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 اّذاف کبسگبُ

ّدف کلی اس بزگشاری ایي کارگاُ ایجاد تَاًوٌدی ًظزی ٍ عولی در ًگارش یک هقالِ علوی بِ سباى فارسی ٍ اخذ پذیزش 
 .چاپ در هجالت علوی  است

 

 :دس پبیبى ایي وبسگبُ اصؿوب  اًتظبس هی سٍد

 .اًَاع پبیگبُ ّبی ًوبیِ وٌٌذُ سا ثـٌبػیذ1.

 .ثـٌبػیذاًَاع همبالت ػلوی سا 2.

 .اخضاء هختلف یه همبلِ ػلوی سا ثیبى ًوبئیذ3.

 .اكَل اخاللی دس ًگبسؽ همبلِ ػلوی آگبُ ؿَیذاص 4.

 .وَچه، پیؾ ًَیغ یه همبلِ ػلوی سا دس پبیبى دٍسُ اسائِ ًوبئیذگشٍّْبی ؿشوت دس ثب 5.
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هقبالتاًَاع   

(اكیل) همبالت اكلی    Original Article  یبRegular Research 

 همبالت هشٍسیReview Article 

 همبالت گضاسؽ هَسدCase Report  

 ُهمبالت وَتبShort/ Rapid/ Brief Communication  

 همبالت ًبهِ ثِ ػشدثیشLetter to editor/Author reply/Editorial 
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 Regular Researchیب  Original Article    (اصیل) اصلیهقبالت 

 
هحصَل پشٍطُ ّای تحقیقاتی 

هقذهِ، هَاد ٍ سٍؽ، یافتِ ّا، تحث ٍ ًتیدِ گیشی، هشاخغ  : اخضا اصلی ؿاهل 

 

 (هثال

 1391تشسػی غلظت فلَسایذ دسیافتی اص طشیق آب ٍ چای هصشفی دس ػاكٌیي ؿْش قن دس ػال   

 Effects of Pistachio Nut Supplementation on Blood Glucose in Patients with Type 2 Diabetes: A 
Randomized Crossover Trial  
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 Review Articleهقبالت هشٍسی 

 

o پژٍّص ثش سٍی هقبالتهحصَل 

o صاحة هقاالت اصیل چاج ؿذُ دس آى حَصُافشاد صبحت ًظش ًگاسؽ تَػط ٍ 

 

 (هثال

 هشٍسی ثش دسهبى ّبی خذیذ دس صایوبى صٍدسع

DNA ػَمٍاوؼي ًؼل : ٍاوؼي  

 هشٍسیهغبلؼِ : ًمؾ هذاخالت خْت وبّؾ هلشف ػیگبس دس ًَخَاًبى دثیشػتبًی

Can health promotion model constructs predict nutritional behavior among diabetic patients?  
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  Case Reportهقبالت گضاسش هَسد 

 
 گضاسؽ یه ثیوبسی ثؼیبس ًبدس ٍ یب غیش هؼوَل ٍ هٌحلش ثفشد•

 

 (هثبل
فبسگضاسؽ یه هَسد ػٌذسم : گضاسؽ هَسد ثیوبسی 

 ثبلیوبًذُگضاسؽ هَسد آپبًذیؼیت 

 (گضاسؽ هَسد)دٍ ًَع  ٍاسدًجشيگضاسؽ یه هَسد ػٌذسٍم 

 

 

 

mhozoori.blogfa.com 

6 



  Short/ Rapid/ Brief Communicationهقبالت کَتبُ 
 

  گبّی .ًیؼت ایٌگًَِ لضٍهب اگشچِ ؿًَذ، هی ًَؿتِ ثشخؼتِ پظٍّـگشاى تَػظ هؼوَال ٍ ّؼتٌذ  Letter هـبثِ همبالت اص دػتِ ایي•

 ٍ داٍسی ػشػت .ؿَد هی چبح ٍ اسائِ Short/Briefلبلت دس وِ اػت یبفتِ دػت هحذٍدی اهب جذیذ ًتبیج ثِ تحمیك تین یه

 كَست ثِ ًتبیح همبالت، ایي دس ٍالغ دس .سٍد هی ؿوبس ثِ آًْب ػوذُ هضیت وِ ثَدُ ثمیِ اص ثیطتش همبالت اص دػتِ ایي دس چبح

   .ؿَد هی دادُ تَضیح هَضَع اّویت ٍ ًَآٍسی ثش تىیِ ثب هفیذ ٍ هختلش
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 Letter to editor/Author reply/Editorialًبهِ ثِ سشدثیش بالت قه

 

ُ تشیي ًبهِ ثِ ػشدثیش سا هی تَاى     .للوذاد ًوَدهقبلِ غیش پژٍّطی وَتب

 ٍی حبلتی، چٌیي دس .هی گشدد هقبلِ هتي دس خطبیی سخذاد هتَخِ ؿذُ هٌتـش تبصُ همبلِ یه خَاًٌذُ ،هی ثبؿذ هشػَم تش :اٍل ضیَُ•
ِ ای   دس ػشدثیش، .هی گشدد همبلِ دس سخذادُ خغبی هتزوش هحتشهبًِ، وبهالً ٍ ػلوی ؿیَُ ای ثِ آى دس وِ هی ًَیؼذ هدلِ ػشدثیش ثِ ًبه

 هذت ظشف وِ هی خَاّذ آى ّب اص ٍ هی وٌذ اسػبل ػلوی همبلِ (گبى)ًَیؼٌذُ ثشای آى سا ثذّذ، لشاس خَد تأییذ هَسد سا ًبهِ هتي كَستی وِ
  دس ًبهِ ثِ پبػخ ّن ٍ ًبهِ ّن ػشدثیش، تأییذ كَست دس ٍ ؿذُ اسائِ پبػخ هغبلؼِ اص پغ .ًوبیٌذ اسائِ سا ًبهِ پبػخ (ّفتِ دٍ هثالً) وَتبّی

 یب ٍ ًوَدُ اسائِ هَضَع ػبختي ؿفبف  ثشای ثیـتشی تَضیحبت خَد، پبػخ دس همبلِ ًَیؼٌذگبى اػت هوىي .ؿَد هی چبح هدلِ ؿوبسُ اٍلیي
 .هی گشد آى تلحیح یب ٍ هَضَع ثیـتش چِ ّش ؿفبفیت ثبػث ػشدثیش ثِ ًبهِ كَست ایي دس ًوبیٌذ، ارػبى سخذادُ خغبی ثِ

ِ ی داسد، ٍخَد هدلِ تخصصی حَصُ دس كِ هَضَػی پیشاهَى هدلِ خَاًٌذگاى اص یکی:دومضیوه•  ٍ تْیِ سا هؼتقلی ًاه
ِ ّایی چٌیي هؼوَالً .هی كٌذ اسػال هدلِ تشای  داًؾ افضایؾ تِ هی تَاًٌذ هی تاؿٌذ آى ًَیؼٌذگاى تدشتیات ًتیدِ كِ ًاه

 .تٌوایٌذ ؿایاًی كوک ّای پژٍّطی جذیذ افق ّبی اسائِ ٍ هَخَد
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 اًَاع هجلِ ثش اسبس پیَستگی اًتطبس

 هفته نامه
 دوهفته نامه

 ماهنامه
 دوماهنامه

 فصلنامه
 دوفصلنامه

 سالنامه
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( DOI)  ِدیجیتبلضٌبس  

Digital Object Identifier ّوتبػت ثی همبلِ ّش ثشای اًگـت اثش ّوبًٌذ وِ اػت ػذدی وذ یه دیدیتبل، ؿٌبػِ یب. 

 

DOI  اثذی ثغَس ایٌتشًتی داین لیٌه یه ثِ وذ ایي .گیشد هی تؼلك آًالیي ًَؿتِ ّش ثِ اًحلبسی ثغَس وِ اػت ػذد سؿتِ یه ٍ 
 .ثبؿذ هی هتلل فٌبًبپزیش

 

 کازتسد؟؟
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 هحل ًوبیِ ضذى هقبالت
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Institute of Scientific Information (ISI) 
 

https://webofknowledge.com 
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 Pubmedپبیگبُ 

Pubmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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Scopus ُپبیگب 

Scopus https://www.scopus.com/ 
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   Copernicuse پبیگبُ

Copernicuse http://en.indexcopernicus.com/ 
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 ) ISC (استٌبدی ػلَم جْبى اسالم پبیگبُ 

http://www.isc.gov.ir 
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 اهتیبصات هقبالت
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ػلوی پژٍّطیاجضاء یک هقبلِ   

ػٌَاى 

 ًبم ٍ هـخلبت ًَیؼٌذگبى 

  ُ(خالكِ)چىیذ 

  ِهمذه 

 (هَاد ٍ سٍؿْب، سٍؽ هغبلؼِ، سٍؽ وبس) ثشسػی سٍؽ 

  (ًتبیح)یبفتِ ّب 

   ثحث 

 ًتیدِ گیشی ًْبیی 

  (تـىش ٍ لذسداًی)لذسداًی ٍ ػپبع 

 هٌبثغ 

 mhozoori.blogfa.com 

18 



 ػٌَاى هقبلِ

،ُآسبى ٍ هختصش کَتبُ، سبد.   

هقبلِ صحیح هحتَای ًطبًگش   

ثبضذ تحقیق ًَع یب تحقیق سٍش گبّبً ٍ اختصبصی حَصُ ًطبًگش. 

گشفتِ قشاس استفبدُ هَسد ای گستشدُ طَس ثِ هخبطجیي تَسط کلوبت آى اص ایٌکِ هگش اختصبسی کلوبت اص اجتٌبة 
 (RNA,DNA,HIV هثل ) ثبضذ

 ...... صًبى حبهلگی ػي ثب MS  ثیي ساثغِ ثشسػی

 .... صًاى حاهلگی ػي تا اػکلشٍصیغ هَلتیپل تیي ساتطِ تشسػی

(.وکىید ذکس زا گیسی وتیجٍ ،وىًیسید اعالمیٍ ي تیاویٍ) تاشد جراب ي تًجٍ جالة 

 اسکلسيش مًلتیپل دز دازيَا تٍ پاسخ ي جىسی عملکسد اختالل =دازيَا تٍ پاسخ ي عملکسد اختالل :مًلتیپل اسکلسيش

(تاشد کلمٍ 12 تا 10 معمًال آن طًل) .تاشد اضافٍ کلمات فاقد 
 ًکَیی، بْطتی، ضْید آهَسضی ّای بیوارستاى در آًْا هدیزاى هدیزیت سبک با قن پشضکی علَم داًطگاُ کارکٌاى ضغلی اًگیشش بیي رابطِ بزرسی
 قن کاهکار ٍ ایشدی
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 ػٌَاى هقبلِ

 ػٌَاىاص رکش تؼذاد ًوًَِ دس اجتٌبة 

 ....چشوی وَدن هجتال ثِ گلَدسد  هَسد1000ثشسػی 

ثب یک کلوِ کلیذی ضشٍع ضَد. 

 ِتشجیحب ًجبیذ ثِ صَست پشسطی ًَضتِ ضَد. ٍ فبقذ فؼل ثبضذ ػٌَاى ًجبیذ ثِ صَست یک جولِ کبهل ًَضت  .
 .  ثبیذ ثِ صَست یک ػجبست ًَضتِ ضَد

 هطبلؼبت تَصیفیرکش صهبى ٍ هکبى هطبلؼِ دس ػٌَاى  . 

   1380دس ػبل  تْشاىؿیَع دیبثت دس 

 دس صَست اهکبى اص هؼبدل فبسسی ػجبسات ثِ جبی اصطالحبت اًگلیسی استفبدُ . ثِ یک صثبى ًَضتِ ضَد
 .گشدد
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 ػٌَاى هقبلِ

 هثال
ای خَدهشالجتی ّوجؼتگی ثشسػی ِ  1391 ػبل هتبثَلیه، ػٌذسم ثِ هجتال صًبى دس ػالهت استمبی الگَی ػبصُ ّبی ثب تغزی

ػالهت استمبء الگَی وبسثشد ػبلن؛ تغزیِ خلَف دس اكفْبى ؿْش هتبثَلیه ػٌذسم ثِ هجتال صًبى آهَصؿی ًیبصّبی ثشسػی 

هتبثَلیه ػٌذسم ػبص خغش ػَاهل وٌتشل ثش ؿذُ دسن خَدوبسآهذی استمبء ثش هجتٌی آهَصؿی ثشًبهِ اثشات 

 1391 ػبل دس لن ؿْش ػبوٌیي دس هلشفی چبی ٍ آة عشیك اص دسیبفتی فلَسایذ غلظت ثشسػی 
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 ػٌَاى هقبلِ

: ساّْبی هختلف ًَضتي ػٌَاى هقبلِ  
 

 جامعه+متغیر مستقل+متغیر وابسته 

(هثال  
 صًبى یبئؼِ هجتال ثِ فـبسخَى ثبالدس ؿبخق ّبی آًتشٍپَهتشی ٍ هَاد هغزی ، دسیبفت غزاییثشسػی 

 ای ّوجؼتگی ثشسػی ِ  1391، ػبل صًبى هجتال ثِ ػٌذسم هتبثَلیهدس  ػبصُ ّبی الگَی استمبی ػالهتثب خَدهشالجتی تغزی

 هتبثَلیهصًبى هجتال ثِ ػٌذسم دس هیضاى دسیبفت دسؿت هغزی ّبی تغزیِ ای ثب حوبیت اختوبػی دسن ؿذُ ثشسػی استجبط 
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 1تمسیه 

 
....یک ػٌَاى ثٌَیسیذ  
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 (Authors)ًَیسٌذگبى 

  .وٌیذ تؼییي (ًفش 6 الی 3) هتؼبسف ٍ هؼمَل حذ دس سا همبلِ ًَیؼٌذگبى تؼذاد•

 همبالت اهتیبص ّب ًبهِ اییي اص ثؼضی دس) هْوبى ًَیؼٌذگبى ًبم دسج اص اختٌبة•

 (.داسد ثؼتگی آًْب تؼذاد ثِ ًَیؼٌذگبى ثشای •

   ٍاطُ هؼٍَل ًَیؼٌذُ ًبم سٍثشٍی) (گبى)ًَیؼٌذُ خبًَادگی ًبم ٍ ًبم-

 تخلق ػلوی، ستجِ ،(ؿَد ًَؿتِ «هؼئَل ًَیؼٌذُ»

 اؿتغبل هحل هؤػؼِ/داًـگبُ ًبم-
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 Affiliations  ٍاثستگی سبصهبًی ًَیسٌذگبى 

 
 فاسػی: هشتثِ ػلوی، دانطگاهعلومپسضکیقن،قن،ایراى.

Qom university Of medical Sciences, Qom, IRAN                                                                        اًگلیؼی 
 

 هثال
ِ ای ثب ػبصُ ّبی الگَی استمبی ػالهت دس صًبى هجتال ثِ ػٌذسم هتبثَلیه، ػبل :  ػٌَاى 1391ثشسػی ّوجؼتگی خَدهشالجتی تغزی  

 5 حضَسیهحوذ ، 4 ؿشیفی سادغالهشضب ، 3 فیضیآٍات ، 2 آصادثختلیال ، 1 هحجیػیبهه : ًَیسٌذگبى

 

 .ایشاى لن، لن، پضؿىی ػلَم داًـگبُ ػالهت، استمبی ٍ گضاسی ػیبػت تحمیمبت هشوض ػالهت، استمبی ٍ ثْذاؿت آهَصؽ اػتبدیبس -1

 .ایشاى اكفْبى، اكفْبى، پضؿىی ػلَم داًـگبُ غزایی، اهٌیت تحمیمبت هشوض تغزیِ، ػلَم داًـیبس -2

 .ایشاى اكفْبى، اكفْبى، پضؿىی ػلَم داًـگبُ صیؼتی، آهبس داًـیبس -3

 .ایشاى اكفْبى، اكفْبى، پضؿىی ػلَم داًـگبُ ػالهت، استمبی ٍ ثْذاؿت آهَصؽ اػتبد -4

 .ایشاى لن، لن، پضؿىی ػلَم داًـگبُ تغزیِ، ػلَم تحمیمبت هشوض تغزیِ، ػلَم اػتبدیبس -5
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2توشیي   

 
..ٍاثستگی سبصهبًی خَد سا ثٌَیسیذ  
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 هقذهِ

هؼشفی هَضَع هطالؼِ، تؼط ٍ سفغ اتْام اص ػٌَاى ٍ تیاى دلیل اًدام كاس 

چِ هی داًین؟ چِ ًوی داًین؟ چشا ایي هطالؼِ سا اًدام هی دّین؟: پاػخ تِ ػِ ػَال 

خَدداسی اص ركش ًتایح ٍ خوغ تٌذی یافتِ ّا 

 (.توشكض تش یک هؼالِ ٍ ػَال)ٍ ػلوی  هٌبستهشٍس هتَى 
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3توشیي   

 
 

.دس هقبلِ گشٍّی قسوت ّبی اصلی هقذهِ سا ثشسسی ًوبییذ  
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  ( Methods)هَاد ٍ سٍش 

 :  قؼوت اٍل

 ِ(كاسآصهایی تالیٌی ٍ /ّن گشٍّی/هَسد ؿاّذی/ هذاخلِ ای / هقطؼی ) هؼشفی ًَع هطالؼ... 

دسج صهاى ٍ هکاى هطالؼِ دس صَست لضٍم 

 ،ًَِهذاخلِ ّا ٍ هؼیاسّای ٍسٍد ٍ خشٍج تَصیف ًو 

 :  هثال هؼیاسّای ٍسٍد
 ػال 60تا  18ػي تیي 
حذ اقل ؿؾ هاُ ػاتقِ كاس 
 حذ اقل ػَاد خَاًذى ٍ ًَؿتي 

 هؼیاسّای خشٍج هثال 
  ػذم ؿشكت دس تیؾ اص یک خلؼِ آهَصؿی 
ػذم ؿشكت دس پغ آصهَى 
 ل ػکًَتحهتغییش 
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  ( Methods)هَاد ٍ سٍش 

 ًَِگیشی ٍ  اًذاصُ حجن ًو ِ  (ًیست؟ًیبصی ثِ رکش ًحَُ هحبسجِ حجن ًوًَِ ) سٍش ًوًَ

 کٌٌذگبى دادُ ّبسٍش ٍ هسئَل جوغ هؼشفی 

 ُگیشیضشح هتغیشّب ، هَاد، تجْیضات ، اثضاس اًذاص 

 
 :  اثضاس پژٍّص

ِپشسطٌبه 
چک لیست 
دستگبُ ّب 
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:قسوتدوم


دادههاگردآوریروش

هصاحبه
هطاهذه

 (الکترونیک/پستی/حضوری)پرسطناهه

وپایاییابسارروایی

انجامآزهایصهانحوه

هاتجسیهوتحلیلدادهروش
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 :لؼوت ػَم

 ُ(تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب )ّب آًبلیض داد 

 

 :ؿشح
(داهٌِ ٍ ًوب ٍ ،هیبًِ  هغلك ٍ ًؼجی فشاٍاًی تَصیغ هؼیبس، اًحشاف ٍ هیبًگیي )تَكیفی آهبس ّبی ؿبخق 
(.... ٍ ٍاسیبًغ تحلیل دٍ، وبی ، تی) تحلیلی آهبس آصهًَْبی 
آهبسی افضاس ًشم ( SPSS ٍSASٍ AMOS) 
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اش وقد، تفسیس، اظُاز وظس ي کًچک یا تصزگ  احتساش 
 جلًٌ دادن وتایج

mhozoori.blogfa.com 

33 



 دالیل ػذم پزیشش ثخص سٍش کبس

 اسایِ ًاكافی ٍ ًاهٌاػة دادُ ّا•

 ػذم تَضیح خضئیات•

 تَدى یا ضذ ٍ ًقیض تَدى ًاهؼلَمگٌگ ٍ •

 ًگاسؽ تذ ٍ تا ػاختاس ًاهٌاػة•

 حزف تخؾ ّای هْن•

 تؼصة ٍ خَدػتایی•

 ًادیذُ گشفتي هقاالت هْن•
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             Results ًتبیج                                                                                                            

 ثیبى اعالػبت صهیٌِ ای یب پبیِ ای خبهؼِ هَسد پظٍّؾ•

 هثجتّبی اثتذا ثیبى یبفتِ •

 ّبی تحمیكّذف ثیبى یبفتِ ّب ّن ساػتب ثب •

 ثیبى ًتبیح ثشای توبهی هتغیشّبی روش ؿذُ•

 ثب اػتفبدُ اص هتي، خذٍل، ًوَداسّب ثیبى یبفتِ •

 تیـتش اص یک فشم  ػذم اسائِ ًتایح دس •

 .تیاى ًتایح اص فؼل صهاى گزؿتِ ػادُ اػتفادُ كٌیذ ٍ فقط دس اسخاء ًتایح تِ خذاٍل یا ًوَداس اص فؼل صهاى حال اػتفادُ هی ؿَددس •

 خوالتاػذاد ٍ اػـاس ٍ اختصاسات دس ؿشٍع خَدداسی اصتکاستشدى •
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 ًتبیج

 :ترتیب صحیح ذکر یافته های اصلی مطالعه

 

ؿاخص ّای تَصیفی 

ؿاخص ّای تحلیلی هؼٌی داس 

ِؿاخص ّای ؿذت استثاط تش حؼة ًَع هطالؼ 

ًِتایح آًالیضّای چٌذ هتغیشُ ٍ آصهَى ّای آهاسی پیـشفت 

Simple               complex 
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 ًتبیج

 ثیبى یبفتِ ّب ثلَست خذٍل
 اػتفبدُ اص خذٍل خْت گضاسؽ دادُ ّبی فشاٍاى ٍ عَالًی•

 (ػذم اػتفبدُ اص ًوَداس)تحلیالت /خٌؼیت/اص خذاٍل ثشای گضاسؽ اعالػبت پبیِ هبًٌذ ػيكشفب اػتفبدُ •

 اسخبع ثِ توبم خذاٍل دس هتي•

 اص گضاسؽ وبهل اػذاد خذاٍلخَدداسی •

 دسج ؿوبسُ ٍ ػٌَاى خذٍل دس ثبالی آى •

 ػوَدی ٍ افمی خذا وٌٌذُ خذٍلسػن خغَط  اختٌبة اص •

 

 

 .راٌّوای هقالِ در هجلِ هَرد ًظز هدًظز قزار بگیزدجدٍل، رسن تزجیحا جْت 
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 ًتبیج

 

 

. شکل ممکه است از هساران کلمه گویا تر و ارزشمند تر باشدیک   
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 ًتبیج

 ًوَداسیبفتِ ّب ثصَست ثیبى 

 .دسن ػشیؼتشی اص یبفتِ ّب ثذػت هی دّذ

 .دادُ ّب دس عَل صهبى سا ثخَثی ًـبى هی دّذًَػبًبت 

 ًوَداسضشٍسی اجضای  

 ؿوبس1ُ.

 (صیش ًوَداس)ػٌَاى 2.

 ػٌَاى هحَس افمی ٍ ػوَدی3.

 اسخبع دس هتي ثب لیذ ؿوبس4ُ.
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 ًتبیج

 

)Figure, table , text )؟  سجک اسائِ ٍ ًوبیص دادُ ّب سا اًتخبة کٌینچگًَِ                     
 

 اص ساٌّوبی ًَیسٌذگبى استفبدُ 

 اخیش هٌتطش ضذُ دس هجلِ هَسد ًظشهقبالت 
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 ًکبت کلیذی ًتبیج

 شًیم؟؟ مىداش تجازب شما تُسٌ 
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5توشیي   

  
 

.گشٍُ سا اص ًظش سجک ٍ ضیَُ اسائِ دادُ ّب  ثشسسی ٍ تحلیل کٌیذهقبلِ   
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 ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

 هقایؼِ صادقاًِ•

 ركش ًتایح تا سٍیکشدی ػلوی ٍ هحتاطاًِ•

 هشٍس توام هقاالت هَخَد•

 .خادُ خاكی ًضًیذ ٍ تفؼیش تش اػاع دادُ رٌّی ًکٌیذ•
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 Discussion                                                                              ثحث ٍ ًتیجِ گیشی 
  

 ٍ ركش استثاط هٌطقی تیي آًْا( پاػخ تِ پشػؾ طشح)تیاى یافتِ ّای اصلی•

 (اسائِ ؿَاّذ ٍ دالیل هَافق ٍ هخالف)پیـیي هقایؼِ یافتِ ّای گضاسؽ تا ًتایح هطالؼات •

نخستبایذیافتههاییکهدرتاییذنتیجههطالعهضوااستبیاوریذواگردرردآىنیسضواهذیوجود•

.داردعنواىکنیذ

.وجوهتطابهوافتراقروشکاروطراحیپژوهصهطالعاتبایذبایکذیگرهقایسهضود
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 ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

 اسائِ كلیِ ؿَاّذ ٍ هذاسک هَخَد•
 تحث دس هَسد ًقاط قَت ٍ ضؼف هطالؼِ•
 ًتیدِ گیشی قطؼی یا پیـٌْاد تشای پظٍّؾ ّای تؼذی•

 .تحث گشدد تایذ ًتایح تؼویندستاسُ 

(استتعوینقابلنتایجباچهاعتباریوتاچهحذ)

 صذٍس حکن قطؼی ٍ ػش گشداى ًگزاؿتي خَاًٌذُ•
 ًتیدِ گیشی كلی تش اػاع تشتیة طثیؼی پشػؾ ّا ،ؿَاّذ تذػت آهذُ ٍ پاػخ•
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 ػاختاسهٌذ یا غیش ػاختاسهٌذ؟•

 تؼذاد كلوات؟•

 .تا ػٌَاى ؿشٍع ًکٌیذ ٍ هخفف كلوات سا ركش ًکٌیذ•

 .هَضَػات هقالِ سا دس ًتیدِ گیشی ركش ًکٌیذ•

 .اختصاصی ٍ هحافظِ كاساًِ ًتیدِ گیشی كٌیذ•

 ???? Key Words: كلوات كلیذی•

 



 هٌبثغ

 وتبة   
 :تا ضص  ًَیسٌدُ  

 

 (.اص یىذیگش خذا هی ؿًَذ "،"ًبم ًَیؼٌذگبى ثب ػالهت . )ًبؿش؛ ػبل، ف: هحل  ًـش. ػٌَاى  وتبة، ؿوبسُ  چبح.  ًبم  خبًَادگی  ًبم
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 اًگلیؼیوتبة 
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 :بیص  اس ضص  ًَیسٌدُ  
ِ كَست  فَق  تٌظین  هی گشدد. هی آیذ et alٍ ثؼذ ( ،) ثؼذ اص ًَیؼٌذُ  ؿـن  ػالهت   ِ  اعالػبت  وتبثـٌبػی  ث  .ثمی

Editor     ُػٌَاى  ًَیؼٌذ ِ  ث

 ِ ِ كَست  فَق  تٌظین  هی گشدد. هی آیذ editor پغ  اص ًبم  خبًَادگی  ٍ ًبم  ػالهت  وبهب ٍ ػپغ  ولو ِ  اعالػبت  وتبثـٌبػی  ث  .ثمی

 

 

 رٍش ًٍکٍَر
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 هٌبثغ

 هدالت 

 :  تا ضص  ًَیسٌدُ•

ِ  ػبل؛ دٍسُ  . ػٌَاى  همبلِ.  ًبم  خبًَادگی  ًبم•  (.اص یىذیگش خذا هی ؿًَذ "،"ًبم ًَیؼٌذگبى ثب ػالهت . )ؿوبسُ  كفحبت(: ؿوبسُ)ػٌَاى  هدل

 

 فبسػیهدلِ •
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 هدلِ اًگلیؼی•

• Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Iber FL, et al. Long Term Mortality after Transfusion 
Associated non A, non B Hepatits. The National Heart, Lung and Blood Institute Study group. N Engl J Med 
1992;27(2):1906-11. 
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 هٌبثغ

 :بیص  اس ضص  ًَیسٌدُ•

 

ِ كَست  فَق  تٌظین  هی گشدد. هی آیذ et alٍ ثؼذ ( ،) ثؼذ اص ًَیؼٌذُ  ؿـن  ػالهت  • ِ  اعالػبت  وتبثـٌبػی  ث  .ثمی

ِ  ػٌَاى  ًَیؼٌذُ  یب ًبؿش  •  ػبصهبى  ث

ِ  دس هؼشفی  وتبة  ٍ یب هدلِ• ِ ػٌَاى  ًَیؼٌذُ  ٍ یب ًبؿش ثبؿذ اص آى  اػتفبدُ  هی ؿَد  چٌبًچ ِ   كَست  فَق  تٌظین  . ، ػبصهبى  ث ِ  اعالػبت  وتبثـٌبػی  ث ثمی
 .هی گشدد
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 هٌبثغ

 ِ  پبیبى ًبه

 

 .كفحِ .ػبل داًـگبُ؛ ٍ داًـىذُ  ًبم  :اًتـبس هحل . [Thesis تحلیلی همغغ] .ًبهِ پبیبى  ػٌَاى  .ًبم خبًَادگی   ًبم •

 

 ایٌتزًت رٍی الکتزًٍیکی ًطزیِ هقالِ بِ استٌاد  

 ًَع روش} (فبكلِ یه) الىتشًٍیىی ًـشیِ ػٌَاى هخفف (فبكلِ یه ًمغِ،) همبلِ ػٌَاى (فبكلِ یه ًمغِ،) همبلِ پذیذآٍس ؿشح یب (گبى)ًَیؼٌذُ ًبم•
 ًمغِ (لضٍم كَست دس ًـش هبُ ٍ ) ًـش ػبل {هی ؿَد ًَؿتِ  [Serial online] اًگلیؼی دس ٍ [الىتشًٍیىی ًـشیِ] فبسػی دس وِ وشٍؿِ دس سػبًِ

 دس كفحبت یب لبثْب ؿوبسُ فبكلِ سػبیت ثذٍى ًمغِ دٍ (لضٍم كَست دس) پشاًتض دس ًـشیِ ؿوبسُ (فبكلِ ثذٍى) خلذ ؿوبسُ ( فبكلِ ثذٍى ٍیشگَل
 هبُ ؿبهل دػتشػی تبسیخ (فبكلِ یه ًمغِ،) دػتشػی ایٌتشًتی آدسع (فبكلِ یه ًمغِ، دٍ) Available From (فبكلِ ثذٍى ًمغِ،) وشٍؿِ

ِ عَس)  .(ًمغِ) ػبل (فبكلِ یه ٍیشگَل،) سٍص (وبهل ث
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 هٌبثغ
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 اص کجب ضشٍع کٌین ؟؟

 .تجشثیبت قجلی خَد سا ثِ اضتشاک ثگزاسیذ•

TAIMeRDiRe?? 

MeRIDATRe 
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