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  راهنماي نگارش مقاالت

  کلیه مقاالت به صورت کامل باید ارسال گردد. به صورت فرمت زیر باید باشد.

  الف: عنوان: عنوان باید کامل و حاوي متغییرهاي پژوهش، زمان، مکان و جتمعه پژوهش باشد.

.. در زیر به صورت پاورقی درج گردد. ایمیل نویسنده 3 2 1اورده شود. ادرس هاي  انها با شماره  آنها اسامی: نویسندگان باید زیرعنوان اسم 
  مسئول و شماره تلفن الزامی می باشد.

  : چکیده1

  کلمه به صورت زیر ارسال شود. 300تا  350باید خالصه در  چکیده

  یق در ان اورده شود.خط که باید به صورت خالصه بیان  مسئله و هدف تحق 4تا3: شامل مقدمه

روش کار: در روش کار نوع تحقیق، جامعه و محیط پژوهش ، تعداد نمونه، روش نمونه گیري ، ابزارگردآوري اطالعات، اگر کار تجربی است 
  خط آورده شود.5تا4تعداد جلسات مداخله ، نحوه انالیز و تست هاي آماري در 

و از اوردن اطالعات دموگرافیک اجتناب شود. بهتراست اگر کار تجربی است ابتدا میانگین  : خالصه براساس اهداف اصلی پژوهش باشدیافته ها
نمرات پیش آزمون سپس پس آزمون و بعد تست آماري آورده شود. یا در مطالعات همبستگی نیز همانند مطلب فوق نوشته شود. از اوردن 

  اطالعات و انالیزهاي فرعی اجتناب شود.

  خط باشد.4تا3ساس یافته هاي تحقیق خالصه در : بحث برانتیجه گیري

  : براساس متغییرها و کلمات اصلی در عنوان باشد.کلیدواژه

  کیده همانند دستورالعمل فوق باشدتذکر: حتما تیترهاي چ

  با تیترهاي فوق تدوین گرددIntroduction/ Methods/ Results/ Conclusions/ Keywordsچکیده التین بالفصله بعد از چکیده التین 

  : مقدمه2

مه بهتر است با موضوع و مشکل مقدمه باید با جمالت قشنگ و ادبی شروع شود که همان ابتداي امر اهمیت موضوع را به مخاطب نشان دهد. مقد
ن اصلی شروع شود. مثال اگر موضوع ما تاثیر اموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی می باشد. بهتر است در خط اول درمورد سرطا

سپس در اسیا اگر امار ارقام  و اهمیت سرطان که چندمین علت مرگ و میر دنیا است چقدر در دنیا بیمار سرطانی است با عدد ارقام  آمار باشد.
داریم و بعد  در کشور ایران و سپس در صورت وجود آمار در منطقه یا استان اطالعاتی ارائه شود. سپس اهمیت سرطان بر بهداشت، کیفیت 

ی اطالعاتی ارائه گردد. همچنین در این قسمت از مطالعات تزندگی  بیماران وسپس راهکارهاي افزایش و بهبود کیفیت زندگی و اهمیت خودمراقب
  مشابه و نتایج همسو و مخالف استفاده شود و چالش موضوع و دلیل انتخاب عنوان مشخص گردد.

  روش کار: 3
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، مشخصات واحدهاي پژوهش و معیار هاي ورود و حذف جامعه پژوهش، محیط پژوهشهش، روش نمونه گیري ، تعداد نمونه پژونوع مطالعه، 

 از مطالعه، فرمول حجم نمونه که حتما با ذکر منبع  مقاله مشابه باشد.  ابزار گردآوري اطالعات با مشخصات ان و شیوه نمره گذاري و سپس
سال اخیر باشد. سپس روش کار خود را شرح دهید و در این 7مطالعات  روایی و پایایی ان با ذکر منبع که بهتر است روایی پایایی مربوط به

قسمت حتما معیارهاي اخالقی نظیر رعایت استقالل، رضایت آگاهانه، گمنامی ذکر شود. در صورت ریزش نمونه قید شود و همچنین نحوه تحلیل 
  و نوع نرم افزار و تست هاي آماري قید شود.

  : یافته ها4

اگر جدول دارید سعی کنید مطاللب تکراري دیگر در متن اورده نشود. جداول باید براساس اهداف اصلی رافیک بیاورید.ابتدا مشخصات دموگ
  باشد.

   : بحث5

  لعه بیان شود.مطامرتبط پوشش داده شود. در انتها باید محدودیت ب باشد. حتما توسط مقاالت جدید اهداف اصلی به ترتیباید براساس نتایج و

  : نتیجه گیري6

  خط براساس نتایج اصلی باید باشد. 6تا5خالصه مفید در 

   گذاري: سپاس7

مایی باید ضمن قدردانی  از کسانی که کمک نمودند و اسم انها درمقاله نبود در قسمت دوم ان شماره طرح یا پایان نامه و کد اخالق و کد کارآز
  بالینی قید شود.

  تعارض و منافع باید قید شود -8

   منابع -9

  است منابع جدید استفاده گردد.براساس روش رفرنس نویسی ونکور باید باشد که بهتر 

Aghakahni N, Shari F, Sharifnia H, Hekmatafshar M, Beheshtipour N, Jamaiy Moghadam N, et al. Survey of Nursing 
Students’ views regarding professors’ adherence to professional ethics in Shiraz University of Medical Sciences, ٢٠١٠. 
Education and Ethics in Nursing. (٣)٢;٢٠١٣: ٢- ٢٣  

و اگر مقاالت التین PMIDاگر منابع فارسی است حتما جلوی رفرنس کلمھ التین فارسی داخل پرانتز باشد/اگر از پاب مید گرفتھ شده است شماره 
  اورده شود doiگرفتھ شده 

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکارانی که براي همایش ملی مراقبت و درمان واحد علی آباد کتول مقاله ارسال می نمایند، به اطالع می 
رساند رعایت نکات فوق به شما کمک می نماید یک مقاله خوب و علمی بنویسید که در پذیرش ان در مجالت معتبر داخلی کمک کننده 

  ر و روش تحقیق در علوم پزشکی اینجانب فصل نقدمقاله چاپ نشر جامعه نگر مراجعه گرددجهت مطالعه بیشتر به کتاب اما  خواهد بود.
  دکتر حمید حجتی

  دبیر همایش ملی مراقبت و درمان دانشگاه آزاداسالمی واحد علی آباد کتول
  


