راهنمای نگارش و ارسال مقاله علمی -پژوهشی
مجله علمی -پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان ،در  Scopusنمایه شده و به صورت ماهنامه ،تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر میگردد .این
مجله اقدام به انتشار مقاالت علمی در زمینه پژوهشهای علوم پزشکی (پایه و بالینی) و رشتههای وابسته به آن مینماید .مقاالتی در این مجله پذیرفته میشوند که
علمی -پژوهشی بوده و پیش از این در جای دیگری منتشر نشده و یا حتی به طور همزمان به مجالت دیگر ارسال نگردیده باشند .این مجله مقاالت به زبان فارسی
شامل انواع پژوهشی اصیل ،مروری ،گزارش موردی ،مقاالت کوتاه ،مقاالت دارای امتیاز بازآموزی و نامه به سردبیر را منتشر مینماید و بر روی وب سایت مجله به
آدرس  http://jims.mui.ac.irقرار میدهد .مقاالت ارسالی باید در فرمت پیشنهادی مجله ارسال گردند و به دست نوشتههایی که در خارج از فرمت ذکر
شده در راهنمای نویسندگان ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیأت تحریریه پس از دریافت مقاالت اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی مینماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تأیید باشد ،برای داوری ارسال
میشود .زمان فرایند داوری (از دریافت تا پذیرش نهایی آن)  3ماه کاری (بجز روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی) و در صورت تقاضا جهت بررسی سریعتر با شرایط

ذکر شده در راهنمای نویسندگان  30روز کاری (بجز روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی) میباشد .الزم به ذکر است داوری و انتشار مقاله در این هفته نامه مستلزم
پرداخت هزینه است .لذا پس از انجام مراحل داوری و پذیرش مقاله و قبل از صدور نامه پذیرش ،الزم است نویسندگان محترم فرایند مالی را تکمیل نمایند.
نحوه ارسال دست نوشتهها در سامانه
نویسندگان محترم پس از آماده سازی دست نوشته مطابق راهنمای نویسندگان ،از طریق ثبت نام ( )Registrationدر سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی
اصفهان به آدرس  ،http://jims.mui.ac.irمیتوانند وارد صفحه شخصی خود شده و تمامی بخشها را تکمیل و دست نوشته را ارسال نمایند.

توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:
 ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی انجام میشود .الزم است فقط نویسنده مسؤول اقدام به سابمیت مقاله نماید ومقاالتی که توسط سایر نویسندگان یا اشخاص دیگر سابمیت شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
 نویسندهای که برای بار دوم اقدام به ارسال مقاله اصالح شده خود مینماید ،حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره بهعنوان کاربر جدید و با ایمیل جدید در سامانه ثبت نام نکند.
 وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محل مربوط به وارد کردن اسامی نویسندگان مقاله به همراه کد  ،ORCIDالزامی است. پس از ارسال مقاله ،تغییر اسامی نویسندگان امکانپذیر نمیباشد. فایلهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال می کنند شامل )1( :فایل  Wordدست نوشته ( )2فایل  Wordصفحه عنوان ( )3فرم تعهدنامه )4( ،فرم مشخصاتکامل نویسندگان ) (Cover letterاست که به ترتیب بایستی آپلود گردند.
 نویسندگان در قسمت ارسال فایل ها ،با ارسال یک فایل تعهد نامه که به امضای همه نویسندگان رسیده است ،حق انتشار مقاله را به مجله دانشکده پزشکی اصفهانواگذار مینمایند .در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
 مقاالت ارسالی باید دارای فایل مجزا ) (Cover letterشامل یک نامه خطاب به سردبیر حاوی عنوان مقاله ،اسم ،آدرس و ایمیل نویسنده مسؤول ،اسامی و ایمیلسایر نویسندگان باشد .در این نامه بایستی به صراحت اعالم گردد که دست نوشته در مجالت دیگر چاپ نشده است یا همزمان در حال بررسی نمیباشد.
 در مرحله دوم بعد از این که دست نوشته از نظر همراستایی و فرمت مجله مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و تائیدیه دفتر مجله در خصوص قابل ارجاع بودن آندست نوشته برای شروع فرایند داوری ارسال گردید ،ضروری است  50درصد کل هزینه به منظور شروع فرآیند داوری به عنوان ) (Processing feeبر
اساس موارد ذکر شده در بخش هزینه انتشار راهنمای نویسندگان پرداخت گردد .این هزینه غیر قابل برگشت می باشد .سپس فایل مربوط به تصویر اسکن شده
فیش پرداختی فقط با نام نویسنده مسؤول از طریق سایت به دفتر مجله ارسال گردد .الزم به ذکر است تنظیم دست نوشته بر اساس فرمت مجله ،و پرداخت وجه
اولیه فقط جهت ارسال به داوران بوده و دال بر پذیرش آن نمیباشد.

ج 

نحوه ارایه مقاله
از مؤلفان گرامی تقاضا میشود ،در ارسال مقاالت به نکات زیر توجه فرمایند:
 ارسال مقاله فقط از طریق سایت پذیرفته می شود. زبان رسمی مجله ،فارسی است و مقاالت فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی قابل پذیرش هستند. دست نوشتههای به زبانهای غیر از فارسی و ترجمه شده در این مجله منتشر نمیشود. مقاالت باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه علوم پزشکی (پایه و بالینی) و رشتههای مرتبط بوده که پیش از این به انگلیسی یا فارسی درسایر مجالت منتشر نشده باشد و یا به طور همزمان به مجالت دیگر نیز ارسال نگردیده باشد.

 این مجله مقاالت شامل انواع اصلی و پژوهشی ،مروری ،مقاالت کوتاه ،مقاالت دارای امتیاز بازآموزی و نامه به سردبیر را در منتشر مینماید. فیلمهای آموزشی تهیه شده توسط محققین نیز توسط این مجله انتشار می یابد.

مقاالت قابل انتشار در مجله علمی -پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان شامل موارد زیر میباشند.

الفـ -مقاالت پژوهشی اصیل :مقاالت علمی -پژوهشی با حداکثر حجم  2500کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر  ،4سقف منابع و مآخذ  30عدد میباشد.
ب ـ مقاالت کوتاه پژوهشی :مقاالت علمی کوتاه پژوهشی با حداکثر 1000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر  ،2سقف منابع و مآخذ  15عدد میباشد.
ج -مقاالت مروری ـ مقاالت مروری ( )Review Articleاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد .اصول کلی
نگارش مشابه سایر مقالههای پژوهشی است .این نوع مقاالت با حداکثر  7000کلمه میباشند .در فهرست منابع حداقل  6مرجع مورد استفاده میبایستی متعلق به
نویسنده باشد (با حداقل چهار مقاله از شش مقاله به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسؤول) .برای ارسال مقاالت مروری ضروری است که حتما از قبل با سردبیر
مجله هماهنگی الزم صورت گرفته و سپس اقدام به ارسال دست نوشته نمایند در غیر اینصورت مجله از بررسی آن معذور است.
د -نامه به سر دبیر -نامه به سردبیر میتواند به صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقاالت چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه ،همراه با درج
فهرست منابع نگاشته شود .نامه به سردبیر با حداکثر 1000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر  ،2سقف منابع و مآخذ  5عدد میباشد .نقد مقاله برای نویسنده
مسؤول مقاله مورد نقد ،ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی ،در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.
ه -تحقیقات کیفی -تحقیقات کیفی با حداکثر  3000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر  ،4سقف منابع و مآخذ  30عدد میباشد.
ز -گزارش مورد -گزارشهای موردی شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده ،مقدمه ،گزارش مورد ،بحث ،نتیجهگیری ،سپاسگزاری و منابع
باشد .گزارش مورد با حداکثر 1000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر  ،5سقف منابع و مآخذ  15عدد میباشد.
تبصره 1ـ مقاالت ترجمه پذیرفته نمیشود.

تبصره  -2ارسال دست نوشته یا مدارک با فرمت  PDFبه هیچ عنوان پذیرفته نیست.
تبصره  -3مقالههای کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای انتشار ،بایستی در یکی از مراکز ثبت کارآزماییهای بالینی مانند مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران IRCT
به آدرس زیر ثبت شده و کد ثبت آنها بههمراه مقاله ارسال شودhttp://www.irct.ir :
 مقاالت ارسالی باید دارای بخشهای ذیل باشند و به دست نوشتههایی که خارج از فرمت ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. دستنوشته باید توسط نرمافزار  MS Wordدر سایز  A4و فاقد هرگونه صفحهآرایی ،فاصله خطوط  1برابر ( )Singleبا حاشیههای  2/5سانتیمتری ،به صورت یکستونی ،قلم  B Zarو سایز  ،11قلم عنوان  B Zarسایز  Bold 11تهیه شوند .برای تایپ متن خالصه انگلیسی و رفرنسها از قلم  Time New Romanسایز  10و جهت
قلم عنوان التین نیز از قلم  Time New Romanسایز Bold 10استفاده شود.
 معادالت باید به صورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده از  Microsoft Word Equationتهیه شوند .واحدها بر حسب واحد بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری شوند.

 -دست نوشته باید شامل دو فایل )1( :فایل  Wordصفحه عنوان ( )2فایل  Wordدست نوشته (به ترتیب دارای چکیده ،مقدمه ،روشها ،یافتهها ،بحث ،تقدیر و

تشکر و منابع) باشد .تأکید میگردد از ارسال فایلهای متعدد حاوی جداول ،تصاویر و غیره خودداری شود.
صفحه عنوان :این صفحه باید شامل عنوان کامل ،عنوان مکرری ،اسامی نویسنده یا نویسندگان با باالترین مدرک تحصیلی ،گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان و
همچنین آدرس ،تلفن ،فاکس و پست الکترونیکی نویسنده مسؤول و تقدیر و تشکر (شامل تشکر از افراد ،شماره طرح پژوهشی و یا پایان نامه ،ذکر منابع مالی و اعتباری طرح
پژوهشی) باشد .ضروری است که عالوه بر ذکر تقدیر و تشکر در صفحه عنوان ،در پایان دست نوشته نیز بخش تقدیر و تشکر مجدد تکرار گردد.
ذکر اسامی نویسنده یا نویسندگان با باالترین مدرک تحصیلی ،گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان به انگلیسی نیز در صفحه عنوان الزامی است.تبصره  -1عنوان مقاله معرف محتوای مقاله باشد و از  20واژه تجاوز نکند.
تبصره  -2با توجه به سیستم الکترونیک مجله ،مقاله مستقیما برای داور ارسال میگردد ،لذا توجه شود که در فایل ورد پس از صفحه عنوان ،مقاله فاقد اسامی
نویسندگان باشد .در غیر این صورت تا اصالح شدن فایل ،ارسال مقاله برای داور متوقف میشود.
 چکیده  :تمام مقاالت اصلی باید دارای چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی با حداکثر  250کلمه باشد .چکیده باید شامل بخش های مقدمه ،روش ها ،یافته ها ،بحث و واژگان کلیدی باشد .در پایان چکیده مقاله سه الی پنج کلمه کلیدی قرار می گیرد که بایستی تنها با استفاده از راهنمای MeSH
از آدرس ( )http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmlاستخراج گردند .چکیده انگلیسی بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد و شامل بخشهای
 Keywords, Conclusion ,Findings ,Methods ,Backgroundباشد.
 مقدمه و معرفی :در این بخش اهداف و علل انجام مطالعه آورده میشود؛ بنابراین نیازی به ارائه گسترده مطالب موجود در متون علمی نیست .در این بخش باید ازارائه اطالعات ،یافتههای و نتایج مطالعه خودداری گردد.

د 

 روشها :این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات ،مداخالت و روش های مورد استفاده در مطالعه است .اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکرگردد اما اگر روشی نوین است ،باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تکرار باشد .در صورت استفاده از
دستگاه و تجهیزات خاص باید نام ،نام کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز ذکر گردد .اگر از دارو در مطالعه استفاده شده است باید نام ژنریک ،دوز و روش
مصرف آن آورده شود .در مورد افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) آورده شود .در مورد نرمافزارها و سیستمهای کامپیوتری باید
سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد.
در صورتی که مطالعه دارای پرسشنامه یا چک لیست است ،ضمیمه کردن آن الزم است؛ شیوه تأمین روایی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای
رواسازی آن توضیح داده شود .چگونگی تعیین روشهای مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه و گزارش نتایج آزمونهای آماری به کار گرفته شده جهت

تأمین پایایی توضیح داده شود .در مورد پرسشنامههای استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است.
 یافتهها :این بخش به صورت متن همراه با جدولها ،شکلها و نمودارها ارائه میگردد .در این بخش فقط یافتهها ارائه میشود و باید از ذکر دالیل و استداللهایمرتبط با آن خودداری گردد .محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند ،بلکه کافی است با ذکر شماره جدول ،شکل و یا نمودار به آنها در میان متن
اشاره شود .جدولها ،نمودارها و شکلها هر کدام باید در یک صفحه جداگانه و پس از منابع ،در پایان دستنوشته به ترتیب آورده شوند .همچنین باید جداول و
نمودارها در فایل اصلی دست نوشته ،عالوه بر ارجاع در متن ،محل قراریگیری آنها نیز جانمایی شده باشند.
 بحث :در این بخش در ابتدا به یافتههای مهم اساسی مطالعه و سپس تشابه و تفاوتهای آن با یافتههای سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره میگردد .ذکرجزئیات کامل یافتهها در این بخش الزم نیست .تأکید بر یافتههای جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است .ذکر این که
فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده ،یا این که دالیل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است ،ضروری میباشد .هدف این بخش ،ذکر دلیل

اصلی انجام تحقیق ،تحلیل و تفسیر یافتهها و همچنین نتیجهگیری کلی ( )Conclusionاست.

 جدولها :جداول بدون حاشیه خارجی ارسال گردد .تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله ،همراه با ذکر عنوان آن در باالی جدول مورد قبول خواهدبود .ارسال جداول فقط تحت نرمافزار  MSWordمورد قبول است .توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پینوشته و در پایین جدول باشد.

جدولها باید در صفحات جداگانه و در پایان دست نوشته (پس از منابع) قرار داده شوند.جدول ها باید دارای زمینه سفید و بدون سایه و ترام باشد .جداول باید توسط

نرمافزار  MS Wordو فاقد هرگونه صفحه آرایی ،فاصله خطوط  1برابر ( ،)Singleقلم  B Zarو سایز 10و قلم متغیرهای هر ستون B Zarو سایز  Bold 10تهیه

شوند .برای تایپ کلمات التین در جدول از قلم Time New Romanسایز  9استفاده شود.

 -تصویر و نمودار :تصویر یا نمودار همراه ذکر عنوان آن در زیر و با فرمت  JPGقابل قبول است .الزم است هر تصویر با کیفیت  200نقطه در اینچ و محدودیت

حجم حداکثر  500کیلو بایت در نظر گرفته شود.
تبصره -1اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل نوشته شود و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج شود.
تقدیر و تشکر :در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبودهاند مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی کهکمکهای فنی ،نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخشهای محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانیهای عمومی در اجرای تحقیق فعالیت
داشتهاند .همچنین ذکر نام سازمان(های) حمایتکننده یا تأمینکننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است.
 در صورتیکه دست نوشته حاصل از پایاننامه دانشجویی باشد حتما بایستی در قسمت تقدیر و تشکر شماره پایاننامه مصوب دانشگاه و نیز نام دانشگاه ذکر گردد. تبصره -1ضروری است که عالوه بر ذکر تقدیر و تشکر در صفحه عنوان ،در پایان دست نوشته نیز بخش تقدیر و تشکر مجدد تکرار گردد. -منابع :نویسنده باید از صحت اشاره منابع ذکر شده به مطالب مورد استناد مطمئن باشد .ساختار منابع در این مجله بر اساس

معاهده ونکوور ( )Vancouverمی باشد .تمامی منابع باید به زبان انگلیسی باشد ،ترجمه متن منابع فارسی به عهده نویسنده است و در پایان آن عبارت

[ ]In Persianخواهد آمد .موارد ذیل برای نمونه ذکر میگردد:

 اگر منبع مورد نظر مقاله است:نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده ( ).عنوان مقاله ( ).مخفف نام مجله (بر اساس ( )Medlineفاصله) سال انتشار (;)
شمارهی انتشار (شمارهی مجله) ( ):شمارهی صفحات .مثال:

نمونه انگلیسی:
Inser N. Treatment of calcific aortic stenosis. Am J Cordial 1987; 59(6): 314-7
نمونه فارسی:

;Zini F, Basiri Jahromi Sh. Study of fungal infections in patients with leukemia. Iran J Public Health 1994
23(1-4): 89-103. [In Persian].
(نام نویسندگان با عالمت کاما از هم جدا شود .ذکر اسامی نویسندگان تا نفر ششم الزامی است .اگر تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد ،پس از نام نفر ششم،
از عبارت " "et al.استفاده شود).

ه 

 اگر منبع مورد نظر کتاب است:نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده ( ).عنوان کتاب ( ).نوبت چاپ ( ).محل نشر ( ):ناشر (;) سال انتشار ( ).( p ).شماره صفحات ( .).مثال:
نمونه انگلیسی:

نمونه فارسی:
ed. Tehran,

Romenes GJ. Cunningham’s manual. 15th ed. New York, NY: Oxford Univ Press; 1987.

nd

Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2
Iran: Eshtiagh Publication; 2000. p. 558. [In Persian].

 اگر منبع مورد نظر فصلی از کتاب است:نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده آن فصل .عنوان فصل مورد نظر .در :نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک تدوین کنندهی کتاب.

عنوان کتاب .نوبت چاپ .محل نشر :نام ناشر؛ سال انتشار .p .صفحات .مثال:

Bodly L, Bailey Jr. Urinary tract infection. In: Tailor R, editor .Family medicine. 6th ed. New York, NY:
Springer; 2003. p. 807-13.

 منابع به صورت پایاننامهنام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده ( ).عنوان پایاننامه (فاصله) [مقطع پایاننامه] ( ).نام شهر ،کشور ( ):نام دانشکده ( )،نام دانشگاه (;)
سال انتشار
 منابع به صورت الکترونیکی -مجله الکترونیکی روی اینترنتنام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده ( ).عنوان مقاله ( ).نام اختصاری مجله الکترونیکی (فاصله) ]) [onlineسال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم)

(؛) دوره (شماره) )[ (:شماره صفحات یا قابها] ([ ).روز ،ماه و سال دسترسی  (:) Available from (;) [citedآدرس اینترنتی دسترسی مثال:

Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphology of the mandibular first and second premolars in Iranian
adolescents. Inter J Dental Anthropol [Online] 2004; 5: [3 Screens] [cited 2006 Nov 13]; Available from:
http://www.jida.syllabapress.com/abstractsijda5.shtml
منابع به صورت صفحه وب
نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده [یا شرح پدیدآور] ( ).عنوان ( ).سال نشر در صورت دسترسی ([ ):شماره صفحات یا قاب ها]

[روز ،ماه و سال دسترسی  (:) Available from (;) [citedآدرس اینترنتی دسترسی مثال:
from:

Available

26].

Nov

2006

[cited

]screens

Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser. [2
www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html

 نمونهخوانی ( :)Proofreadingیک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصالحات ضروری و بر طرف کردن اشکاالت احتمالی برای نویسنده مسؤولارسال میگردد که الزم است در کوتاهترین زمان تغییرات مورد نظر مجله انجام داده ،از طریق وبسایت مجله ارسال نماید.
 اختصارات و نشانهها :تنها از اختصارات و نشانههای استاندارد استفاده شود و از ذکر عبارت های مخفف در عنوان و خالصه مقاله خودداری گردد. توضیح کامل در مورد هر کدام از عبارتهای اختصاری برای اولین بار در متن آورده شود ،مگر این که مربوط به مقیاسها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد. پس از انتشار ،نسخه ای برای نویسنده مسؤول ارسال نخواهد شد و شماره های مجله از طریق سایت برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی میباشد. مالحظات اخالقی :این مالحظات باید در بخش روشها اشاره گردند .اخذ رضایتنامه از کلیهی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه ضروری است و در مورد کودکانو افراد تحت تکفل باید از ولی قانونی آنها اخذ شود .ذکر منبع تأیید کنندهی مالحظات اخالقی مطالعه الزم است .هنگام استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ذکر رعایت
و مقررات استاندارد مربوط الزم است.

 تداخل منافع ( :)Conflict of Interestنویسنده یا نویسندگان باید هر گونه ارتباط مالی مانند دریافت هزینه ،حقالزحمه ،مواد و تجهیزات از دانشگاهها،سازمانها ،نهادها ،شرکتها و سایر منابع که انتشار یافتههای مطالعه میتواند به آنها سود یا زیان برساند را اعالم نمایند.

و 

 هزینه انتشار:دستنوشته در ابتدا از نظر همراستایی با اهداف و تنظیم در چهارچوب مجله مورد ارزیابی اولیه قرار میگیرد .در صورت عدم انطباق بالفاصله به نویسنده مسؤول
برگشت داده میشود.
 این مجله مطابق دستورالعمل ذیل نسبت به اخذ هزینه فرآیند بررسی و پذیرش اقدام مینماید. برآورد هزینه توسط کارشناسان دفتر مجله محاسبه و از طریق پست الکترونیک برای نویسنده مسئول ارسال میگردد. شروع فرآیند بررسی صرفاً منوط به پرداخت هزینه اولیه به میزان  50درصد کل هزینه برآورد شده و ثبت فیش پرداختی در سایت مجله خواهد بود.نکته مهم :با توجه به این که وجوه واریز شده غیرقابل برگشت میباشد ،الزم است صرفا پس از دریافت ایمیل هزینه بررسی از طرف دفتر مجله ،نویسنده مسؤول
نسبت به واریز وجه اقدام کند.
جدول نحوه محاسبه هزینههای دریافتی

نوع مقاله

تعداد کلمات مجاز

هزینه دریافتی

شامل کلیه بخشهای مقاله ،رفرنسها ،شکلها و

(هزار تومان)

نمودارها )هر شکل برابر  300کلمه محاسبه میشود)

*

هزینه دریافتی به ازای
هر  500کلمه اضافی
(هزار تومان)

نامه به سردبیر

400

-

-

گزارش مورد

1000

250

100

کوتاه

1000

250

100

پژوهشی اصیل

2500

500

100

پژوهشی اصیل (مطالعات کیفی)

3000

500

100

مروری

7000

500

100

برای محاسبه هزینه مقاله ،تعداد کل کلمات مقاله (شامل عنوانبندی ،چکیده فارسی و انگلیسی ،متن اصلی ،منابع و جداول) با هم جمع میگردد .ضمناً به ازای هر
نمودار یا تصویر ،تعداد  300کلمه به تعداد کلمات مقاله اضافه میگردد.
 نویسنده مسؤول باید بعد از دریافت ایمیل پرداخت هزینه از طرف دفتر مجله مبنی بر پرداخت  50درصد کل هزینه ،مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 4975761007بانک ملت به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز نماید .برای پرداخت از سایر بانک ها از شماره شبا " "580120000000004975761007و شماره شناسه
" "841130000000002استفاده گردد .نام نویسنده مسؤول ،شماره مقاله و نوع هزینه بایستی روی فیش واریزی نوشته شود و سپس اسکن فیش با کیفیت باال و
خوانا از طریق سایت ،به دفتر مجله ارسال شود.
نکته :درج شماره تماس ضروری (تلفن همراه ،تلفن ثابت و ایمیل) نویسنده مسؤول در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است.
 در صورت تقاضای "بررسی سریع" ( )Fast trackزمان بررسی دستنوشته تا تصمیمگیری نهایی (پذیرش یا رد مقاله)  30روز کاری (بجز روزهای پنج شنبه وتعطیالت رسمی) خواهد بود .در این حالت هزینه بررسی به میزان  50درصد افزایش مییابد و نویسنده مسؤول موظف به پرداخت کل هزینه اضافی "بررسی سریع"
در ابتدای فرآیند بررسی خواهد بود.
نکته مهم :الزم به ذکر است پرداخت وجه اولیه فقط برای شروع و انجام فرآیند بررسی میباشد و تعهدی برای پذیرش مقاله ایجاد نمیکند .ضمنا این هزینه غیر
قابل بازگشت خواهد بود.
 در صورت پذیرش نهایی  50درصد هزینه باقیمانده به عنوان هزینه انتشار دریافت خواهد شد. درج شماره مقاله ،نام نویسنده مسؤول و نوع هزینه (هزینه بررسی یا هزینه پذیرش) روی فیش الزامی است.حق نسخهبرداری ( :)Copyrightتمامی محتویات مجله دانشکده پزشکی اصفهان تحت قانون حق نسخهبرداری بینالمللی قرار دارد .این مجله برای استفاده غیر
تجاری در اختیار افراد قرار میگیرد .اصالح ،انتشار ،انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.
 فرآیند مرور دقیق ( :)Peer Reviewتمام دستنوشتهها توسط داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار میگیرد .نویسنده مسؤول درکوتاهترین زمان در جریان تصمیم سردبیر در مورد رد ،قبول یا اصالحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت .در صورت پذیرش مقاله برای
چاپ ،نامه پذیرش به همراه ایمیل برای نویسنده مسؤول ارسال میشود و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 هیأت تحریریه در رد ،اصالح ،ویرایش و خالصه کردن مقاله آزاد است. -مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارایه شده در مقاله بر عهدهی نویسنده یا نویسندگان است.

ز 

