ارسال مقاله •
مقاله باید فقط به مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارسال شده و در جای دیگر چاپ نشده و یا درحال بررسی
نباشد • .مقاله به زبان فارسی باید نوشته شود .از آوردن اصطالحات خارجی که معادل شناخته شده فارسی دارند
خودداری کنید.
• مقاله باید حاوی خالصه مقاله به هردو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
• متن مقاله باید با نرم افزار  Office Microsoft Wordتایپ شود .بخش های فارسی و انگلیسی هر دو با
سایز  21تایپ شوند و عناوین با سایز  21نوشته شوند .همه بخش های فارسی را با فونت  B Mitraتایپ کنید و
برای بخش های التین از فونت  Times New Romanاستفاده کنید• .
عکس ها باید با فرمت GIFیا  JPEGبا کیفیت باال فرستاده شود• .
از نوشتن پاورقی خودداری کنید• .
تا حد امکان معادل فارسی کلمات انگلیسی نوشته شوند و در صورت لزوم معادل انگلیسی در پرانتز ذکر شود.
اگر کلمۀ انگلیسی در متن اسفاده میشود ،اولین بار در متن به صورت کامل نوشته شود.
• مقاله باید از سایت  http://jmj.jums.ac.irاز بخش ارسال الکترونیکی مقاالت ارسال گردد.
مقاالت ارسالی به مجله به پنج نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:
 مقاله پژوهشی ( : :)Original Articleاین نوع مقاله برای ارائه نتایج یک تحقیق صورت گرفته مدنظر قرارمی گیرد ( 0444-1444کلمه).
 دیدگاه ( )Commentaryجهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است الزماست تعداد کلمات آن بدون احتساب منابع  2444-1044باشد.
مقاالت مروری  )Review Articleبرای ارائه آخرین یافته ها درباره یک موضوع خاص مطرح می شود
( 0444-1044کلمه).
مقاالت مروری غیرساختار یافته توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای چندین مقاله در زمینه موضوع
مقاله در فهرست منابع باشد ،نوشته شوند .اجزای این گونه مقاالت شامل چکیده ،مقدمه ،بحث ،نتیجه گیری و
حداقل دارای  14منبع باشند و حداکثر در  0444کلمه تهیه شوند.
گزارش موردی ( :)Case Reportبرای معرفی مورد یا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند مدنظر قرار دارد
( 2444-1044کلمه) و شامل چکیده غیرسازمانیافته کمتر از  210واژه باشد.

 نامه به سردبیر ( :)Letter to Editorبرای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده پیشین یا بیان پیشنهاد یا انتقاددر حیطه های مرتبط با اخالق مورد استفاده قرار می گیرد ( 044-2044کلمه).
تهیه مقاله
 -2مقاالت پژوهشی باید به این ترتیب نوشته شوند :صفحه عنوان ،چکیده فارسی وانگلیسی ،واژگان کلیدی،
مقدمه ،روش کار  ،یافته ها ،جداول و عکس ،بحث ونتیجه گیری ،تقدیر و تشکر ،منابع.
 -2صفحه عنوان :عنوان کامل مقاله بدون استفاده از مخفف ها باشد .صفحه عنوان باید شامل نام کامل تمام
نویسندگان ،باالترین درجه علمی ،محل کار ،کشور و شهر ،اطالعات کامل نویسنده مسئول شامل آدرس ،شماره
تلفن ،نمابر و آدرس پست الکترونیکی باشد.
 -3خالصه :خالصه مقاله با حداکثر  104کلمه باید بیانگر کار انجامشده ،یافتهها و نتیجهگیری باشد.
ساختار خالصه باید شامل مقدمه ،روش کار ،یافتهها و بحث و نتیجه گیری و به دنبال آن  0تا  6واژه کلیدی باشد.
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 http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmlاستفاده شود.
 -1مقدمه :در این قسمت به صورت مختصر هدف و دلیل مطالعه ذکر شود .مقدمه نباید شامل اطالعات و نتایج
مطالعه

باشد.

 -5روش کار :این قسمت شامل روش ،مشاهدات یا تجارب است .اگر دستگاهی استفاده می شود ،نام کارخانه
و آدرس در پرانتز نوشته شود .برای روش های مورد استفاده منابع ذکر شود و اگر روش جدید است اطالعات
کافی داده شود .داروها با نام ژنریک ،مقدار و روش ذکر شود .اطالعات بیماران شامل سن ،جنس و میانگین سن
ذکر شود .روشهای آماری و نرم افزار مورد استفاده بیان شود .در قسمت روش کار اگر زیرمجموعه هایی وجود
دارد عنوان آن به صورت فونت برجسته آورده شود .مقاالت باید طبق مصوبه وزارت بهداشت کد کمیته
اخالق داشته باشد.
بیانیه اخالقی:
این پژوهش کلیه موارد اخالق در پژوهش را رعایت کرده است .درصورتی که برروی حیوانات
انجام شده یا برگرفته از دیتا یا پرسشنامه باشد نوشته شود که الزامات اخالقی رعایت شده
یا محرمانگی اطالعات حفظ شده است .
 -6یافته ها :این قسمت شامل متن یافته ها ،جداول و تصاویر می باشد .مطالب جداول در متن تکرار نشود و به
شماره جدول ارجاع داده شود.

 -7بحث و نتیجه گیری :یافته های حاضر با مطالعات دیگر مقایسه شده ،شباهت ها و تفاوت ها بیان شود.
اطالعات جزئی نباید در بحث تکرار شود .جنبه های مهم و جدید مطالعه به صورت نتیجه گیری آورده شود.
 -8تقدیر و تشکر :نویسندگان مقاله ممکن شامل تمام افراد همکار تحقیق نباشد .افرادی که درنوشتن مقاله،
روشها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی میشوند .حمایت های مالی و
مادی در این قسمت تقدیر میگردند.
-9تعارض منافع :نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله  ،یا بدست
آوردن موجودی یا سهم دریک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید ویا از دست برود به
صورت مشخص بیان کند .چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله  ،قبل از تشکر
اضافه شود".هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است".
-24درقسمت سهم نویسندگان باید نقش هریک از نویسندگان درتهیه مقاله مشخص وبا جزئیات ذکر گردد.
 -22جداول و تصاویر :تمام جدولها و تصاویر باید به ترتیب در متن شمارهگذاری و استناد شوند .جدول
باید شامل عنوان در باال و توضیح اختصارات داخل جدول باشد .پاورقی جدول ستاره اطالعات و یا ارزشهای
مهم را اشاره می کند .تصاویر با تعداد محدود و کیفیت باال در صفحات جدا آورده شوند .عنوان تصاویر در زیر
آن نوشته شود .از تکرار همزمان اطالعات در متن ،جداول و تصاویر خودداری شود.
 -22اختصارات :عبارت کامل مربوط به اختصارات در اولین مرتبه در خالصه و متن مقاله باید کامل نوشته
شوند و پس از آن به صورت یکنواخت استفاده شوند.
 -20اندازه ها :واحدهای اندازه گیری در واحد متریک بیان شوند .میتوان واحد سیستم های بین المللی بالفاصله
در پرانتز بیان کرد.
 -21پاورقی :مطالب مربوط به پاورقی باید به ترتیب در متن شماره گذاری شوند .معادلهای التین را در متن
مقاله در پرانتز ذکر کنید و از پاورقی کردنشان خودداری کنید.
 -20منابع :منابع باید به انگلیسی نوشته شوند.طبق فرمت ونکوور نوشته شود .منابع به ترتیب استفاده در متن باید
شماره گذاری شود و در قسمت منابع به ترتیب لیست شود .منابع باید شامل کارهایی باشد که در متن به آنها اشاره
شده است و چاپ شده و یا پذیرفته شده برای چاپ (" )"in pressباشد.

مکاتبات شخصی و یا اطالعات چاپ نشده نباید در لیست منابع آورده شود ،و لیکن میتوان در متن در پرانتز به
آن اشاره کرد .وقتی به ارتباطات شخصی اشاره میشود باید با مجوز باشد .منابع فارسی باید به انگلیسی برگردانده
شود و در آخر کلمه  Persianنوشته شود.
منابع با نقطهگذاری مناسب باید به روش زیر باشد:
مجالت • اختصارات اسم مجالت باید بر اساس ایندکس مدیکوس باشد.
• اسامی سه نویسنده اول نوشته و سپس از کلمه ( et alهمکاران) استفاده شود.
• بر اساس نمونه زیر نقطه گذاری شود.
• معادل انگلیسی نام مجالت ایرانی باید بر اساس نام انگیسی و مخفف مجله و بر اساس نام کامل مجله نوشته شود.
حروف اول نام مجله باید بزرگ نوشته شود .به عنوان مثالEmamghorashi F, Kohanteb J. :
of E colli causing urinary tract infection. J Jahrom Antibiotic resistance pattern
.6-2 :)1(1 ;Univ Med Sci 2008
 #فصلی از کتاب وقتی فصلی از کتاب به عنوان منبع استفاده شده است ،باید اسامی نویسندگان فصل آورده،
سپس بعد از کلمه " "Inنام نویسندگان کتاب ،نام کتاب ،چاپ ،موسسه ناشر ،شهر انتشار ،سال و صفحه نوشته
شود .به نمونه زیر از نظر نقطه گذاری توجه شودPhilips SJ, Whisnant JP. Hypertension and :
In: Laergh JH, Brenner BM (eds). Hypertension. 2nd ed. New York: .stroke
 # .Press; 1995: 465-478 Ravenفرهنگ لغات ( ،)DictionaryمثالDorland's .Ectasia :
.Saunders; 1988: 527 .illustrated medical dictionary.27th ed. Philadelphia: W. B
سایرمنابع # :سازمان به عنوان مولف و ناشر future of Institute of Medicine. Looking at the
.the Medicaid Program. Washington: Inst Med; 1992: 78-81
 #مطالب کنفرانس Kimura J, Sibasaki H. Recent advances in clinical
Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical .neurophysiology
 # .Neurophysiology. 1995, Oct. 15-19. Kyotoبیانیه کنفرانس Solheim ,Bengtsson S
medical informatics. BG. Enforcement of data protection privacy and security in
Info 92. Proceedings of the In: Lum KC, Degoulet P, Piemme TE, et al (ed) Med
Sep 6-10. Geneva: ,2991 :7th World Congress on Medical Information
 # .0-2062 :Switzerland Amsterdam: Notrh-Holland; 1992پایان نامه نام خانوادگی نویسنده
حرف اول نام.

عنوان کامل پایان نامه .شهر :نام دانشگاه  ،سال :صفحه .مثالKaplan SJ. Post-hospital home :
Louis (Mo): .health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St
.Washington Univ; 1995
 #مطالب الکترونیک نام خانوادگی نویسنده نام .نام مقاله .نام ژورنال .سال انتشار؛ ماه :شماره مقاله .نام سایت
اینترنتی  .الف) مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشدMorse SS. Factors in emergence of .
.diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Ian-Mar;1(1): 95-71 infectious
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 .http://www.cdc.Gov/ncidod/EID/eid.Htmب) مونوگراف که درنسخه الکترونیک باشدCDI .
Reeves JRT, .]clilnical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM
San Diego: .1,4 Maibach H. CMEA Multimedia Group producers. 2nd ed. Version
 .CMEA; 1995مقاله منتشرنشدهmechanisms of cocaine Leshner J. Molecular :
.addiction. N Engl J Med In press; 1966
فرآیند ارزیابی مقاله رسیده به دفتر مجله به شکل زیر است  -2 :پس از رسیدن مقاله به دفتر مجله ،نامه
ای مبنی بر اعالم وصول مقاله برای نویسنده مسئول مقاله ارسال میگردد.
 -1برای هر مقاله رسیده به دفتر مجله ،توسط سر دبیر مجله ،یک نفر از اعضاء هیئت تحریریه برای بررسی اولیه
مقاله و طرح آن در هیئت تحریریه و پیگیری روند بررسی مقاله تا آخر تعیین میگردد.
 -0پس از طرح مقاله در هیئت تحریریه در صورت لزوم مقاله برای داوران و مشاورانی که با مجله همکاری دارند
ارسال می گردد.
 -1پس از بررسی نظرات داور و مشاور مقاله در هیئت تحریریه مراتب به اطالع نویسنده مسئول مقاله میرسد.
 -0پس از اصالح موارد توسط نویسنده مسئول مقاله ،مقاله باید مجددا به دفتر مجله ارسال گردد.
(اصالحات مورد نیاز باید به صورت الیت شده مشخص شود همچنین باید درصفحه اول فایل
مقاله به داوری ها به صورت آیتم به آیتم (سوا ل وجواب ) پاسخ داده شود)
 -6پس از طرح مقاله اصالح شده در هیئت تحریریه در صورت توافق برای چاپ مقاله وارد مراحل بعدی میگردد.
 -7در صورت رد مقاله در هریک از موارد فوق ،مراتب بالفاصله به اطالع نویسنده مسئول مقاله می رسد.
 -8در کلیه موارد فوق ،نام نویسنده(گان) مقاله کامال محرمانه باقی می ماند.
 -9از مجله حاوی مقاله تصویب شده ،پس از چاپ ،سه نسخه در اختیار نویسنده گذاشته میشود.

 -24روند ارزیابی هر مقاله حدود  1ماه به طول میانجامد.
 -22تمامی این مراحل از طریق آنالین صورت میگیرد.
مالحظات اخالقی ● :مسئولیت علمی و اخالقی هر مقاله به عهده نویسنده(گان) می باشد .همچنین رعایت
اخالق پزشکی ،گمنامماندن بیمار و حفظ اسرار ،باید به عنوان یک اصل (بر اساس بیانیه هلسینکی و ملحقات آن)
مورد توجه قرار گیرد .ذکر چگونگی انجام این اقدامات در تضمین مراتب اخالقی در قسمت روش بررسی الزامی
است.
● در مطالعات آزمایشگاهی بر روی حیوانات ،لزوم مالحظات اخالقی در عدم رساندن اذیت و آزار بیمورد و
بیش از نیاز آزمایش ،طبق ضوابط مربوطه لحاظ شود.
مالحظات حقوقی :در این قسمت نکات زیر قابل ذکر است:
● ارسال نامهای که به امضای نویسندگان مقاله رسیده باشد و ضمن معرفی نویسنده مسئول مقاله ،نامبردگان می
بایست به روشنی متعهد گردند که مقاله ارسالی در مجالت داخل کشور به چاپ نرسیده باشد و یا به جای دیگری
ارسال نگردیده است و در ضمن در نامه قید گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی ،مقاله برای نشریه دیگری ارسال
نگردد.
● ترتیب نام نویسندگان طبق مقاله ارسالشده انجام میشود و مجله هیچ تعهدی در قبال آن ندارد و این امر به
عهده نویسنده مسئول مقاله می باشد.
● مسئولیت مطالب ،نظرات و عقاید مندرج درمقاله به عهده نویسنده میباشد و کلیه حقوق جزئی و کلی مقاالت
مندرج در مجله برای نویسندگان محفوظ است.
● نویسنده(گان) مقاله در قبال کسانی که از آنها در بخش قدردانی و تقدیر با ذکر نام تشکر میکنند ،مسئولیت
پاسخگویی دارند.
● از نوشتن پاورقی خودداری کنید.
● تا حد امکان معادل فارسیِ کلمات انگلیسی نوشته شود و در صورت لزوم انگلیسی آن داخل پرانتز آورده شود.
● اگر کلمه انگلیسی به صورت اختصار آورده می شود اولین بار در متن به صورت کامل نوشته شود.
● مجله متعهد است ،منوط به پاسخگویی نویسنده به اشکاالت و سواالت مطرح شده درمدت معین ،ظرف  1ماه
از زمان اعالم وصول مقاله به مجله در مورد پذیرش یا رد آن نظر قطعی اعالم نماید.
مطالعه اثبات نهایی یک نسخه کامپیوتری از مقاله بعد از پذیرفته شدن ،قبل از چاپ برای نویسنده فرستاده می
شود تا اشکاالت و ایرادات آن گرفته شود.

نویسنده موظف است در اسرع وقت اصالحات الزم را انجام داده و به دفتر مجله ارسال کند.
هزینه ای برای چاپ مقاله گرفته نمی شود.
راهبردهای اخالقی مالحظات اخالقی باید درقسمت روش کار ذکرشود.
فرم رضایت باید برای تمام افراد بالغ و والدین کودکان تحت مطالعه تکمیل شده باشد.
نام هیئت برد موسسۀ تایید کنندۀ پروژه باید بیان شود .طرز نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی مورد
مطالعه بیان شود.
در پایان خوشحال میشویم که شما نویسنده محترم ضمن مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان و مشاهده فرمت
مقاالت چاپ شده در جدیدترین شماره مجله که در دسترس شما میباشد مقاله خود را تنظیم و به دفتر مجله
ارسال فرمائید.
آدرس دفتر مجله :جهرم ،خیابان شهید استاد مطهری ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،پردیس مرکزی ،دفتر مجله
علمی-پژوهشی صندوق پستی 71218-16299 :تلفن 0014140-24:تلفن مستقیم و دورنگار4792-0006487 :
وب سایت http://jmj.jums.ac.ir :
قابل ذکر است درصورتی که مقاله ی داوری شده بعد از یک ماه توسط نویسنده اصالحات آن انجام نشود
وبرگردانده نشود مقاله به صورت خودکار از طرف سامانه رد می شود.

