
  راهنماي تدوین ونگارش مقاالت براساس معاهده تهران
زاري و دستیابی به  اهداف پژوهشی، فصلنامه علمی یاسوج در راستاي نهضت علمی و جنبش نرم اف)  س(دانشکده پرستاري ومامایی حضرت زینب

، نامه )Case Report(،  گزارشات مورد)Review Article( مقاالت مروري  ،)Original Article(پژوهشی  دنا مشتمل  بر  مقاالت اصیل  پژوهشی
نویسندگان .ه هاي پرستاري و مامائی منتشر می نمایدرا با اولویت حیط) Interesting Memories( ،  و خاطرات جالب)Letter to Editor(به سردبیر

  :محترم مقاالت الزم است در تدوین و ارسال مطالب خود، به نکات ذیل توجه فرمایند
  .یرایش وخالصه نمودن مقاالت را براي خود محفوظ می دارد و اصالح، قبول، فصلنامه دنا، حق رد، -1
  . گردیدمقاالت ارسالی وملحقات آنها مسترد نخواهد-2
 سانتیمتر از هر سمت تایپ گردیده به همراه 5/2 بصورت یک خط در میان و با حاشیه Microsoft Word 2003نسخه اصلی مقاله که با نرم افزار -3

 جنـب  -با جداول، عکسها، نمودارها ودیسکت مربوطه را به آدرس پـستی یاسـوج  ) بدون ذکرنام نویسندگان ومشخصات آنها  ( دو نسخه کپی از مقاله    
 دفتـر فـصلنامه پرسـتاري و مامـایی دنـا بـا آدرس پـست الکترونیکـی            -)س(دانشکده پرستاري ومامایی حـضرت زینـب      -)ع(بیمارستان امام سجاد    

faslname_dena@yahoo.comارسال فرمایند .  
کس ها و شجره نامه ها منعکس گردد، مگر آن که این اطالعات براي مقاصد علمی ضـروري بـوده و    اطالعات هویتی بیماران نباید در نوشته ها، ع       -4

  .رضایت نامه کتبی آگاهانه براي انتشار آنها به امضاء بیمار یا والدین یا قیم او، به همراه مقاله ارسال گردد
در مجالت داخل کشور پذیرفته نشده یا به چاپ نرسیده و همزمان نیـز بـه   ارسال نامه اي با امضاء تمامی نویسندگان مبنی بر اینکه مقاله ارسالی      -5

حداکثر دوماه پس از اعـالم وصـول مقالـه بـه دفتـر      (مجله دیگري ارسال نگردیده و نویسندگان خود را متعهد می دانند تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله      
  . بررسی و انتشار مقاالت در این فصلنامه ضروري استمقاله مزبور را براي نشریه دیگري ارسال ننمایند، براي) فصلنامه

، نامه اي با امـضاء تمـامی نویـسندگان بـه همـراه مقالـه       5در مقاالتی که بیش از یک نویسنده وجود دارد، می بایست عالوه بر نامه مذکور در بند       -6
  .یسنده مسئول مشخص شده باشدارسال گردیده که در آن نام و نام خانوادگی،آدرس پستی و آدرس پست الکترونیکی نو

 را پس از اسکن به صورت یک فایل مجزا از 6و5و 4نویسندگان محترم مقاالت می توانند به منظور تسریع در روند بررسی مقاالت، موارد بندهاي    -7
نامه منوط به ارسال اصل آنها بـه  بدیهی است در صورت پذیرش مقاله، چاپ مقاله در فصل. طریق آدرس پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال نمایند 

  .آدرس پستی فصلنامه خواهد بود
  :مقاالت ارسالی می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشند-8

 کلمه 8که به صورت اختصاري از عنوان مقاله استخراج شده و حداکثر ) Running Title(شامل عنوان کامل مقاله، عنوان مکرري: صفحه عنوان-الف
 و نام خانوادگی، رتبه علمی، عنوان دانشگاهی،محل خدمت، آدرس پستی،تلفن و آدرس پست الکترونیکی نویسنده، الزم به ذکر است را شامل گردد، نام

که در مقاالتی که بیش از یک نویسنده وجود دارد، مشخصات فوق جهت مؤلف مسئول به عنوان نویسنده اول و در مورد سایر نویسندگان، نام و نام  
  .به علمی، عنوان دانشگاهی و محل خدمت آنان ذکر گرددخانوادگی، رت

بایستی در دو صفحه جداگانه و به تفکیک به دو زبان فارسی و زبان انگلیسی تایپ گردیده و از پنج قسمت مقدمه و هدف، مواد و روشها، : چکیده-ب
 . کلمه تجاوز ننماید300 شده باشد به نحوي که از  واژه کلیدي متناسب تشکیل3-5و گل واژگان مشتمل بر  یافته ها، بحث و نتیجه گیري

 سـطري تجـاوز   18 صـفحه  10 شامل مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث و نتیجه گیري،تقدیر و تشکر و منابع بوده که نبایـستی از       : متن مقاله  -ج
 .نماید

 .م تحقیق یا تهیه مقاله کمکهاي تکنیکی را ارائه نموده اند، ذکر گردند در قسمت تقدیر و تشکر،منابع حمایت مالی و افراد یا دستگاههائی که در انجا-د

 منابع استفاده شده جهت تدوین مقاله، می بایست به ترتیب استفاده در متن، با ذکر شماره در پرانتز درج گردیده و در انتهاي متن مقاله، با توجه به -ه
 :توضیحات و مثالهاي زیر در قسمت منابع مرتب گردند

A-  نـام ناشر؛سـال   : محـل یـا شـهر انتـشار    .شـماره چـاپ  .عنوان کامل کتاب). گان(حرف اول نام نویسنده) گان(نام خانوادگی نویسنده:  کتاب تألیفی
 .انتشار؛شماره صفحات

  .40-43؛1381انتشارات نور دانش؛:تهران.چاپ اول.پرستاري بیماریهاي روانی .ذوالعدل م
Black JM, Hawks JH, Knee AM. Medical-Surgical  Nursing. 4thed. Philadelphia: W.B. Saunders co; 2001; 299-301. 

A1-سازمان به عنوان مؤلف و ناشر کتاب:  
 .1377وضعیت کودکان و نوجوانان در جمهوري اسالمی ایران .یونیسف

  .    1381-1384انتشارات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز : شیراز. راهنماي مراقبت از بیماریهاي واگیر.  مرکز بهداشت استان فارس
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the medical program. Washington: The Institute 1992. 

A2-فصلی از یک کتاب باشدمنبع استفاده شده ،:  
نـشراشتیاق؛    :تهـران .چاپ اول .جانقربانی م  حاتمی ح، عزیزي ف، :مؤلفین. در کتاب اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي شایع در ایران         .سل.والیتی ع 

  .602-618 ؛1379
Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh  JH, Brenner   BM(editors).  
Hypertension: pathology, diagnosis, management. 2 nd ed. New York: Raven   Press;1995; 465-  469. 

B-لفین ؤلف یا مـ ؤ نام خانوادگی م عنوان کامل کتاب اصلی،.  نام خانوادگی مترجم یا مترجمین حرف اول نام مترجم یا مترجمین:کتاب ترجمه شده
  .نام ناشر،سال انتشار؛شماره صفحات:محل چاپ.یا مؤلفین اصلی، شماره چاپاصلی حرف اول نام مؤلف 

معاونت پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی یاسـوج بـا      :یاسوج. چاپ اول).مؤلف( در مامائی، شرلی ر جونز اخالق: در ترجمه. صفري م، یزدان پناه ب
  .138-150؛ 1383همکاري انتشارات نوید شیراز،

C-عنوان کامل مقاله، نام  مجله  سال انتشار؛ شماره ). گان(حرف اول نویسنده) گان( نام خانوادگی نویسنده:جالت و ژورنالهامقاالت چاپ شده در م
  . شماره صفحات اول و آخر مقاله:مجله



 .1382انی شهر یاسوج ثر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمؤبررسی شیوع سوءرفتار و برخی عوامل م. شریفی م گرمزنژاد س، جوکار ا،
  .37-88:81 شماره،؛سال دهم1384ارمغان دانش

Nadafi M, Abdali KH, Parsanejad ME, Rajaee-Fard AR, Kaviani M. A comparison of amoxicillin and erythromycin for 
asymptomatic Chlamydia trachomatis infection in pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2005; 90(2):142-3. 

C1-در صورتی که سازمان بعنوان مؤلف مقاله باشد:  
American Academy of Pediatrics Committee on Practice and Ambulatory Medicine. Vision screening and eye examination 
in children. Pediatrics 1986;77:918-9. 

C2-نیک باشددر صورتی که مقاله مجله در نسخه الکترو:  
تحقیقاتی زنان و -دو فصلنامه تخصصی . 1382بررسی شیوع سزارین و علل آن در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال . مبارکی ا، زاده باقري ق

  :قابل دسترس در): 13پیاپی(1؛ سال هشتم شماره1384مامائی تابستان 
URL:http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=262230 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis serial online 1995 jan-Mar(cited 1995 
June)L1(1):24 screens. Available from:URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/did.htm 

C3-در صورتی که مقاله به زبان انگلیسی نباشد ، عالوه بر تمامی موارد فوق الذکر، زبان مقاله نیز باید در انتهاي منبع نوشته شود.  
Li J, Zeng H, Xu X.A study of methicilin-resistant staphylococcus aurous (MRSA) in a burn unit with repetitive DNA-
sequence-based PCR fingerprinting. Zhonghua shao Za Zhi 2001;17(2):88-90.(Article in Chinese). 

C4- در مورد مقاالت در حال چاپ، با رعایت تمام موارد فوق الذکر،در انتهاي منبع، واژه در حال چاپ یا In Pressدر پرانتز نوشته شود.  
D-شهر،کشور:روز سال،ماه، :عنوان همایش.عنوان مقاله). گان(حرف اول نویسنده) گان(نام خانوادگی نویسنده: مقاالت همایش هاي علمی.  

کنگره کشوري اخالق پزشکی .بررسی عوامل مؤثر در حفظ حریم و رعایت حقوق بیمار توسط کادر بهداشتی درمانی. مؤمنی ا،نجفی دولت آباد ش
  .مشهد،ایران:13-14،اردیبهشت، 1385:کاربردي

Zoladl M, Molazem Z, Najafi SH, Alamdari A, Momeni E. The survey on knowledge, attitude and practice (KAP)about 
breast cancer and its prevention in Yasouj women who refer to health care centers. Proceedings of the international 
conference of Impact of Global Issues on Women and Children:2006, Februry,12-16:Dhaka,Bangladesh. 

E-  در تمام موارد فوق الذکر، مشخصات شش مؤلف اول را نام برده و پس از مؤلف ششم، واژه و همکاران یاet alآورده شود .  
F- دانشگاه؛سالنام  :شهر.عنوان کامل پایان نامه. نام خانوادگی نویسنده حرف اول نام نویسنده: پایان نامه ها.  

مطالعه مقایسه اي تأثیر رژیم غذایی و رژیم غـذایی همـراه بـا پیـاده روي بـر میـزان کلـسترول سـرم خـون مـددجویان مبـتال بـه                 . محبی نوبندگانی ز  
و مامائی دانشگاه دانشکده پرستاري :تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد). 1376-77(هیپرکلسترولمی مراجعه کننده به درمانگاه شهید مفتح شهر یاسوج  

  .1377علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران؛
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis: Washington Univ;1995. 

  
نوشـته  ]  in Persian [ د و در پایان هر منبـع عبـارت  نگارش شونمنابع فارسی می بایست برابر الگوي فوق و به زبان انگلیسی 

  .شود
 جداول و نمودارها می بایست داراي عنوان کامل به زبان فارسی بوده، در صفحات جداگانه اي آورده شده و به ترتیب استفاده         : جداول و نمودارها   -و

 و با اعداد فارسی تایپ شده و از ارائه جداول و نمودارهائی Microsoft Word 2003جداول باید همانند متن با نرم افزار . در متن شماره گذاري گردند
  .که اطالعات آنها در متن مقاله به طور کامل بیان گردیده است، اجتناب گردد

ی شماره گذاري عکس ها و تصاویر بایست. به همراه مقاله ارسال گرددJpeg یا TIF نسخه اصلی عکس به همراه فایل کامپیوتري آن از نوع : عکس ها-ز
متوالی داشته و ترتیب آنها براساس ارجاع به آنان در متن بوده و در پشت نسخه اصلی عکس، عنوان مقاله، نام مؤلـف مـسئول و شـماره عکـس ذکـر             

  . در ارسال عکسها نیز ضروري است4الزم به ذکر است که فصلنامه از چاپ عکسهاي رنگی معذور بوده و رعایت بند . گردد
  .خواهد بود) گان(ت کامل منابع و مطالب مقاله از دیدگاه علمی،اخالقی و حقوقی بر عهده نویسندهمسئولی-9

پـس از بررسـی نتـایج داوري در هیـأت     .  داور ارسال خواهـد شـد  2 مقاالت ارسالی، پس از دریافت، اعالم وصول گردیده و جهت ارزشیابی براي        -10
بدیهی است پس . در نوبت چاپ قرار گرفته و مراتب طی نامه رسمی به اطالع نویسنده مسئول خواهد رسیدتحریریه فصلنامه و کسب امتیاز الزم، مقاله    

 .   نسخه از مجله حاوي مقاله نیز به آدرس پستی نویسنده مسئول ارسال خواهد گردید5از چاپ، 
  

  
  
  
  
  
  


