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)Review article(، مقاله ) کوتاهShort Communication(، به نامه ) سردبيرLetter to Editor(  به نامه پاسخو ) سردبيرResponse( 

ج فارس و يشمال خلکشور و  جنوب هدر منطقژه يبوسالمت  هو حوز ينيه، باليپا هدر گستر يگوناگون علوم پزشک يها در شاخه

ستم ارسال يق سياز طر ريت کامل اصول و موارد زيتوانند مقاالت خود را با رعا يپردازد. پژوهشگران محترم م يعمان م يايدر

  ند:يه ارسال نمايبه نشر )Online Submission( يکيالکترون

 يها  انجمـن هاز هم يپزشک مختلف يها  ن رشتهين متخصصيتر ن و مجربيتر از مطلع يافت شده، توسط گروهيمقاالت و مطالب در .۲

  رسند. يبه چاپ م يو امور فن يمراحل داور يده و پس از طيگرد يكشور، بررس يها و مراكز علم ، دانشگاهيعلم

وزارت  يكشور، وابسته به معاونت پژوهش يات علوم پزشكيون نشريسياز كم يپژوهش -يـاز علميامت يه طب جنوب داراينشر .۳

  رسد. يدر سال به صورت فصلنامه به چاپ م شماره ۴ر باشد و در حال حاضـ يم يبهـداشت، درمان و آمـوزش پزشك

که  يا کند، ضمناً مقاله يافت ميدر يانجام مراحل داور يبرا ،باشدده يبه چاپ نرس يگريد هچ مجليرا که در ه يطب جنوب مقاالت .۴

) و با تعداد يا بصورت مختصر (با نصف حجم مقاله اصليارائه شده باشد  ينار علميا سميش يک همايا پوستر در يده يبصورت چک

مـوارد فوق الزم  ياست. در تمام يقابل بررسز ينبه عنوان مقاله اصيل نار چاپ شده باشد يا سمي شيک همايکمتر جدول و نمودار در 

د. مقاله يه طب جنوب ارسال نمايـر نشريسردب يبرا يا نامه يا پوستـر، طيمقاله  هر خالصياست، مـؤلف مراتب را به همراه تصو

قبل از مشخص شدن ا ارسال آن ير مجالت و يده باشد. ارسال همزمان مقاله به سايگر به چاپ رسيات ديد قبالً در نشرينبا يارسال

 .گردد ي، موجب رد مقاله مييم نهايتصم

 يها يانــله به نشــگاه مجـدر وب يکــيال الکترونــم ارســستـيق سير ارسال مقاالت به مجله طب جنوب از طريا مسهتن .۵

http://www.manuscriptonline.com/login.asp?journalID=3 ،http://ismj.pghrc.ir )يکينک ارسال الکترونيل ،(

http://www.bpums.ac.ir ستم ين سيبا ثبت نام در ا سنده مسئولين الزم است نويباشد. بنابرا يم) يپژوهش ينک فصلنامه علمي(ل

همه مکاتبات،  .ديمه نمايضم يها ليو فا »)manuscript( مقاله يل اصليفا«، »)cover letter( رينامه به سردب«ل ياقدام به ارسال فا

 سنده مسئول (رابط) خواهد بوديهنگام چاپ مقاالت با نو يها يريگيو پ ييت نهايه، اعالم وضعيافت اصالحيدرخواست و در

در صورتي که مقاله پيشتر به مجله ديگري ارسال و رد  موجود است manuscriptonline.comدر وبگاه  يکيارسال الکترون ي(راهنما

 ) متذکر شود.cover letterشده است، نويسنده مسئول موظف است مراتب را در نامه به سردبير (

 ي، نوع و اندازه حروف برا ۵/۱با فاصله خطوط  Word ۲۰۰۳ه شده توسط نرم افزار يو ته docد با ساختار يبا يارسال يها ليفا ههم .۶

 ن انتخاب شوند.يد التيها با لينام فا باشد. ۱۱فونت  Times New Romanن يزبان الت يو برا ۱۲فونت  Lotus يزبان فارس

 ر باشد: يد شامل موارد زي) باCover Letterر (ينامه به سردب .۷

 سندگان مقاله از ارسال آن به مجله طب جنوب، ينو هت همياعالم رضا �

 مجله طب جنوب،  ياز سو ييجه نهايگر تا حصول نتيد يات داخلياعالم عدم ارسال و چاپ مقاله در نشر �

باشند را  هداشت يشان تخصص و مقاالتينه مقاله اير سه داور که در زميتوانند در نامه به سردب يسندگان محترم ميتوجه: نو �

 ند و در نظر داشته باشند که:يشنهاد نمايپ

ند و در صورت امکان يخود را اعالم نما يشنهادي) داور پEmailک (يالزم است حداقل نام کامل و پست الکترون �

 شان را ذکر کنند. يو شماره تماس ا يپست ينشان

 ند.يتماس حاصل ننما يشنهاديمتعهد باشند که در مورد مقاله خود با داوران پ �

 آزاد است. يشنهاديداوران پ يا عدم استفاده از داوريمجله در مورد استفاده  �

  ر باشد:يز يها د شامل قسمتيل مقاله بايفا .۸



 ه(بخش، دانشکده، دانشگاه)، درج يکامل شغل يسندگان، نشانيد شامل عنوان کامل، عنوان مکرر، نام نويبا عنوان ها صفحيصفحه اول  �

تلفن همراه  يک، شماره هايالکترون ي، نشانيکامل پست يسندگان و نشاني) نويار، مربيار، استادي(استاد، دانش يو مرتبه دانشگاه يعلم

 .باشد يسيو انگل يزبان فارسسنده مسئول به هر دو يو ثابت نو

استفاده شود  يفارس ريكلمات غ يسيا آوا نويو  يا باشد. در سرتاسر عنوان از كلمات فارسين اختصار گويد در عيبا عنـوان مقاله

  گردد. يداً خوددارياك ير فارسيو از درج لغات غ

 سندگان)، يبدون ذکر نام نو ،کلمه ۲۵۰تا  ۱۵۰ن ي(ب يده فارسيچکصفحه دوم شامل  �

 ))))Original article(((( 01111 0 0 0 ا/ ا/ ا/ ا/             ....-و+* -و+* -و+* -و+*     ���ت ���ت ���ت ���ت         �()'�()'�()'�()'یییی    %�ز#�ن %�ز#�ن %�ز#�ن %�ز#�ن             """"����!!!! �  �  �  � 

  ه است.يفرض ا ارائهيو هـدف از نگارش  يوال اصلح سينه: شامـل توضيزم �

شركـت كننده از  يها و ذكـر مشخصات كامل نمـونه يآمار يها ها: شامل روش پژوهش، خصوصاً نوع روش مواد و روش �

  ره است.يت مورد مطالعه، حجم نمونه و غيجمله جمع

  پژوهش است. يها افتهين يبه دست آمـده و مهمتر يها ها: شامل خالصه اطالعات و داده افتهي �

  باشد.  يق ميتحق ييجه نهايها ذكر نت افتهيـر و شرح ياز تفس يا شامل خالصه: يـريگ جهينت �

�3ر        ���2���2���2���2        �" �" �" �" !!!! �  �  �  �  �3ر6	رد4 �3ر6	رد4 �3ر6	رد4         ) ) ) ) Case Report((((    � � � � 6	رد4

  باشد. بدون ساختارو  ريز مواردكلمه و شامل  ٢٠٠د كمتـر از يبا

  دهد.  ح يرا تـوض ل انتخاب مــورد و هــدف از مطالعـه آنينــه: دليزم �

  .بيان شودجه حاصله از درمان يروش درمان و نت يشگاهيآزما يعير طبيغ يها افتهي ،ينيبال يها افتهياز  يا مـورد: خالصه �

  .مطرح گرددو علل منحصر به فـرد بودن مورد  يات اصليها و كشف افتهياز  يا : خالصهيـريگ جهينت �

        ))))Review((((    � � � � ورورورور78787878    ���2 ���2 ���2 ���2             """"����!!!! �  �  �  � 

  .باشد افتـهيسازمـان ر ين زيو مطابق عناو كلمه تجـاوز نكند ٢٥٠از 

  باشد. ي: شامل هـدف و منظـور از مـرور مقاالت منــهيزم �

  باشد. يانتخاب م يارهاينجام شده و معتعـداد مطالعات ا ،: كه شامل ذكـر منـابع تحقيق ها روش �

  آمده از مرور مقاالت است.ج به دست يها و نتا افتهي يكپارچگيان جمالت و ياطالعات و ارتباط م يبند : كه شامل جمع ها افتهي �

  باشد. ياز مطالـب ارائه شده در مقاله مـورد نظر م ينيبال يه و كاربـردهاياول يـريگ جهي: شامل نتيـريگ جهينت �

"�!� "�!� "�!� "�!�              2��� 2��� 2��� 2���    "9	:"9	:"9	:"9	:        ))))Short Communication((((        
  .کلمه باشد ۱۵۰تا  ) واصيل يمانند مقاله پژوهشه( ساختارمندبايد  کوتاهمقاله چکيده 
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ه گردد. يته MeSH) مطابق اصول Keywords( يـديكل هواژ ۸تا  ۴همه انواع مقاالت الزم است  يبرا

)http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html(  

ده يقاً مطابق با چكيد دقيبا يسيده انگليارائه گردد. چك يده فارسيبا همان ساختار چک يسيده به زبان انگليچکد يدر صفحه سوم با �

 .نگاشته شود يسيمسلط بر زبان انگل ياست توسط فرد يو ضرور شوده يته يفارس

  خواهد بود.ر يمطابق با ساختار ز متن مقالهصفحه چهارم به بعد  �

  نه و هدف)ي(زم ����������������

ح نموده، سوال مطرح شده يانجـام پـژوهش و نگارش مقاله را تشر يل منطقـيكند و دل يـان مين قسمت هـدف مقالـه را بيا �

  د.ينما يف ميل توصيه را به تفصيا فـرضيو 

 ارائه گـردد. A4 هك صفحيكه حداكثر در  يد محـدودتر بـوده به طوريسه با بحـث بايحجـم مقـدمه در مقا �

  گردند. يگذار استناد شمارهب يدر متن منابع مورد استفاده به ترت �

        <<<<    روشروشروشروش            وووو            اد اد اد اد 6	 6	 6	 6	 

  ز ذكـر شوند.يات نير خصوصيجنس و سا ،) ذكـر شوند. سنيشـگاهيـوانات آزمايح ،مـارانيمـوضوعات مـورد پژوهش (ب �



  ره ...).يك سن خاص استفاده شده و غين كه چـرا و چگونه مطالعه انجام شده است واضـح باشد (مثالً چـرا از يا �

  ).What،Where،Why،Who،When، Howـت شده باشد (يرعا WWWWWHاصل  �

  ا منبـع كسب اطالعات).ياطالعات به طـور كامل شرح داده شود (مثالً نوع پرسشنامه استفاده شده  يآور جمع هنحـو �

كه  يطورـره ...)؛ به يغ ،ح داده شوند (آدرس كارخانه سازندهيزات مورد استفاده به طور كامل توضيروش كـار: تجه �

  را انجام دهند.  يگـران قـادر باشند مـورد مشابهيد

ل يا مشابه آن وارد و تحليو  SPSS يآمار هنكه اطالعات در برناميـح داده شوند. صرف ايبه طور كامل توض يروش آمار �

ها و به چه  برنامـهن يا يآمار يها  ك از روشيند با كداميد مشخص نمايست. پژوهشگـران باين يچ وجه كافيد به هيگرد

  مورد استفاده ذکر گردد. يا نرم افزار آماري SPSSضمناً نسخه  اند.  نحـو استفاده نموده

د ارائه يجد يها استفـاده از روش يبرا يل مـوجهيح داده شود. داليشتر توضيج هستند بيكه كمتر را ييها در مـورد روش �

  شود.

روش  ،ك به اختصار، مقـدار مصرفيخواص فارماكولوژ ،داده شوند (نام داروح يقاً توضيدق ييايميداروهـا و مواد ش ههم �

  سازنده).  همصرف، كارخان

        ....� E� E� E� E� � � � D#�ر زD#�ر زD#�ر زD#�ر ز            ددددCCCC?�ر?�ر?�ر?�ر            اB	لاB	لاB	لاB	ل
  مشخص شود. يوتـريكامپ هف شوند. هـر نوع برناميتوص يات كافيبا جزئ يآمـار يها روش �

  ذكـر شوند. يـريگ اندازه يـح خطاهاير صحيو مقاد يعـدد يها  افتهيدر صورت امكان  �

مثالً استفاده از  استفاده نگردد ( ياضير يان شود و از نمادهايب ينيو بال يدر صورت امكان روش مورد استفاده، به صورت كاربرد �

  ).Pر يمقـاد

  عـوارض درمان مشخـص شوند.  �

  ورود و خروج موارد به پژوهش مشخص شوند. يارهايل مشخص گردند. معيموارد خارج شده از آزمـون با ذكر دل �

        <<<<            �()'�()'�()'�()'یییی
د در جـداول و نمودارها نشان داده يـق هستند، بايتحق يابيخواننده جهت ارز يبرا يكه شامل چند نكته اطالع ييها افتهي �

  ح داده شود.يشوند و خالصه آنها در متن توض

  ان كند.ياز جداول و اشكال را ب يا دهيخواننده چك يد مختصر و واضح باشد و برايها با  افتهيمتن قسمـت  �

  م.يسيافته را در متـن بنويجدول و شكل،  يم، بهتر است به جايساده داشته باش هـجيك نتيا يافته و ي ياگـر تعـداد كم �

        ح داده شونديشته توضذد در زمان گيها با افتهي �

        

        F) F) F) F)....    ������������ 2 2 2 2     للللB	B	B	B	اااا
د يمورد با ير بيها و تصاو يمناسب استفاده شده باشد. از ارائه جداول، منحن د بجا وير، نمودارها و جداول باياز تصاو �

باشد،  يم يت آماريكم ۲كه نشان دهنده  يا نموداريف است و يك ردي يكه صرفاً دارا يمثال جدول يشود. برا يخوددار

ر ابزار يا ارائه تصويدو سطر ارائه نمود و  يك الي يتوان در متن ط يشوند، چون مـوارد فوق را م يمحسوب م ياضاف

كنند  يارائه م يريق خود تصاويصحه نهـادن به انجـام مراحل تحق يسندگان برايست. گاه نوين يضرور يشگاهيمتداول آزما

طور . ب)شير كشته شده جانور بعد از انجام آزمايمثالً تصو( ندارد يچ نقشيج هيشوند و در ارائه نتا يمحسوب م يكه اضاف

ش از يد بيك مقاله محدود و نبـاينمـودارها و جـداول  ،رياند كه تعـداد تصاو دهين عقينظران بر ا از صاحب ياريبس يكل

  ) باشند. A4كلمه (معادل سه تا چهـار صفحه  ۷۰۰تا  ۵۰۰ك عدد به ازاء هر ي

  م شوند.يتنظك چهـار چوب منسـجم مطابق با متـن يد در يتمام جداول، نمودارها و اشكال با �

 ـر باشد. يپذ د بدون رجوع به متـن امكانيا شكل بايك جدول ي ياستنباط معن �

  شوند. يگذار ب در طول مقـاله شمارهيـان كند و به ترتيها را به اختصار ب افتهيد قاعـدتاً ير و نمودارها بايجداول و تصاو �

  : جداول �

ها اشاره گردد. هر جدول  ود و در متن مقاله به شمارهش يگذار د در صفحات جداگانه نوشته و شمارهيها با جدول �

حات يتوض ،جدول باشد و در صورت ضرورت يح دهـد در بااليعنوان كه موضوع جدول را توض يست دارايبا يم

ل مقاله يتواند صفحات جداول را در ادامه فا يسنده مسئول مي. نوز آورده شودين يس کامل فارسيرنويزبه صورت 

 د.يارسال نما tablesو با نام  Wordل جداگانه يبصورت فاا يقرار دهد 



  ح باشد.يد بدون توضينبا يچ خانه خاليدر جداول ه �

 ر باشند.يد به صورت تصوينبا يارسال يجداول و نمودارها �

   ζ ξ δ  §β φ ð λ * به اين شکل است:ب يبه ترتدر زير آن عالئم مورد استفاده در جدول و  �

  نمودارها:  �

شوند.  يم Pasteو  يكپ Word هدر متـن مقاله در برنام Excelا ي SPSS هاز برنام ييكه نمودارها يدر مواقع �

Source ـرات الزم را در آنها اعمـال نمود.يينمودار به صورت جداگانه و مستقل ارسال گـردد تا بتوان تغ ياصل  

س ها بهتر است در يرنويس باشد. زيرنويحات کامل به صورت زيتوض يد دارايبا يا عکس ارساليهر نمودارها و  �

مستقل در ادامه  يليتوان بصورت فا يز مين اطالعات را نيجداگانه در ادامه متن مقاله قرارداده شوند. ا يا صفحه

  مقاله فرستاد. يل اصليارسال فا

تمام ارقام در همه  متر بزرگتر باشد.يسانت ۸×۱۲د از يم شوند. ابعاد آنها نبايتنظ يبه زبان فارس دياصل نمودارها با �

 باشند يد فارسيجداول و نمودارها با

 يعنوان برا يد دارايا نمودار داشته باشد و نمودارها باي  ر شكليز در  يك عنـوان به فارسيد يا نمودار بايهـر شكل  �

  داشته باشد. يو افق يعمود يبردارها

  ر:يتصاو �

ت يفيچاپ آنها با ک يه شوند که از نظر فنيته ينحو) و به TIFFحاً با فرمت يق و روشن (ترجيد دقيها با عکس �

 يالمقدور از ارسال عکس رنگ يمشخص ارسال شوند. حت يها ) در مجله ممکن باشد و با نامdpi 300مطلوب (

 يذکر شود و اجازه کتب يه در قسمت تشکر و قدردانيد منبع اولياجتناب گردد. اگر عکس قبال منتشر شده است با

 آن ارائه گردد.

ر يا متـن مقاله قابل مشاهده باشند. تصاوياشاره شده در عنـوان و  يها افتهيواضح باشند كه  يد به حدير بايتصاو �

د يست و بايح نيصح ECGا يالكتروفورز و  يك منحني يوتريكامپ هشد ير بازسازيد اصل باشند، مثالً ارائه تصويبا

  ر ارائه گردد.ياصل تصو

 G G G GHIHIHIHI            
  د شود.يد مطالعه تأكيمهم و جد يها جنبه يدر بحث رو �

  ات در قسمت بحث تكرار نشوند.يها با جزئ افتهيا يگر موارد ارائه شده در مقدمه يا ديها  داده �

  ن بخش گنجانده شود.يبر مقاالت در ا يمرور �

  شنهاد داشته باشد. يان كند. پيد را بيجد يها هيج حاصله با اهداف مطالعه منطبق باشد. فرضينتا �

  ح دهد.يها توض افتهير خود را از قسمت يفسر و تيتعب �

  سه شود.يشده مقا ينيب شيپ يها افتهيبدست آمـده با  يها افتهي �

  .بحث بدون ساختار جداگانه آورده شود يو در انتها يينها يريگ جهيشامل نت يريجه گينت �

  شود.انجام  ،اند كرده ياريپژوهشگر را  يو معنو يكه به صورت ماد يكسان هياز كل يتشكر و قدردان �

�  1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMN OPQ OPQ OPQ OPQردیییی	2 6��� Rرد	2 6��� Rرد	2 6��� Rرد	2 6��� R�3ر �3ر4 �3ر4 �3ر4 4 � � � � )Case Report (  

 )يگزارش شده قبل يبا ذكر آمارها يل نادر بودن مورد گزارشيت و دلينه و اهميمقدمه (شامل زم �

 مار يب يمعرف �

 بحث  �

مه يه گردد و ضميمار تهياز ب نامه تيك فرم رضاين يمار محرمانه بماند و همچنيد توجه داشت كه اسـرار بين مقاالت بايه ايدر ته

  مقاله شود.

� 1JK و LMN1JK و LMN1JK و LMN1JK و LMN    OPQOPQOPQOPQ    2یییی��� R2��� R2��� R2��� R    78ور78ور78ور78ور � � � � )Review(  

 ر مطالعات با ذكر ماخذ، هدف از انجام پژوهش)يبر سا يت پژوهش، مرورينه و اهميمقدمه (شامل: زم �

  )مورد استفاده ي(شامل: نام نوع مطالعه، روش كار بصورت كامل، نام آزمون آمار يروش بررس �

  حاصل از انجام پژوهش) يها افتهيها (شامل: گزارش  افتهي �

 )پژوهش يتهايافته ها، محدودير مطالعات مشابه، كاربرد يسا يها افتهيها با  افتهيسه يها، مقا افتهير يبحث (شامل: تفس �

  بحث) ي(بدون ساختار مستقل و در انتها يريگ جهينت �



  )شود يآورده م يمستقل و به صورت جمله بند (در صورت وجود در انتها با ساختار ر و تشكريتقد �

 ه گردد:ير تهيشکل زدو از  يکيبه  يستيبا يمقاله مرور

باشند.  يل آماريا بدون تحليز، متا سنتز يتوانند به صورت متا آنالي) مSystematic Reviewافته (يساختار  يمقاالت مرور �

 باشند.يل مياص ياجزاء مقاالت پژوهش ين مقاالت دارايا

نه يدر آن زم يفاتيتأل يط به موضوع مقاله، كه دارايفقط از پژوهشگران مجرب و محافته ير ساختار يغ يمقاالت مرور �

منبع باشند  ۲۰ يو حداقل دارا يريگجهيده، مقدمه و بحث و نتين گونه مقاالت شامل چکيا ياجزا شود. يرفته ميهستند، پذ

 ه شوند. يکلمه ته ۵۰۰۰و حداکثر در 

  ): )Short Communication	:"9	:"9	:"9	OPQ 1JK"9 یOPQ 1JK 2��� R یOPQ 1JK 2��� R یOPQ 1JK 2��� R یLMN 2��� R و LMN و LMN و LMN و  �

شکل يا  ۲کلمه،  ۱۵۰۰يک مقاله تحقيقاتي کوتاه، از نظر ساختار مانند مقاالت پژوهشي اصيل است و بايد حداکثر شامل  �

  .کلمه باشد ۱۵۰جدول و يک چکيده کوتاه ساختارمند تا 

  مورد مي تواند باشد. ۱۰نفر و تعداد منابع حداکثر  ۵در اين گونه مقاله تعداد نويسندگان حداکثر  �

�  1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMN�S�S�S�S    TTTT    UVWدUXUVWدUXUVWدUXUVWدUX )Letter to Editor(  

ها، تحليل يک موضوع مرتبط با آموزش نامه به سردبير داراي موضوعاتي مانند نقدي بر مقاالت قبلي، نقد يا مرور کتاب �

يک ايده و يا باز نمودن يک موضوع پيچيده است و  هاي آموزش پزشکي، شرح و بسطپزشکي، گزارش و نقد گردهمايي

 کلمه باشد. اين مقاالت نياز به ساختار ندارند اما داشتن خالصه انگليسي ضروري است. ۱۰۰۰حداکثر بايد 

�  1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMN 1JK و LMNYZ�[YZ�[YZ�[YZ�[    �S�S�S�S    TTTT    UVWدUXUVWدUXUVWدUXUVWدUX )Response(  

 تا مي تواند خود)، حداکثر علمي يافته هاي و نظرات از دفاع مورد نقد (در مورد مقاله نويسنده جانب از سردبير، به نامه پاسخ �

  . باشد جدول يا شکل يک حاوي و کلمه ۱۰۰۰

   a`_^ و ا[\��راتa`_^ و ا[\��راتa`_^ و ا[\��راتa`_^ و ا[\��رات .٩

د عبارت كامل آن ين استفاده، بايبكار برده شده در اول يسيا انگلي يفارس يكه بصورت کلمات اختصار يا عبارتيدر متن مقاله هر واژه 

  در داخل پرانتز ذكر گردد.

 استـاندارد استفاده شود. ي، از کلمات اختصاريصورت لزوم استفاده از کلمات اختصاردر  �

  د.يکن يده خودداريالمقدور در چک يدر عنوان مقاله و حت ياز به کار بردن عالئم اختصار �

 در متن تكـرار شود. مرتبط بار  كلمه ۳بكار روند، كه حداقل  يزمـان يکلمات اختصار �

  ) استفـاده شود.Vancouverن ونكـوور (يمطابق قـوان يالمللـ نيك بيستـم متـرير از سيدر ذکر مقاد �

١٠. bcdefbcdefbcdefbcdef            ��g��g��g��g            hihihihi   

انتخاب فرمت  End Note مانند ييهادر صورت استفاده از نرم افزار .يمنابع فارس ينگاشته شوند، حت يسيد به زبان انگليمنابع با يتمام

  رش است.يمورد پذ New England Journal of Medicine همجل

 ر است:يز يها ه و کتاب مطابق نمونهيوه نگارش فهرست منابع اعم از نشريش

سندگان مقاله يد حداقل نام سه نفر از نويباشد و حتماً با يم N Eng J Med : درج مقاله بر اساس پروتکل مجلهنمونه مقاله �

 است. يدر نوشتن مراجع ضرور يعنوان شود. توجه خاص به نقطه گذار et alفرد چهارم به بعد با  يذکر و برا

(Family name) (first letter of name & middle name), after the third one "et al". Title of paper. Title of 

journal in abbreviations [N Eng J Med protocol] year; volume: pages. 

 
Arnold A, Cossaman J, Bakhshi A, et al. Immunoglobulin – gene rearrangements as unique clonal 

markers in human lymphoid neoplasms. N Eng J Med 1983; 309: 1593-9. 

 مه مجله:ينمونه مقاله از ضم �

(Family name) (first letter of name & middle name), after the third one "et al". Title of paper. Title of 

journal in abbreviations [N Eng J Med protocol] year; volume Supplement no: pages. 
 

Willmore L J. Treatment of benign epilepsy syndromes throughout life. Epilepsia 2001;42 Suppl 8: 6-9. 



 نمونه کتاب: �

(Family name) (first letter of name & middle name), after the third one "et al". title of chapter. In: 

editor(s) of book. title of book. no. of edition. place of publication: publication co., year, pages. 
Krolewski AS, Wassam JH. Epidemiology of late complications of diabetes. In: Kahn CR, Weir GC, 

editors. Joshlin’s diabetes mellitus. 13th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1994, 605-19. 

  مطالب صفحات وب: �

(Topic). title of web page. (date of access ، year ، at (web address).  

The Pew Research Center for the People and the Press. Polls face growing resistance ، but still 

representative: survey experiment shows. (Accessed August 19 ، 2004 ، at http://people-

press.org/reports/display.php3? ReportID=211). 

در  Persianجمله کلمه  يدر انتها يسيبه انگل يا کتاب الزم است پس از نوشته شدن عنوان مقاله يفارسدر مورد مراجع  �

  : (نمونه مقاله فارسی) پرانتز آورده شود
Mashhadrizeh AA, Sam MR, Safari S, et al. Effect of the Kozak sequence on transient expression of 
human coagulation factor IX (FIX) minigene in mammalian cells (Persian). Iran South Med J 2008: 11: 

98-107. 

 باشد. PubMedت يو براساس اختصارات سا ين مجالت در نگارش منابع به صورت اختصاريالزم است عناو �

 يراهنما مطابق باانواع منابع  يباق ب ورود به متن است.ينحوه ارائه فهرست منابع در متن براساس روش ونکوور و به ترت �

قابل  ست)ين يسيبه زبان انگل مرجعکه  يدر موارد يسيل زبان به انگليد تبدي(با ق تهران هسندگان مقاالت براساس معاهدينو

 قبول است.

 يمقاصد علم ين اطالعات برايها منعکس شود؛ مگر آن که ا ها و شجره نامه ها، عکس د در نوشتهيماران، نبايب يتياطالعات هو .۱۱

د به ين گونه مدارک بايند. (ايامضا نما يانتشار به صورت کتب يت نامه آگاهانه را برايم او) رضايا قين يا والديمار (يباشد و ب يضرور

 ل جداگانه ارسال شود.)يصورت اسکن و در قالب فا

 يتجاوز نكند (تعداد صفحات مقاالت مورد نگارر) يصفحه (شامل متن، جداول، نمودارها،تصاو ١٢تعداد صفحات هر مقاله از حداكثر  .۱۲

 صفحه باشد). ۵حداكثر 

رش مقاله يتواند به پذ يقرار داده شده است که استفاده از آنها م يديار مفيبس يست هاي) چک لismj.bpums.ac.irت مجله (يدر سا .۱۳

 ۲۶( مقاالت يست کليچک لپرسش)،  ۹۵ات (يست با جزئيست ها عبارت هستند از: چک لين چک ليد. ايبنما يان توجهيکمک شا

 مورد). ۱۵( ست ساختار و ارسال مقالهيچک لپرسش) و  ۲۴( يست مقاالت مداخله ايچک لپرسش)، 

ن نمونه يک نسخه از آخرين ي، بنابرااست  سندگانيا نويسنده ينو همنابع بر عهـدصحت درج مقاله و  يعلم يت صحت محتوايمسئول .۱۴

و  يج داوريت مقاله (از جمله نتايدر وضع رييهر گونه تغ .ک ارسال خواهد شديسنده توسط پست الکترونينو يآماده چاپ برا

 شود. يسنده مسئول رسانده مي) به اطالع نوEmail Alertsک (يسنده مسئول) توسط پست الکترونينو يدفتر مجله برا يها  ادداشتي

  ش مقاالت آزاد است.يرايد مؤلف) و ويا رد، انجام اصالحات (با تائيرش يه در پذيريات تحريه .۱۵

 ن مدت مقاله رد خواهد شد.يان ايماه است و در پا ۲افت اصالحات مورد نظر داوران يدر يمدت قابل قبول برا .۱۶

 اعالم گردد. cover letter) ثبت و شماره ثبت در IRCTت مربوطه (يدر سا ينيبال ييالزم است مقاالت کارآزما .۱۷

قبل از فهرست منابع  يستيبا يکيگونه کمک تکنن هر يه مقاله شده است و همچنيق و تهيکه منجر به انجام تحق يت ماليمنابع حما .۱۸

  درج شوند. يتحت عنوان تشکر و قدردان

سنده يجه به اطالع نوي، نتيينها يگردد و پس از اتخاذ را يبه داوران مجله ارسال م يابيط فوق، جهت ارزيه مقاالت منطبق با شرايکل .۱۹

 مسئول آن ارسال خواهد گشت. هسندينو ينسخه برا ۵ه، يد و از هر شماره نشريمحترم خواهد رس

برق استان بوشهر)، مرکز  يرويع نيشرکت توز ي(روبرو ۱۹(ره)، کوچه بوستان  ينيامام خمابان يبوشهر، خ»: �� ��	ب«فصلنامه  ينشان .۲۰

ک فصلنامه يباشد. پست الکترون يم ۰۷۷۱- ۲۵۸۰۱۶۹جنوب با شماره تلفن:   طب  مجله  فارس، دفتر  جيخل  سالمت  يها پژوهش

ismj@bpums.ac.ir و ismj.bpums@gmail.com هيت نشريسا يو نشان    http://ismj.bpums.ac.ir     .است 

���  


