  )آنالين(منابع بر

:به طور مثال).URL( تاريخ دستيابي، آدرس داده پايگاه يا وب سايت.عنوان.)نويسندگان(نام نويسنده

Lori L. Burnout: Impact on nursing. [Cited 2012 Sep 22]. Available from: URL: 
http://www.netce.com/coursecontent.php?Courseid= 8273143. 

ها)د  منابع ارائه شده در كنگره

عنوان كنگره، محل كنگره، زمان.عنوان كامل مقاله). نويسندگان(حرف اول نام نويسنده) نويسندگان(نام خانوادگي نويسنده

:به طور مثال.ن چاپ شده استآبرگزاري كنگره، شماره صفحات كتابچه خالصه مقاالت كنگره كه مقاله در 

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 

 منابع پايان نامه)ه

به طور. نام دانشگاه محل نشر؛ سال: محل چاپ]. نامهنوع پايان[عنوان پايان نامه. نام نويسندهنام خانوادگي نويسنده حرف اول

:مثال

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. 

 


