راهنمای نحوه نگارش مقاالت در فصلنامه علمی  -پژوهشی طب توانبخشی
فصلنامه علمي-پژوهشي"طب توانبخشی" وابسته به دانشکده
علوم توابخشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
شهید بهشتي به منظور گسترش و اعتالي سطح دانش و پژوهش
و نشر فعالیت هاي علمي و پژوهشي محققان داخل و خارج كشور
به زبان فارسي در زمینه هاي مختلف توانبخشي پذيراي مقاالت
اساتید و محققان رشته هاي مختلف علوم پزشکي در زمینه
توانبخشي مي باشد .اين فصلنامه  ،مقاالت پژوهشي ( Original
 ، )Articlesمقاالت مروري ( )Review Articlesو گزارش
مورد ( )Case Reportرا براي چاپ ميپذيرد .خواهشمند است
كه نويسندگان ،نکات زير را هنگام تدوين و ارسال مقاله كامالً
رعايت نمايند:
مقاالتي كه براي چاپ در اين نشريه ارسال مي گردد نبايد پیش از
اين در جايي ( داخل يا خارج كشور ) چاپ شده باشد (مگر در
شکل خالصه در گردهمايي ها) .همچنین نبايد به طور همزمان
براي چاپ به نشريات ديگر ارائه شده باشد .در صورت ارسال
همزمان به نشريه ديگر به صورت خودكار از سیستم داوري حذف
خواهد شد.
مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان
مقاله است .ترتیب چاپ مقاالت طبق ضوابط خاص نشريه است و
به ارزش علمي مقاله و يا شخصیت نويسندگان بستگي ندارد.
نشريه در قبول و رد مقاالت آزاد است .مقاالت دريافتي توسط
هیئت تحريريه با همکاري متخصصان امر داوري مي گردد و در
صورت تصويب با رعايت نوبت به چاپ مي رسد .تصمیم نهايي
براي چاپ مقاله توسط هیئت تحريريه صورت مي گیرد.
مقاله بايد با نرمافزار  Microsoft Word 2013و باالتر با
رعايت كامل اصول آيین نگارش فارسي  ,و فرمت نشريه با فونت
 B Mitraتايپ شده باشد .اصل مقاله به همراه تصاوير ،جدول
ها و نمودارها بصورت آنالين توسط نويسنده مسئول پس از ثبت
نام در سايت نشريه و ورود به صفحه شخصي در سايت نشريه
ثبت گردد.
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مقاالت پس از تايید اولیه سردبیر و دبیر تخصصي از نظر موضوع
و هماهنگي با محورهاي نشريه ،در جلسه هیات تحريريه جهت
تعیین داور مطرح ميشوند و براي هر مقاله سه داور تعیین
ميگردد .پس از تايید اولیه سردبیر ،شماره حساب به نويسندگان
اعالم خواهد شد و پس از واريز وجه ،مقاله براي داوران ارسال
ميشود .هزينه داوري و چاپ مقاالت  12.000.000ريال و داوري
سريع  22.000.000ريال ميباشد كه نويسنده مي بايست به
شماره حساب  252409567يا به شماره كارت
 5894.6370.0010.9329بانک رفاه به نام دانشکده توانبخشي
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي واريز كرده و پس از واريز،
اسکن فیش واريزي را در سايت ثبت كنند .توجه فرمايید تا زماني
كه ايمیل واريز وجه را دريافت نکرده ايد هیچ مبلغي واريز نفرمايید.

در صورت عدم پذیرش مقاله ،فقط مبلغ 5.000.000
ریال جهت داوری از نویسندگان دریافت خواهد شد.
گواهي پذيرش مقاله پس از اتمام مراحل داوري و ويراستاري و
تصويب نهايي هیأت تحريريه توسط سردبیر نشريه صادر مي شود.

نحوه ارائه متن مقاله
صفحه عنوان
عنوان كامل مقاله ،عنوان كوتاه ،نام نويسنده يا نويسندگان ،رشته
تحصیلي (رتبه علمي و عنوان دانشگاهي دانشکده ،دانشــگاه)
شهر  ،آدرس پستي و پست الکتــرونیک و كد اركید
نويسندگان نوشته شود .در اين صفحه ميبايست آدرس ،تلفن
تماس و پست الکترونیک نويسنده مسئول جهت پیگیري روند
بررسي مقاله مشخص شده باشد.
 مقاالت پژوهشی بایستی دارای قسمت های ذیل
باشد:
چكيده :بايد حداكثر  300كلمه بوده و حاوي قسمت هاي عنوان،
مقدمه و اهداف ،مواد و روش ها ،يافتهها ،نتیجهگیري باشد .در
انتها آوردن واژگان كلیدي ( 3-5 )keywordsواژه متناسب
الزامي است .ارسال چکیده مقاله به هر دو زبان فارسي و انگلیسي
الزامي است .چکیده انگلیسي  300كلمه و گسترده (  1000كلمه)
بايد ارسال شود .در چکیده از حروف اختصاري و انگلیسي استفاده
نشود.
متن اصلی :شامل مقدمه ،مواد و روش ،يافتهها ،بحث،
نتیجهگیري ،تشکر و قدرداني ،مالحظات اخالقي و منابع است.
 مقاالت موردی بایستی دارای قسمت های ذیل
باشد:
چكيده :بايد حداكثر  300كلمه بوده و حاوي قسمت هاي عنوان،
مقدمه و نتیجهگیري باشد .در انتها آوردن واژگان كلیدي
( 3-5 )keywordsواژه متناسب الزامي است .ارسال چکیده
مقاله به هر دو زبان فارسي و التین الزامي است .چکیده انگلیسي
 300كلمه و گسترده (  1000كلمه) بايد ارسال شود .در چکیده از
حروف اختصاري و انگلیسي استفاده نشود.
متن اصلی :شامل مقدمه ،يافته ها ،نتیجهگیري ،مالحظات
اخالقي و منابع است.
 مقاالت مورد-نگاری بایستی دارای قسمت های
ذیل باشد:
چكيده :بايد حداكثر  300كلمه بوده و حاوي قسمت هاي عنوان،
مقدمه ،معرفي بیمار  ،بحث و نتیجه گیري باشد .در انتها آوردن
واژگان كلیدي ( 3-5 )keywordsواژه متناسب الزامي است.
ارسال چکیده مقاله به هر دو زبان فارسي و التین الزامي است.
چکیده انگلیسي  300كلمه و گسترده (  1000كلمه) بايد ارسال
شود .در چکیده از حروف اختصاري و انگلیسي استفاده نشود.

متن اصلی :شامل مقدمه (شامل زمینه و اهمیت و دلیل نادر
بودن مورد گزارشي با ذكر آمارهاي گزارش شده قبلي) ،معرفي
بیمار ،بحث ،مالحظات اخالقي و منابع است.

شیوه منبع نویسی
در نوشتن منابع از سبك ونكوور و نرم افزار  Endnoteمي
بايست استفاده شود .از منابع به روز و جديد استفاده گردد .در ذكر
منابع فقط شماره منبع كفايت مي كند و نیازي به تکرار زمان
انتشار مقاله در متن مقاله نمي باشد .تعداد منابع بین  15-40منبع
باشد و حداكثر %10منابع را میتوان به كتاب اختصاص داد.
نویسندگان محترم ،در نوشتن مقاله لط فاام مااوارد ز یاار
مورد توجه قرار گيرد:
✓ فهرست منابع ،بايد حاوي مشخصات منابعي باشد كه در تهیه
نوشته خود مورد استفاده قرار داده ايد ،مثل كتاب ،مقاله چاپ
شده در يک نشريه ،پايان نامه ،سايت هاي اينترنتي معتبر و ....
✓ مشخصات منابع بايد به صورتي نوشته شوند كه خوانندگان
متن بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل آن
رجوع نمايند.
✓ فهرست منابع تهیه شده را بايد در پايان متن خود قرار دهید.
✓ ترتیب نوشتن منابع در انتهاي مقاله بايد به ترتیب استفاده يا
ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل كروشه باشد.
به عبارتي ديگر به هر منبع مورد استفاده ،يک عدد اختصاص
مي يابد.
✓ وقتي كه به هر منبع ،عددي اختصاص مي يابد ،هر بار كه در
متن مجدداً به آن منبع استناد مي شود  ،بايد همان عدد را درج
نمايید.
✓ وقتي در بخشي از متن به چند منبع (كه شماره هاي آنها،
متوالي و پشت سر هم است ) استناد كنید ،از خط فاصله ( ) -
براي توالي اولین عدد و آخرين عدد استفاده كنید .مثل -8] :
[3
✓ وقتي در بخشي از متن ،به چند منبع (كه شماره هاي آنها
پشت سرهم نیست) مي خواهید استناد كنید ،بین هر شماره با
شماره بعدي ،يک عالمت ويرگول و بدون فاصله قرار دهید.
مثل [ 2،6-8] :يا ]  ،7،10و[ 2-5
✓ منابعي كه به زبان فارسي هستند ،اعم از نشريه ،كتاب ،پايان
نامه ،اينترنت و  ....بايد به زبان انگلیسي ترجمه شوند .در آخر
منبع مورد نظر عبارت ] [In Persianذكر گردد.

رعایت اصول آئین نگارش
✓ عالئم نقطه گذاري بسیار مهم هستند چون هريک داراي
مفهومي از نظر استانداردهاي بین المللي هستند .در مقاله،

در قسمت تشکر و قدرداني كه حداكثر در چهار سطر تنظیم
ميشود ،ميتوان از اشخاص و افرادي كه در راهنمايي و يا انجام
تحقیق مساعدت كرده و يا در تامین بودجه ،امکانات و لوازم كار
نقش مؤثري داشتهاند ،سپاسگزاري كرد .میتوانید از نمونه جمله
بندي هاي داخل فايل فرمت استفاده كنید.
قواعد دستور زبان فارسي و رسا بودن جمالت مورد توجه ويژه
قرار گیرد.
✓ در مواردي كه در متن مقاله ناگزير از اصطالحات تخصصي
استفاده مي شود ،بايستي عین اصطالح انگلیسي به صورت
پاورقي نوشته شود و چنانچه از مخفف هاي استاندارد استفاده
گردد ،در اولین مورد استفاده معرفي گردد.
✓ ارائه يافته ها به يکي از اشکال جدول ،نمودار و يا نوشتاري
باشد .از تکرار يافته ها به طرق مختلف خودداري شود.
نمودارها و جداول با رعايت اختصار و استانداردهاي الزم ترسیم
و تنظیم شوند.
✓ مشخصات دموگرافیک نمونه ها در قسمت يافته ها آورده شود.
✓ تمام اعداد و نوشته هاي در جداول و نمودارها بايستي به
فارسي باشد (شامل محورها) .عنوان جداول در باال ذكر شود و
زير نويس جداول و نمودارها توضیح كلمات مخفف درون آن
ها باشد .در توضیح جداول و نمودارها بايد تعداد نمونه ها به
صورت ) (n=xدر عنوان آن ها آورده شود.
✓ نمودار ها واضح و عنوان نمودار زير آن آورده شود.
✓ تصاوير واضح و عنوان تصاوير زير آن آورده شود.
✓ از ويرگول به جاي "ممیز" استفاده نشود.
✓ اسامي نويسندگان خارجي كه در متن به آنها اشاره مي شود و
نام آزمايشات تخصصي ،به انگلیسي در متن اصلي نوشته شود.
✓ اعداد مربوط به میانگین و انحراف معیار بايستي تا دو رقم
اعشار نوشته شود.
✓ ارزش  Pتا سه رقم اعشار آورده شود و تا حد امکان به صورت
" = " pآورده شود و نه بصورت " < . "Pارزش  Pموارد
معنادار فقط عنوان شود.
✓ بحث و نتیجه گیري جدا آورده شود.
✓ نوشتن تشکر و قدرداني الزامي است و به صورت يکي از فرمت
هاي زير نوشته شود.
اين مقاله بر اساس پايان نامه ( نام مقطع و رشته) خانم /آقاي
 ، ........................به راهنمايي آقاي /خانم ( نام استاد راهنما)
مي باشد .بدينوسیله از تمام ( )........................كه در انجام اين
تحقیق ما را ياري نمودند و از دانشگاه  ..............................براي
حمايت هاي ( )...........تشکر و قدرداني مي گردد.
اين مقاله برگرفته از پايان نامه ( نام مقطع و رشته) خانم /آقاي
 ، ........................به راهنمايي استاد آقاي /خانم ( نام استاد
راهنما) و مشاوره آقاي /خانم ( نام استاد مشاور) مي باشد.
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كتب انگلیسی یا فارسی :مشخصات كتاب به شكل زیر نوشته می شود.
نام خانوادگي نويسنده (فاصله) حرف يا حروف اول نام كوچک (نقطه) عنوان كتاب (نقطه) شماره چاپ (ويرايش) (نقطه) محل نشر(  ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه).
حرف  ( Pنقطه) شماره صفحه ( نقطه)( .نام نويسندگان با ويرگول از يکديگر جدا شود).
;* Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2 nd ed. Albany: Delmar Publishers
1996. P.13-19.
مشخصات بخشی یا فصلی از كتابی كه بوسيله یك یا چند نویسنده نوشته شده است.
نام خانوادگي نويسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام كوچک (نقطه) عنوان فصل (نقطه) ( در يا  ) :( ) Inنام خانوادگي نويسنده يا ويراستار كتاب (فاصله) حرف اول نام
كوچک (,ويرگول) كلمه ( editorنقطه) عنوان كتاب (نقطه) شماره چاپ (ويرايش) (نقطه) محل نشر ( ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)صفحه اول(خط تیره) صفحه آخر
فصل(نقطه)
* Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management. 2 nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
* Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in
health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.
مقاالت انگلیسی یا فارسی چاپ شده در نشریات  :مشخصات مقاله به صورت زیر نوشته می شود.

نام نویسندگان

عنوان مقاله

* Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am. 1995; 9(2):58-63.

شماره صفحات

دوره و شماره

سال انتشار

نام نشریه

صفحات وب
اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل كنيد.
* Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at:
URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.
 .1نويسنده Kilmartin M. :
 .2عنوان صفحه (مدرك)Women in GP: a strategy for women GPs. :
 .3سال انتشار مطلب 2003
 .4عنوان وب سايتRACGP Online. :
 .5درج عبارت ” “ Available at:و سپس نشاني اينترنتي
 .6تاريخ مشاهده صفحه Accessed Jul 30, 2003.
]* Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http:/WWW.
cdc.gov/ceded/EID/eid.htm
پایان نامه
نام و خانوادگي نويسنده (فاصله) حرف يا حروف اول نام كوچک(نقطه) عنوان پايان نامه(نقطه) ] پايان نامه[( نقطه) محل انتشار ( ):نام دانشکده و دانشگاه
(;) سال( نقطه)
علي پور محمد جعفر .سیر تکامل طبیعي و غیر طبیعي مشتقات قوس اول برونشیال در جنین ] .پايان نامه دكتراي تخصصي [ .مشهد :دانشکده پزشکي
دانشگاه علوم پزشکي مشهد; .1374

