مقاالت ارسالی به مجله به شش نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:
 .1مقاله پژوهشی) : (Original Articleاین نوع مقاله برای ارائه نتایج یک تحقیق صورت گرفته مدنظر قرار می گیرد (حداکثر 3500
کلمه) و شامل چکیده ساختارمند باشد.
 .2دیدگاه ) (Commentaryجهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است الزم است تعداد کلمات آن
بدون احتساب منابع  1000-2500باشد و شامل چکیده غیر ساختارمند باشد.
 .3گزارش کوتاه ( :)Short comminucationجهت بیان ایده ،گزارش نتایج منفی و  ....الزم است تعداد کلمات آن بدون احتساب
منابع  1000-2500باشد و شامل چکیده غیر ساختارمند باشد.
 .4مقاالت مروری ) : (Review Articleبرای ارائه آخرین یافته ها درباره یک موضوع خاص مطرح می شود (حداکثر  4000کلمه) و
شامل چکیده ساختارمند باشد
 .5گزارش موردی (Case Report):برای معرفی مورد یا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند مدنظر قرار دارد (حداکثر 1500
کلمه) و شامل چکیده غیر ساختارمند باشد.
 .6نامه به سردبیر  (Letter to Editor):برای اظهار نظر درباره مطالب منتشر شده پیشین یا بیان پیشنهاد یا انتقاد در حیطه های
مرتبط با اخالق مورد استفاده قرار می گیرد (حداکثر 1000کلمه).

چکیده ساختارمند حداکثر  250کلمه و در چهار پاراگراف با عناوین .1 ،زمینه و هدف (شامل دو قسمت زمینه و هدف مطالعه).2 ،
روشبررسی .3 ،یافتهها .4 ،نتیجهگیری و .5کلمات کلیدی (حداقل  3و حداکثر  5واژه) تنظیم شود .حداقل سه کلمه از  MeSHانتخاب شود.
در چکیده مقاله نیازی به ذکر مقدار  P valueنیست و همین که در جمله ذکر شود تفاوت معنی دار بود کافی است مقدار  P valueدر
قسمت نتایج خود مقاله ذکر شود.
مقاالت پژوهشی و مروری باید باید شامل همه این موارد باشد .1 :عنوان .2 ،چکیده .3 ،واژگان کلیدی .4 ،مقدمه .5 ،روش کار  .6 ،یافته ها،
(جداول و عکس در صورت لزوم)  .7 ،بحث .8 ،نتیجه گیری .9 ،تقدیر و تشکر .10 ،تضاد منافع و  .11منابع.
مقاالت بیان دیدگاه و گزارش کوتاه شامل چکیده ،واژگاه کلیدی ،معرفی ،نتیجه گیری ،تقدیر و تشکر ،تضاد منافع و منابع باشد.
در تمام مقاالت "مقدمه" حداکثر در  650کلمه نوشته شود .در انتهای مقدمه به هدف مطالعه اشاره شود
در قسمت مقدمه و بحث به جز موارد خاص مانند بیان هدف مطالعه در انتهای مقدمه ،هر پاراگراف باید حداقل یک رفرنس داشته باشد.
تمام رفرنس ها به زبان انگلیسی و رفرنس نویسی بر اساس سیستم و نکور باشد .شماره رفرنس ها در متن داخل پرانتز ذکر شود.
در صورت رفرنس نویسی به قرآن یک بار در رفرنس ها نام قرآن بیاید ،و شماره رفرنس در جلوی تمام آیات و موارد ارجاعی به قرآن ذکر شود.
و نام آیه و سوره قرآن در متن ذکر شود.
عناوین جداول و نمودارها طوری نوشته شوند که بدون مراجعه به متن گویای مطالب جدول و نمودار باشند( .مثال :جدول  :2تغییرات خستگی
در بیماران همودیالیزی بر حسب سن ،تحصیالت و مدت دیالیز در گروه درمان با ماساژ و کنترل)
نحوه رعایت نکات اخالقی در انتهای روش مطالعه نوشته شود
اگر مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه مطرح شده است کد کمیته اخالق در روش مطالعه نوشته شود

اگر مطالعه حاصل طرح یا پایان نامه است در قسمت تقدیر و تشکر نوشته شود
اگر مطالعه کارآزمایی بالینی است کد  IRCTدر روش مطالعه نوشته شود.
قسمت یافته ها با جمله شروع شود نه جدول و نمودار
همه جداول و نمودارها در متن مقاله ارجاع داده شوند (جدول شماره )1
حداکثر  4جدول در مقاله قابل قبول است
جداولی که در آن فقط به بیان فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و تعداد افراد اشاره شده است باید حذف و اطالعات وارد متن
شوند.
جدولی که فقط دارای دو سطر و ستون است باید حذف و اطالعات وارد متن شوند.
به جز مقادیر مربوط به  Pتمام اعداد تا دو رقم اعشار گرد شوند
متن عربی آیات قرآن و احادیث در مقاله ذکر نمی شوند در صورت نیاز ترجمه انگلیسی آیات و روایات از منابع معتبر ذکر می شود
روش رفرنس نویسی:

