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راهنماي تدوين مقاله براي مجله علمي  -پژوهشي «ارتقای ايمني و پيشگيري از مصدوميتها»  

از اينكه مجله «ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها» را براي چاپ مقاله خود انتخاب نمودهايد ،قدردانی میگردد .اطالعات مورد نياز براي تهيه و ارسال
مقاله بدین شرح است:

محدوده مقاالت و اهداف مجله

فصلنامه علمی -پژوهشی «ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها» ،نشریه مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتهای دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي است كه مقاالت حاصل از پژوهشهای بنيادي ،تحقيقات اپيدميولوژيك و بهداشتي ،در زمينههای اپیدمیولوژی مصدومیت ،مصدومیتهای
ترافیکی ،مصدومیتهای شیمیایی ،ایمنی در مشاغل ،ایمني در محیط شهری ،ایمنی در محیط زیست ،سوانح عمدی و غیر عمدی ،بالیا و حوادث غیرمترقبه،

مصدومیتهای ورزشی ،مدیریت و سیاستگذاری مصدومیتها ،جنبههای رفتاری و جامعه شناختی مصدومیتها ،مهندسی ایمنی و محیط زیست ،مقررات
و قوانین مرتبط با مصدومیتها ،مصدومیتهای گروههای خاص ،مصدومیتهای سالمندی ،حوادث  -اورژانس پیش بیمارستانی و طب اورژانس ،آسیبهای
روانی -اجتماعی ،و خدمات توانبخشی در حوادث را با هدف گسترش مرزهاي دانش و انتشار يافتههاي پژوهشي در ميان پژوهشگران ،اعضاي هیئت علمي
و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي ،منتشر مینماید.

زبان مقاالت

اين فصلنامه ،مقاالت را با متن كامل فارسی (به همراه چكيدههاي فارسي و انگليسي ،بسته به نوع مقاله) به چاپ میرساند.

مقاالت شایسته پذيرش

انواع مقاالت مورد پذيرش اين مجله ،عبارتند از:
سرمقاله يا سخن ويژه ()Editorial

مقاله پژوهشی اصیل ()Original Research Article
مقاله مروري سيستماتيك و متاآناليز ()Systematic Review and Meta-Analysis
مورد نگاری ()Case Report
نامه به سردبير ()Letter to Editor
گزارش كوتاه ()Brief Communication
نكته باليني ()Clinical Note

مقررات مربوط به منع انتشار دوباره يك مطلب

مقاله ارسالي به دفتر نشريه نبايد از پیش در نشريه فارسي زبان ديگري چاپ شده باشد .همچنين به طور هم زمان ،نبايد تحت بررسي توسط مجله ديگري

باشد و پس از ارايه مقاله به دفتر مجله «ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها» ،مقاله براي بررسي و چاپ ،به نشريه ديگري ارسال نشود؛ مگر آنكه از
سوي دفتر نشريه جوابيهاي مبني بر رد چاپ مقاله ،دريافت شود یا طي سه ماه ،هيچ پاسخي از سوي دفتر مجله دريافت نگردد.

چنانچه مقاله قب ً
ال در مجله علمي غیر فارسی زبان ديگري در داخل يا خارج از كشور به چاپ رسيده است (جز به شكل چكيده یا به عنوان بخشي از سخنراني

منتشرشده يا ارايه شده در همايشها و سمينارهاي علمي ،مقاله مروري ،يا پاياننامه) ،الزم است نویسنده مسئول مكاتبات ،موضوع را کتبی به سردبير اطالع
داده و نسخهاي از مقاله چاپ شده را به همراه موافقتنامه چاپ مجدد مقاله از ناشر اول اخذ و ضميمه نمايد.

رعايت اصول اخالقي پژوهش

محافظت از حق بيماران

 -در مقاالتي كه حاصل مطالعات از نوع کار آزمایی باليني هستند ،مشخصات بيماران (ازجمله اسامي بيماران ،شماره تخت بيمارستان و غیره) در متن مقاله

و همچنين در عكسهاي ارسالي ،ذكر نشود.
 در صورتي كه مطالعه بر روي انسان انجام شده است ،در بخش «مواد و روشها» ،موضوع گرفتن رضايت آگاهانه از آزمودنيها باید ذکر شود. در مورد مقاالتي كه حاصل مطالعه اپيدميولوژيك يا کار آزمایی باليني هستند ،كپي يا فايل اسکن شده موافقتنامه كميته اخالق در پژوهش مؤسسهمربوط نيز به همراه مقاله ارسال شود.

بخشهای تشكيل دهنده مقاالت پژوهشي
هر مقاله ،بايد داراي بخشهای زير باشد:

صفحه عنوان

در صفحه اول مقاله (صفحه عنوان) ،موارد زير ،به طور كامل و دقيق درج شوند:
عنوان كامل مقاله ،نام نويسنده يا نويسندگان (شامل نام و نام خانوادگي) ،درجه علمي و محل كار نويسندگان به عنوان مثال :گروه ،دانشكده ،دانشگاه .الزم
است نویسنده مسئول مكاتبات ،مشخص شده و آدرس وي به شرح زير اعالم گردد:
آدرس كامل پستي ،تلفن تماس (با ذكر كد كشور و شهر) و يا تلفن همراه ،آدرس پست الكترونيك؛ ( )emailو در صورت امكان ،نمابر (با ذكر كد كشور و
شهر).
الزم است نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و ترتيب آنها ،در هنگام تحويل مقاله به دفتر نشريه ،با دقت درج شود .پس از دريافت مقاله ،دفتر نشريه از اعمال
هرگونه تغيير در نام و ترتيب اسامي نويسندگان معذور است.

چكيده مقاله

چکیده فارسي مقاله ،باید حداکثر از  300كلمه تشكيل شده ،داراي عنوان و بخشهاي «سابقه و هدف»« ،روش بررسي»« ،يافتهها» ،و «نتيجهگيري» باشد.
چکیده انگليسي مقاله ،باید حداکثر از  250كلمه تشكيل شده ،داراي عنوان و بخشهایBackground and Aim» «Materials and Methods،« ،
 «Resultsو «»Conclusionباشد.
باید چکیدههای فارسي و انگليسي مقاله به همراه متن كامل مقاله فارسي ،به طور همزمان به دفتر مجله ارايه شوند .متن چكيدههاي فارسي و انگلیسی بايد
با هم تطابق كامل داشته باشند.
باید چکیده مقاله ،در بخش «سابقه و هدف» ،بايد عالوه بر ذكر مختصري از سابقه موضوع ،هدف يا اهداف مطالعه ذكر شوند .بخش «روش بررسي» ،حاوي
روشهاي اصلي مطالعه (انتخاب افراد گروه مورد بررسي يا حيوانات آزمايشگاهي ،روش مشاهده و تحليل) باشد.
بخش «يافتهها» ،حاوي يافتههاي اصلي مطالعه (دادههاي خاص و اهميت آماري آنها) باشد .در بخش «نتيجهگيري» ،نتيجهگيريهاي اصلي مطالعه قيد
شوند .همچنين بر جنبههاي جديد و مهم تحقيق يا مشاهدات ،تأكيد شود.

واژگان كليدي

شایسته است متناسب با محتواي متن ،بين  3الي  10واژه كليدي ،انتخاب و در انتهاي چكيدههاي فارسي و انگليسي اعالم گردد تا به تهيه كنندگان

ايندكسها كمك شود و مقاله را ايندكس كنند .همچنين معرفي كليدواژههاي مناسب موجب ميشود مقاله ،توسط موتورهاي جستجوي اينترنتي و بانكهاي
اطالعاتي مقاالت ،به سهولت بازيابي شود .به اين منظور ،واژگان كليدي بايد از فهرست
 )Medical Subject Headings (MeSHانتخاب شده باشند .در صورتي كه براي واژه خاصي ،واژه كليدي مناسبي وجود ندارد ،ميتوان از واژههاي جديد
استفاده نمود .براي دسترسي به لغات  ،MeSHبه آدرس اينترنتي زير مراجعه كنيد:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh

متن مقاله

متن مقاله ،از بخشهاي زير تشكيل ميشود:

«مقدمه»« ،مواد و روشها»« ،يافتهها»« ،بحث»« ،تشكر و قدرداني» (در صورت لزوم)« ،فهرست منابع (.»)References

مقدمه

در بخش مقدمه ،باید پس از ذكر مختصر سابقه علمی ،هدف مقاله بیان شود و منطق تحقيق يا مشاهده ،به طور خالصه اعالم گردد .در اين قسمت ،تنها
مراجع كام ً
ال مرتبط با مطالعه ذكر گردد و دادهها يا نتيجهگيريهاي كار ،گزارش نشود.

مواد و روشها

باید جامعه مورد بررسی و نحوه نمونهگيری (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي ،منجمله گروه شاهد) به وضوح بيان گردد .سن ،جنس و سایر مشخصات مهم،
اعالم شوند .روشهاي به كار گرفته شده و وسايل مورد استفاده ،اعالم شوند .نام سازنده تجهيزات ،شر كت سازنده مواد مصرفی و نام كشور محل توليد ،در
پرانتز قيد شود.
كليه داروها و مواد شیمیايي مورد استفاده ،مشخص و مواردي همچون نام ژنریک ،دوز و طريقه مصرف ،بيان گردند .شواهدي ارايه شود كه حساسيت و
اختصاصيت روشهاي آزمايشگاهي را تأييد نمايند.
گزارش کار آزماییهای باليني تصادفی شده ،بايد اطالعاتي راجع به همه عناصر مهم تحقيق ،ارايه كند؛ از جمله پروتكل تحقيق (جمعيت تحقيق ،اقدامات،
نتايج ،منطق آماری( تعيين نوع مداخالت) ،روشهاي تصادفی سازی ،مخفی كردن گروههاي درمانی مختلف) ،و روش كور كردن ( )blindتحقيق .مؤلفيني
كه مقاالت مروري ارايه مينمايند ،بايد در بخشي از مقاله ،روشهاي یافتن ،انتخاب ،استخراج و ساخت دادهها را توضيح دهند .اين موارد بايد در خالصه
مقاله نيز به اختصار بیان شوند.
واحدهاي اندازهگيري :باید تمام اندازهگيريها ،در سيستم متريك (سيستم بینالمللی واحدها)  SIگزارش شوند.
روشهاي آماري :اين روشها ،با جزئیات كافي بيان شوند تا خواننده بتواند نتايج مقاله را بیازماید .اشاره به نرمافزار مورد استفاده براي تحليل آماري ،ضروري
است؛ ولی كافي نيست .براي هر يك از متغیرهاي تحقيق ،آزمون آماري به كار گرفته شده قيد شود .سعی شود از ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار و فواصل
اطمينان براي نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شود .در هنگام ارسال مقاله منبع اصلی نمودارها و جداول همراه مقاله اصلی و به صورت جداگانه ارسال گردد.

یافتهها

باید نتایج مطالعه ،با ترتيب منطقی در متن ،جداول و نمودارها ،تصاوير و اشكال ،ارايه گردند .در مطالعات تحلیلي و کار آزمایی باليني ،ابتدا به مقايسه
خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس ،دادههاي پژوهش آورده شوند .دادههاي جدول ،نمودارها و تصاویر ،در متن تكرار نشوند.

جدول و نمودار

تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حجم مقاله باشد .از ارايه جداول و نمودارهايي كه به اطالعات و دادههاي آنها در متن مقاله به طور كامل اشاره شده
است ،اجتناب گردد .هر نمودار ،بايد به تنهايي ،گويا باشد و براي درك مقصود ،نياز به مطالعه متن نداشته باشد .جداول و نمودارها بايد داراي عنوان كامل
باشند جداول ،با نرم افزار  Wordو با اعداد فارسي تايپ شوند .براي رسم نمودارها از نرمافزارهايي چون  Excelاستفاده گردد .در هنگام ارسال نمودارها با
توجه به چاپ سیاه و سفید از طیف رنگ استفاده نگردد و حتیاالمکان از امکانات هاشور و غیره برای متغیرها بهره -گیری شود.

عكس

فايل عكسهاي مقاله بايد با كيفيت تصوير ( )resolutionحداقل  300 dpiتهيه شوند .فايل عكس بايد دارای مشخصات عنوان مقاله ،نام نويسنده اول

مقاله و شماره عكس باشد .در صورت لزوم ،با استفاده از عالمت فلش ،جهت قرارگيري صحيح عكس مشخص گردد .در مورد عکسهايي كه از بيماران تهيه
شده ،پوشاندن بخشهايي از عكس كه مشخص كننده هويت بيمار است ،الزامی است .در صورتي كه جدول ،نمودار يا عكس ،از قبل منتشر شده است ،به
جز در مورد اسناد عمومي ،الزم است اجازه كتبي مؤلف يا ناشر مربوط نيز ارايه گردد.

بحث

در نخستین پاراگراف اين بخش ،باید یافتههای مهمي كه سؤاالت تحقيق را پاسخ داده است ،آورده شوند .بر جنبههاي مهم و تازه تحقيق و نتیجهگیری
حاصل از آن ،تأكيد گردد .دادهها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج ،تكرار نشوند .در قسمت بحث ،تعابیر یافتهها و محدوديت آنها بيان گردند.
مشاهدات ،به تحقيقهاي مرتبط ديگر ،ارتباط داده شده ،علل تفاوت با يافتههاي ديگران ،تحليل شوند.

تشكر و قدرداني

در اين بخش ،موارد زير مورد سپاسگزاري و قدرداني قرار ميگيرند:

افرادي كه در تهيه مقاله ،كمك ذهني كردهاند ولي كمك آنها در حد تأليف نيست .الزم است از اين افراد ،نام برده و فعاليت و كمك آنها توضيح داده شود؛
به عنوان مثال« :مشاور علمي»« ،ويراستار»« ،نقدكننده پيشنويس تحقيق»« ،گردآورنده دادهها»« ،شركت كنندگان در آزمون باليني».
روابط بين مؤلفين ،شركتها و مؤسسات ،ذكر شوند؛ زيرا ذكر نکردن آنها ممكن است باعث ايجاد تعارض در منافع شود.

در صورتي كه مقاله ،حاصل اجراي يك طرح تحقيقاتي مصوب بوده و بودجه آن توسط سازمان يا مركز خاصي تأمين شده باشد ،الزم است شماره طرح
تحقيقاتي و نام مركز تأمين كننده بودجه طرح ،قيد گردد.
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در هنگام تهيه فهرست منابع ،ضروري است .در صورتي كه تنها ،خالصه مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،كلمه [ ]abstractدر انتهاي منبع درج شود.
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