
 "پرستاری آموزش "مجله مقاالت نویسندگان راهنمای
 

كند. هدف از نوشتن مقاله به عنوان يك گزارش علمي, هر پژوهشگر در طي تحقيق، اطلاعات زيادي را مرور, جمع آوري و توليد مي
باشد. قطعاٌ اين سؤال مطرح ارايه اطلاعات لازم و مفيد در مورد روند و يافته هاي مطالعه به خواننده جهت استفاده مناسب از آن مي

از مطالعه و چه نوع داده و اطلاعاتي براي خوانندگان مفيد است؟ مجلات علمي براي پاسخ به اين سوال و شود كه كدام بخش مي
كنند. مجله آموزش پرستاري به عنوان يك كمك به نويسندگان و داوران در هنگام ارزشيابي مقاله, راهنماي نويسندگان را تدوين مي

نمايد. مجله جهان و صاحب نظران راهنماي نويسندگان را به شرح ذيل ارايه مي مجله علمي با بهره گيري از تجارب مجلات معتبر
 رساند. مقالاتي در اينانجمن علمي پرستاري ايران يك مجله علمي پژوهشي خواهدبود كه مقالات مرتبط با پرستاري را به چاپ مي

 :دگيرند كه به يكي از اشكال زير نگاشته شده باشنمجله مورد پذيرش قرار مي
اين نوع مقالات بر اساس يك طرح تحقيقي منظم و يافته  :( Original Research Article ) مقالات پژوهشي اصيلالف) 

ها، بحث، هاي عنوان، چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، روش، يافتههاي علمي مستحكم نگاشته شده و بايد شامل قسمت
 .گيري و منابع باشندنتيجه

اين نوع مقالات بايد براساس احاطه كامل نويسنده به موضوع و استفاده از حداقل  :( Review Article ) مقالات مروريب) 
اي در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب منبع قابل قبول علمي تهيه شوند و شامل: عنوان، چكيده، مقدمه و تاريخچه 20

لي گيري باشند. نتيجه كهاي ارايه شده و نتيجهه و تحليل و بحث درباره پژوهشعلمي و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزي
منبع آن متعلق به نويسنده و مرتبط با موضوع مقاله 3منبع حداقل  20همراه با پيشنهادهاي سازنده نيز براي آينده بيان شود. (از 

 (باشد
اي كه نگاه و شناخت هده يك مورد يا موارد خاص حرفهاين نوع مقالات بر اساس مشا :( Case Report ) گزارش مورديج) 
اي را ارايه كرده باشد بايد نگاشته شوند و بايد شامل عنوان، چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و ويژه

 .باشندمستندات 
اي به ويژه در مورد موضوع خاص حرفهاين مقالات براساس كار مشترك و گروهي  :( Team Work ) مقالات كار گروهيد) 

 .المللي است. پذيرش اين نوع مقاله براي مجله در اولويت قرار داردها) و بيندر سطح ملي (همكاري بين دانشگاه
 : کلی اصولی

 .شودباشد و مقالات خارج از كشور به زبان انگليسي نيز پذيرفته ميزبان رسمي مجله فارسي مي .1
هيچ يك از نشريات داخل به چاپ نرسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال نشده باشد، همچنين رتبه علمي مقاله قبلاً در . 2

كل نويسندگان به درستي عنوان گردد و همه نويسندگان مقاله از ارسال و جاپ آن مطلع باشند. بنابراين لازم است نويسندگان 
 .ه امضاء متعهد گردندمحترم در نامه درخواست چاپ، اين موارد را به وسيل

نويسنده/نويسندگان دو پوشه (فايل) از مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ، به آدرس اينترنتي  . 3
ارسال نمايند. مجله از دريافت مقالات بصورت پست معمولي و الكترونيكي  www. jne.ir از طريق سايت online مجله به صورت

 .ر استمعذو
شوند، از مخفف هاي مشهور و بين المللي بوده و هايي كه در متن، جداول و غيره به صورت مخفف درج مياسامي خاص و يا واژه. 4

 .كامل آنها يكبار در متن به همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند
نمودارها، تصاوير و جداول ارسالي بايد از وضوح كامل جهت چاپ برخوردار باشد و در صفحات جداگانه تهيه، شماره و عنوان . 5

  جداول در بالاي آن و براي نمودارها در زير آن قيد شود. تصاوير افراد نبايد قابل شناسايي باشد. 



 2003افزار  از هر سمت با نرم cm 5/2 و با حاشيه A4 اغذدر اندازه ك (cm 5/1 فاصله سطر) مقاله يك خط در ميان .6
Word -  انگليسي با قلم ، تايپ12تايپ فارسي با قلم ميترا و سايز Times New Roman با ذكر نام فايل تهيه و  12و سايز

 .براي مجله ارسال شود
 5انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبايستي بيش از  مسؤوليت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده مقاله است. همچنين از زمان . 7

 .سال فاصله وجود داشته باشد
دارد و مقالات ارسالي به همراه ملحقات آن مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقالات را براي خود محفوظ مي. 8

  مسترد نخواهد شد.
پژوهش در مورد مطالعات باليني در انسان مراعات شده و رعايت آن به تأييد شوند كه اصول اخلاق مقالات به شرطي پذيرفته مي . 9

 بايست از افراد مورد مطالعهاي كه تحقيق در آن صورت گرفته رسيده باشد. همچنين دراين گونه مطالعات ميكميته اخلاق مؤسسه
 .رضايت نامه اخذ و اين موضوع صراحتأ در متن مقاله ذكر گردد

  ندرج در مجله به شرط ذكر منبع مجله آموزش پرستاري ايران، بلامانع است. چاپ مطالب م .10
  رسد. در هر شماره فقط يك مقاله مروري و از هر فرد فقط يك مقاله به عنوان نويسنده اول يا مسؤول به چاپ مي .11
ته باشند. همچنين كليه طرح هاي مداخله كليه پژوهش ها اعم از توصيفي و مداخله اي بايد نامه كميته اخلاق و كد اخلاقي داش .12

 .ثبت شده باشد و كد ان در مقاله درج شده باشد (www.IRCT.ir)اي بايد در سايت
 :فرايند ارزيابي پذيرش مقالات

  باشد. پذيرش مقالات منوط به رعايت دقيق اصول كلي ذكر شده مي .1
هر يك از مقالات دريافتي حداقل توسط سه نفر مورد داوري قرار گرفته و تصميم گيري نهايي در مورد چاپ مقالات در  .2

 گيرد. شوراي هيأت تحريريه مجله و پس از ارزيابي هاي به عمل آمده توسط داوران صورت مي
   نحوه تنظيم صفحات مقاله

  صفحه عنوان
كلمه)، حاوي موضوع كلي و جهت گيري پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله  15عنوان مقاله كوتاه (حداكثر  -1

 bold ) باشد. در مطالعات كيفي نيز عنوان بايد نشان دهنده پديده مورد مطالعه و مبتني بر تجربه باشد و با حروف ضخيم
سطر عنوان زير  2/ نويسندگان1نام نويسنده-3.   باشدكلمه) 5داراي عنوان مختصر براي هر صفحه (حداكثر  -2 تايپ شود. (

با علامت * متمايز شود و در زيرنويس صفحه اول به  ( Corresponding author ) مؤلف مسؤول-4. مقاله ذكر گردد
مشخصات كامل نويسنده (گان) مقاله  -5مؤلف مسؤول  * 1 ( Corresponding author * ) :اين صورت ذكر گردد
اني نويسنده/ نويسندگان و محل اشتغال آنها كه شامل دانشگاه، دانشكده و يا مؤسسه تحقيقي مربوط شامل رتبه علمي و نش

نويسي در چكيده انگليسي اصول نام -   .به آنان است، در پاورقي صفحه اول؛ چكيده فارسي و همچنين انگليسي درج گردد
 ,BSc, MSc اول نام و بعد درجه علمي به صورتلاتين رعايت گردد به اين صورت كه اول نام خانوادگي، سپس حرف 

MD, Ph.D  .كد پستي، تلفن تماس، نمابر و آدرس الكترونيك نويسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقي  -ذكر شود
   صفحه اول ذكر شود.

  
  چكيده

حداكثر  ( Structural ساختارداراي ) چكيده مقاله (اعم از فارسي و انگليسي) در صفحه هاي مستقل به صورت سازمان يافته 
 :باشد زير(ساختارمند)كلمه بدون ذكر منابع و اختصارات و نماينده تمام مفاهيم و عناصر محتوي مقاله و بصورت  300تا  250



اين بخش حداكثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه يا جمع بندي مروري بر متون در اين راستا باشد. : مقدمه
اي روشن، قابل اندازه گيري (در مطالعات كمي) يا قابل دستيابي باشد و در همه قسمت هاي مقاله يكسان استفاده جمله هدف:
بايد شامل اطلاعات كلي درمورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوري داده ها و زمان و نوع مداخله  :		روش. گردد
كمي, يافته ها متناسب با هدف به تفكيك گروههاي مطالعه با آزمونهاي آماري استفاده شده به همراه  در مطالعات :		ها يافته. باشد

نتايج و ضريب و فاصله اطمينان بيان گردد. در مطالعات كيفي طبقات، درونمايه ها يا مفاهيم و يا تبيين نظري يافته ها در رابطه با 
اين بخش نبايد تكرار يافته هاي  :		گيري نتيجه. تبط و روشن كننده بيان گرددپديده مورد مطالعه به همراه توضيح مختصر، مر

پژوهش باشد. در اين بخش جمع بندي نهايي يافته ها همراه با توصيه ها، كاربردهاي بخش يافته ها يا نتايج در پرستاري بيان 
 هاييسي با يكديگر مطابقت داشته باشد. واژه، چكيده فارسي و انگل  MeSHواژه اصلي براساس 5حداكثر :		ها واژه كليد. گردد

 .كليدي در چكيده فارسي به زبان فارسي و در چكيده انگليسي به زبان انگليسي نوشته شود
   متن اصلي مقاله  

 .باشدمتن اصلي مقاله شامل: مقدمه, روش, يافته ها, بحث, نتيجه گيري نهايي و منابع مي
  مقدمه  • 
ست به نوع, توالي و ترتيب منطقي اطلاعات ا لازم محترم نويسندگان لذا. شود نوشته منظم و هدفمند روشن، خلاصه، بايد مقدمه		

توضيح در مورد موضوع  -1ارايه شده در مقدمه توجه نمايند. اين اصول در مطالعات كمي و كيفي تفاوتي ندارند و ترتيب آنها شامل: 
اختصاصي تر در مورد جنبه يا بعدي از مشكل كه مورد توجه خاص اين مطالعه است. توضيحات  -2و عرصه پژوهش به صورت عام. 

تحليل اطلاعات ارايه شده در سه بند فوق  -4باشد. مروري بر يافته هاي مطالعات ديگر كه مرتبط با مساله و موضوع پژوهش مي -3
مساله مورد پژوهش در راستاي ضرورت انجام مطالعه  خصوصاٌ يافته هاي مطالعات مرتبط و تبيين خلا ء يا شكاف موجود در مورد

  اصلي پژوهش يبيان اهداف يا سوالات يا فرضيه ها -5حاضر 
 
  ها روش و مواد • 
 توجه اب. گرددمي بيان مطالعه روش در كه است اطلاعاتي باشد،مي مطالعه دقت و استحكام تابلوي كه مقاله مهم هاي بخش از يكي		
  . شوندمي بيان مجزا بطور بخش اين نگارش نحوه, كيفي و كمي مطالعات شناسي روش تفاوتهاي به

طراحي مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال/فرضيه و زمان و مكان,  -1روش بايد شامل اطلاعاتي روشن و كامل در باره: : مطالعات كمي
اندازه نمونه ها، روش نمونه گيري و نحوه و روند تخصيص جامعه مطالعه, نمونه ها، ويژگي هاي ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد 

روش كار يا مراحل مداخله، ابزار اندازه گيري، اعتبار و پايايي آن، روند امتياز بندي داده هاي حاصل از  -2آنها در گروههاي مطالعه 
  باشد. ري، روش ها و آزمون هاي آمارينحوه مديريت داده ها، نرم افزارهاي كامپيوت -3ابزار (كمي و كيفي) و ملاحظات اخلاقي 

طراحي مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقيق، زمان و  -1بايد شامل اطلاعاتي روشن و كامل در باره: روش  :مطالعات كيفي  
صه روش يا نحوه ورود پژوهشگر به عر -2مكان يا محيط طبيعي مطالعه، نحوه دستيابي به مشاركت كنندگان و ويژگي هاي آنها 

طبيعي مطالعه، توضيح كامل در مورد روش ها و مراحل توليد يا جمع آوري داده ها، نحوه و معيار اشباع يا اتمام جمع آوري داده 
،  Confirmability ، تاييد پذيري credibility مقبوليت) ها، توضيح روش هاي بكار رفته در تعيين اعتبار ودقت داده ها

نحوه مديريت داده ها، نرم  -3و ملاحظات اخلاقي  ( Dependability و قابليت وابستگي Transferability قابليت انتقال
 .باشد افزارهاي كامپيوتري (در صورت استفاده)، روش ها آناليز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه

  هايافته  • 
گردد. باشد، اطلاعاتي است كه در بخش يافته ها بيان مييكي ديگر از بخش هاي مهم مقاله كه آينه تمام نماي دستاورد مطالعه مي		

  شود. از آنجايي كه نوع يافته هاي مطالعات كمي و كيفي متفاوت اند, نحوه نگارش اين بخش نيز بطور مجزا بيان مي



بررسي ميزان و توزيع متغيرهاي دموگرافيك و مداخله گر(نحوه توزيع و يكسان بودن آنها در  -1شامل:  مطالعات كمييافته ها در 
يافته هاي اصلي بر اساس اهداف مطالعه به روشني و به اندازه كافي ارايه گردد. به طوريكه خواننده بتواند  -2گروههاي مطالعه) 

داده ها و مفاهيم آماري مثل تعداد/ درصد و يا ميانگين/انحراف معيار  -3ند. براحتي در مورد ميزان دستيابي به اهداف قضاوت ك
داده ها و يافته هايي كه در جداول و نمودارها  -4بدون تفسير ذكر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معني داري آنها بيان شوند. 

جداول  -5ر مورد توزيع آنها در متن جمع بندي صورت گيرد. گردد نبايد در متن تكرار شود و در حد امكان بطور خلاصه دارايه مي
 cm مورد بوده و اندازه آنها از 5و نمودارها به زبان فارسي و شامل عنوان رسا، زمان و مكان اجراي مطالعه باشد. تعداد آنها حداكثر 

  ويس شوند. زيرن)* ، + ... (نظير ي به زيرنويس ندارند فقط نمادها تر نباشد و نيازبزرگ 10×15
ابتداء براساس الگو ريتم و روش آناليز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصري از يافته ها در  -1: شامل در مطالعات كيفييافته ها 

سپس طبقات, مفاهيم يا درونمايه هاي اصلي با زير مجموعه آنها به همراه نقل قول هاي مستقيم مشاركت  -2هر مرحله بيان شود. 
در آخر متناسب با سوال يا سوالات پژوهش (معني و يا فرآيند  -3داده هاي اوليه ثبت شده بيان و توضيح داده شوند.  كنندگان يا

پديده مورد مطالعه)، يافته هاي مطالعه تبيين شوند، به طوريكه معني تبيين شده و يا نظريه اساسي برآمده از داده هاي مطالعه و 
 .مفاهيم، درونمايه ها، طبقات يا متغير اصلي باشند نشان دهنده ارتباط منطقي و روشن

  بحث• 
بحث بايد حاوي جمع بندي و نتيجه گيري از يافته ها در راستاي چگونگي پاسخ به اهداف يا سوال هاي پژوهش باشد و در ارايه آن 		

چگونگي ارتباط  -2عددي و آماري باشد. در مطالعات كمي اين جمع بندي بدون بيان و تكرار يافته هاي  -1به اين نكات توجه شود: 
يافته هاي مطالعه حاضر با يافته هاي ديگر تحقيقات (موافق و مخالف) انجام شده در ايران و جهان (با ذكر منابع) مقايسه و تحليل 

اگر  -4ير گردند. يافته هاي غير قابل انتظار نيز بررسي و تفس -3(نه فقط توصيف) گردد و دلايل رد و يا قبول آنها بحث گردد. 
از اظهار نظر در  - 5اي مبتني بر چارچوب نظري و مدلي انجام شده باشد، بايد يافته ها را در ارتباط با آن نيز تفسير نمايد. مطالعه

 .هاي مطالعه خودداري شودمواردي فراتر از يافته
  نهايي گيرينتيجه• 
 پژوهش اصلي سؤال يا فرضيه يا كلي هدف با ارتباط در بحث مطالب از مختصر و نهايي بندي جمع شامل بايد نهايي گيري نتيجه		

 ها، يافته كاربرد موارد -2 گردد بنديجمع نرود، فراتر مطالعه نتايج حد از كه روشن گيرينتيجه يك با مقاله - 1 لذا. باشد
ي جهت انجام مطالعات بعدي و به كارگيري پيشنهادهاي - 3پذيري آن مورد توجه قرار گيرد. هاي مطالعه و ميزان تعميمديتمحدو
 . باشدها در اين بخش قابل طرح مييافته

		قدرداني و تشكر•  	

اند و يا نگارش مقاله همكاري نموده مطالعه انجام در نحوي به كه هاييسازمان يا و افراد بودجه، كننده تأمين مؤسسه از قسمت اين در
 .قدرداني مي گردد

  منابع• 
گردند. به طوري كه ارجاعات متني به صورت شماره و به ترتيب ظهور در متن مشخص شده منابع مقاله به روش ونكوور تنظيم مي		

گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع و در پايان مقاله در قسمت منابع به ترتيب ظهور متن شماره گذاري مي
  داخل پرانتز درج شود. 

با توجه به شرايط نمايه شدن مجلات علمي و پژوهشي در پايگاههاي اطلاعاتي معتبر دنيا لازم است تمام منابع فارسي به زبان  :توجه
انگليسي آوا نويسي شوند. براي نوشتن عنوان مقاله فارسي از عنوان چكيده انگليسي همان مقاله در مجله اي كه چاپ شده استفاده 

 گردد.
 باشد:اعم از مقاله يا كتاب به شرح ذيل مي نحوه نگارش منابع 



 منابع فارسي به صورت مقاله:  -1
 نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. 

سال پس از مصرف نمك يددار. پژوهش 5: احمدي جمال، فتحي سميه، سنجري شعبان. گواتر آندميك در استان همدان: مثال    
 . 145تا  135: صفحات: 2، شماره 22؛ سال 1377در پزشكي 

  :مثال آوانويسي به زبان انگليسي
Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after 
5 years, Pajohesh dar Pezeshki, 1998; 22(2):135-145.  

 منابع فارسي به صورت كتاب:  -2
 نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (مؤلفين). عنوان كتاب، شماره چاپ، نام شهر، محل چاپ: اسم ناشر، سال انتشار. 

  1375: محمدي حسن، جليلي حسين (مؤلفين)، تضمين كيفيت آزمايشگاهي، چاپ دوم تهران: مركز نشر دانشگاهي، مثال
  نامه: منابع پايان -3

نامه كارشناسي ارشد (دكتري) رشته ، شهر: نام مركز آموزشي، نام نام خانوادگي نويسنده نام نويسنده. عنوان پژوهش. پايان
 .دانشگاه، سال

 منابع انگليسي به صورت مقاله:  -4
نام خانوادگي نويسنده، حرف اول نام نويسنده (نويسندگان). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. نام 

  گردد. ذكر مي et al شود و اگر تعداد بيش از شش نفر بود به دنبال آن كلمهنويسندگان تا شش نفر نوشته مي
  مثال:

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. 1996; 124 (11): 980-3.  
 

 منابع انگليسي به صورت كتاب:  -5
نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، حرف اول نام نويسنده (نويسندگان). عنوان كتاب. نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ 

  سال انتشار. 
  :مثال

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar 
Publishers; 1996. –  

  :استفاده فصلي از كتاب باشداگر منبع مورد 
- Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; 1995. P. 
465-78.  

 :انگليسي )استفاده از منابع اينترنتي (فارسي و  -6
- Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. 
com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb 2 2003-05-2003.  
 
- National Library of Medicine. (2000). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [on-
line]. Available: http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June 7, 
2000. 

  .چاپ و انتشار مطالب مجله پس از طي مراحل قانوني و با ذكر مأخذ مجاز است :1	توجه



 .كليه حقوق براي ناشر محفوظ است 
نويسندگان مقاله خود را تنظيم و با ثبت نام و گرفتن نام شود با مطالعه مندرجات راهنماي از نويسندگان محترم در خواست مي -

  .كاربر و رمز عبور در سايت مجله مقاله را ارسال فرمايند
كليه مقالاتي كه  1390طي مصوبه شوراي سردبيري و هيات مديره انجمن علمي پرستاري ايران، از اولين شماره سال  : 2توجه 

 علته ب تصميم اين. بپردازند را مربوطه		قسمتي ازهزينه هاي		شوند بايد جهت چاپ ،پس از طي مراحل داوري علمي پذيرش مي 
فارسي و انگليسي، صفحه  ويراستاري هاي هزينه شامل مجله هاي هزينه افزايش و انجمن عضويت حق كمبود موثر، حامي وجود عدم
اين هزينه از طريق اعضا و نويسندگان بخشي از ، كه وسع مالي مجله جهت پرداخت هزينه ها كافي نيست. لذا باشد و ... مي ارايي

  .بايد تامين گردد
 نام و شود با مطالعه مندرجات راهنماي نويسندگان مقاله خود را تنظيم و با ثبتدر پايان از شما نويسنده محترم در خواست مي

 .در سايت مجله مقاله را ارسال فرماييد گرفتن نام كاربر و رمز عبور
 

 
  
 

Website: www.jne.ir 
E-mail: info@jne.ir 


