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صهيٌاِ  ًگابس  ٍ هاشٍس  دس   اًشـبس هقبالر دظٍّـي اكيل، هَسدثِ  پژيَشي داوشًر پسشكيي  -مجلٍ علمي

یاب ستاز    ًـذُ    چبح ا دشداصد مِ دس ّيچ هجلِ هيدضؿني ٍ دشػشبس   دًذاى ،دضؿني ػلَم دبیِ ٍ ثبليٌي

 .ذٌثشسػي ًجبؿ

 هنگام ارسال مقاله السامي است زير،رعايت نكات 

دس كاَسر  بؿاذ ٍ  ث ؿاذُ  َس ، ثِ فبسػي سٍاى ًَؿشِهقبلِ ثبیذ ضوي سػبیز قَاػذ دػش .1

 .ؿَد اػشفبدُخبسجي  برفبسػي اكطالحّب   اص هؼبدلاهنبى 

ِ  Microsoft Wordافاضاس   ثب اػاشفبدُ اص ًاشم  اكلي هقبالر   ًؼخِ اسدد سشجيح  .2  ًؼاخ

حشٍف ثشا  صثابى    ٍ ًَع ٍ اًذاصُ ؿَد  اػز، سْيِ طجق ؿشایطي مِ دس ّويي هشي آهذُ یب ثبالسش ٍ 3002 

 .ثبؿذ Times New Roman 12ٍ صثبى اًگليؼي  32ثي لَسَع  ،فبسػي

اص دٍ  مان  دػاز ثبؿاذ ٍ   A4مبغز سٍ   ،ثٌذ  هقبلِ ثِ كَسر یل خط دس هيبى كفتِ .3

. گيشد ػوز ساػز دبیيي ّش كفتِ قشاس  كفتِ دس گَؿِ  ثبؿذ ٍ ؿوبسُ داؿشِهشش حبؿيِ  هيلي 32 ،طشف

 ثبؿذ،  ؿذُ اص ّش ػوز مبغز سبیخهشي هقبلِ ثبیذ ثِ كَسر یل خط دس هيبى ثب حبؿيِ هٌبػت 

ثااااِ آدسع ایٌششًشااااي   يهقبلااااِ ثااااِ كااااَسر النششًٍيناااا   داسد  سااااشجيح .4

http://daneshvarmed.shahed.ac.ir ًِهقابالر دظٍّـاي اكايل،     ثابسُ دساكلي هقبلاِ    ؼخ

اػبع دػَر هقبالر هشٍس  فقط ثش ضوي،  ؛ دسّب  صیش ثبؿذ ثبیذ حبٍ  ثخؾهشٍس ، ٍ هَسدًگبس  

 ؛اػاز  فاشد، دازیشفشٌي   ُقجَلي اص هقبالر هٌشـشؿاذ  هشاجؼِ ثِ سؼذاد قبثلٍ  ػشدثيش اص هتققبى ثشجؼشِ

سَاًٌذ دسخَاػاز خاَد سا    هي مٌٌذ، ًؼجز ثِ ًگبسؽ هقبلِ هشٍس  اقذام اًذ هبیلمؼبًي مِ  ،ثبٍجَدایي

مِ دس كَسر هَافقاز، هشاسات    مٌٌذ ػشدثيش اسػبل ثشا ّوشاُ ثب یل كفتِ اص خالكِ هقبلِ هَسدًظش 

دس ّاش  هقبالر هَسدًگبس  ًيض حاذامرش، دٍ هاَسد    ثبسُدس. ؿَد  هي  ًگبسؽ هقبلِ هشٍس  اػالم هٌظَس ثِ

ؿًَذ  هَاسد ًبدس ٍ هْن دضؿني گضاسؽ، ؿوبسُ ثِ چبح خَاّذسػيذ مِ الصم اػز دس سْيِ ایي هقبالر

http://daneshvarmed.shahed.ac.irن


چابدي  كافتِ   چْابس حاذامرش اص  ًوَداسّاب  ٍ  ّاب  ، جاذٍل ّب ػنغ ،هٌبثغثب ٍ حجن مل هقبلِ ّوشاُ 

 .ًنٌذسجبٍص

ـاگبُ ٍ ؿاْش یاب هتال     ػٌَاى مبهل هقبلِ، ًبم هؤلفبى، ثخؾ، ثيوبسػشبى، داًـانذُ، داً ، ايل  صفحٍ

ّاب  سلفاي، ًوابثش ٍ     ًـبًي دؼشي ٍ ؿوبسُ، (ًَیؼٌذگبى)داًـگبّي ًَیؼٌذُ   ػلوي ٍ هشسجِ  اؿشغبل، دسجِ

 Running)ػٌاَاى هناشس   ٍ  گياشد مِ ثبیذ دس هنبسجبر هخبطات قشاس  ًَیؼٌذُ هؼئَل. دؼز النششًٍيل

title) ؿَد ؿبهل هي حشف چْلثب حذامرش  سا. 

ّاب،   ، هاَاد ٍ سٍؽ ٍ ّاذف  ّب  هقذهِ ثخؾ ملوِ داسا  320حذامرش )فبسػي چنيذُ  ،ديم  صفحٍ

 هقذهًِگبس  ایي قؼوز ؿبهل ثشا  هقبالر هَسد .هَسد دٌجحذامرش  ،مليذ  ّب ُ ٍاط ،(گيش  ٍ ًشيجِ ًشبیج

 .ثبؿذ ثبیذ گيش  هؼشفي هَسد ٍ ًشبیج، ٍ ًشيجِ ،ٍ ّذف

 ملوِ 320حذامرش )چنيذُ فبسػي ثب هٌطجق  طَس مبهل، ثِچنيذُ هقبلِ اًگليؼي،  ،سًم  صفحٍ

Background and Objective ،Materials and Methods (Case report) ،Results ،

Conclusion  ٍKey words (هَسددٌج ذامرش ح) گيشد سا دسثشهي. 

 2000حاذامرش   سا ثب گيش  ٍ ًشيجِ ثتث ،ًشبیج، (هؼشفي هَسد) ّب هقذهِ؛ هَاد ٍ سٍؽ ،اتصفحساير 

 :ؿَد ؿبهل هي ملوِ ثِ ؿشح صیش

 مقذمٍ

ؿَد ٍ هٌطاق ستقياق یاب     ثيبى ثبیذ اكلي اص اًجبم ستقيق، ّذف اص مبس دغ اص آٍسدى ػبثقِ ػلوي هخشلش

 اؿابسُ  گياش   یب ًشيجِ ثِ ًشبیجذ ٍ ًؿَرمش ثبیذهشاجغ مبهالً هشسجط  فقط. گشدد طَس خالكِ اػالم ثِ هـبّذُ

 .ًـَد

 

 َا مًاد ي ريش

 ػي، جاٌغ . ؿَد ٍضَح ثيبى ثِ( آصهبیـگبّي ّب  ثيوبساى یب حيَاى)گيش   ًٍَِ ًتَُ ًو ؿذُ شسػيثجبهؼِ 

دشاًشاض   اخال ذُ سجْياضار ٍ آدسع د ًبم ػابصً )ّب، ٍػيلِ  سٍؽ. ّب  هْن هـخق ؿًَذ ٍ ػبیش هـخلِ



شَاًٌاذ ًشابیج سا ثشسػاي ٍ    ى ثبذ؛ دس حاذ  ماِ ػابیش هتققا    ًؿَرمشثب سَضيح مبفي  ّب مٍ اقذا( قيذؿَد

َ . مٌٌاذ  طَس مبهل سناشاس  دظٍّؾ سا ثِ ،مٌٌذ یب دس كَسر سوبیل ثبصثيٌي ّاب    ٍؽسر لاضٍم ثاِ س  دس كا

ّب  جذیذ یاب سؼاذیل یبفشاِ،     سٍؽ(. ّب  آهبس  اص جولِ سٍؽ)داد  اسجبع سَاى هيؿذُ  هـخق ٍ سؼشیف

ّب ٍ هَاد ّوِ داسٍ. ؿًَذ ّب اسصیبثي ّب  آى گشدد ٍ هتذٍدیز ّب ثيبى ًَذ؛ دالیل اػشفبدُ اص آىؿ دادُ سَضيح

ؿَد ِ ئؿَاّذ  اسا. ذًؿَ قِ هلشف ثيبىبم طًشیل، دٍص ٍ طشیاص جولِ ً ؿذُ اػشفبدُ هـخقهَسد ؿيويبیي 

گضاسؽ مبسآصهابیي ثابليٌي سلابدفي    . مٌذّب  آصهبیـگبّي سا سأیيذ سٍؽثَدى  مِ حؼبػيز ٍ اخشلبكي

جوؼياز ستقياق،   )ٍسنل ستقياق  ذ، اص جولِ دشدّ ئِثِ ّوِ ػٌبكش هْن ستقيق اسا ساجغ ّبیي دادُؿذُ ثبیذ 

ماشدى   ػابص ، هخفاي   ّاب  سلابدفي   سٍؽ)خالر سؼييي ًَع هاذا ، (، ًشبیج ٍ هٌطق ستليل آهبس ّب اقذام

اسائِ هجاَص   ،ّب  ثبليٌي ّوچٌيي دس هَسد مبسآصهبیي ؛ٍ سٍؽ مَسمشدى ستقيق( هبًي هخشلفّب  دس گشٍُ

 . ػزا الضاهي..... اص 

 ثِاى ٍ ؿوبسُ سخز ثيوبسػشبى، ّب  ثبليٌي، اػبهي ثيوبس دس مبسآصهبیي: سػبیز اكَل اخالقي ستقيق

مويشاِ اخاال ،   ؿَد مِ  هـخق. ؿَد ثيبى ًبهِ اص ثيوبساى  سضبیزگشفشي . دس سلبٍیش رمشًـًَذف َخل

 .اػز مشدُ سلَیتسا هطبلؼِ اديذهيَلَطیل یب مبسآصهبیي ثبليٌي 

 

 َاي آماري ريش

افاضاس   اؿبسُ ثاِ ًاشم  . ثيبصهبیذٌذُ ثشَاًذ ًشبیج هقبلِ سا ؿًَذ سب خَاً ّب ثبیذ ثب جضئيبر مبفي ثيبى سٍؽایي 

ِ شیل اص هشغي ثشا  ّش. ضشٍس  اػز ؿذُ اػشفبدُ ِ سمب ّب  ستقيق، آصهَى آهبس  ثا ؛ قيذؿاَد  ،ؿاذُ  گشفشا

دادى ًشابیج داظٍّؾ    هؼيبس ٍ فَاكال اطويٌابى ثاشا  ًـابى    ؿَد اص هيبًگيي، هيبًِ، اًتشاف  ػؼي ّوچٌيي

 . ؿَد اػشفبدُ

 

 وتايج



دس هطبلؼابر ستليلاي ٍ   . گشدًذِ ئٍ ًوَداسّب، سلبٍیش ٍ اؿنبل اسا ّب ًشبیج ثب سشسيت هٌطقي دس هشي، جذٍل

ِ ( سجشثاي )شٍُ ؿابّذ ٍ هاَسد   اثشذا ثِ هقبیؼِ خلَكيبر دٍ گ ،مبسآصهبیي ثبليٌي ػاذغ    ذُ،ؿا  دشداخشا

ّاب   دادُ. ًـاَد سنشاس ، دٍثابسُ ، ًوَداسّب ٍ سلبٍیش دس هشيّب ٍلّب  جذ دادُ. ؿَد ّب  دظٍّؾ آٍسدُ دادُ

 .ؿًَذِ ئّش دٍ كَسر جذٍل ٍ ًوَداس اسا ًجبیذ ثِ

 

 بحث

ثاش   ؛ؿاَد  آٍسدُثبیاذ اػاز   دادُ ستقيق سا دبػا   ّب  ّب  هْن مِ ػؤال یبفشِ ،دس دبساگشاف اٍل ایي ثخؾ

ؼلق ثِ ثخاؾ  ّب یب هطبلت دیگش هش دادُ؛ گيش  حبكل اص آى سأميذگشدد ق ٍ ًشيجِّب  هْن ٍ سبصُ ستقي جٌجِ

ثاِ   هـابّذار  .ؿاًَذ  ّب ثيابى  ّب ٍ هتذٍدیز آى یبفشِ سفؼيشدس قؼوز ثتث، . ًـًَذهقذهِ یب ًشبیج سنشاس

گيش  ثب اّاذاف   ًشيجِ. ؿًَذ ّب  دیگشاى ستليل سفبٍر ثب یبفشِؿذُ، ػلل  دادُ ّب  هشسجط دیگش اسسجبط ستقيق

ِ ّاب   ّابیي ماِ دادُ   گياش   ًبهـخق ٍ ًشيجِ ّب اهب اص اظْبس ؿَد، ستقيق هشسجط سا ّاب   آى طاَس مبهال،   ثا

ّاب دس اًشْاب  ثتاث     ٍ سَكيِ ؿًَذ ّب  جذیذ دس كَسر لضٍم ثيبى فشضيِ. ؿَد مٌٌذ اجشٌبة ًوي دـشيجبًي

 .ثيبیٌذ

 ّاب ٍ سلابٍیش   ّب، ًوَداسّب، ػنغ جذٍل، ثشا  سـنش ٍ ػذبػگضاس ، هشاجغ ٍ هٌبثغ: ػبیش كفتبر

 .(هشش ػبًشي ؿبًضدُیب  ّـزدٌْب )

ثبؿٌذ ٍ دس هشي هقبلاِ   گزاس  هشَالي داؿشِ گشدًذ، ؿوبسًُ اسائِّب ثِ كَسر ػنغ  جذٍلػز ا الصم

ِ  دس صیشًَیغ جذٍل. ؿَد ّب ثِ كَسر هشَالي اؿبسُ جذٍل  ثِ ؿوبسُ اخشلابسّب  غيشاػاشبًذاسد     ّب، ّوا

ثِ صثبى فبسػي، ثاِ   ثبیذ ًيضًوَداسّب دس هَسد ؛ ّب فبسػي ثبؿذ ؿًَذ ٍ هشي جذٍل دادُ ، سَضيحؿذُ اػشفبدُ

هشاش   ػابًشي  33X8ّاب ًجبیاذ اص    اثؼابد آى ٍ ؿًَذ  اضبفِ سٌظين ّب  ثؼذ ، ثذٍى حبؿيِ ٍ سضئييكَسر دٍ 

 .سش ثبؿذ ثضسه

( dpi 300 مان  دػاز )ٍ ثب ميفيز هٌبػت چابح   TIFّب  هجضا اص ًَع  ّب ثِ كَسر فبیل ػنغ

ز هطلاَة دس  ّب ثاب ميفيا   ؿًَذ مِ اص ًظش فٌي چبح آى ثبیذ دقيق ٍ سٍؿي ٍ ثِ ًتَ  سْيِّب  ػنغ. ؿَد



اص اسػبل ػناغ سًگاي    دس حذ هوني. اص اسػبل فشَمذي ثِ جب  ػنغ خَدداس  ؿَد. هجلِ هقذٍس ثبؿذ

ّاب ٍ سلابٍیش    ػنغ. ؿذُ دس ثبال ثبؿذ ّب  سادیَگشافي ثبیذ هطبثق اػشبًذاسدّب  گفشِ ػنغ. گشدد اجشٌبة

اػز، هٌجغ  اگش ػنغ هٌشـشؿذُ. ثبؿذدس هشي ّب ثشاػبع اسجبع  ى سشسيت آ ،گزاس  هشَالي داؿشِ ثبیذ ؿوبسُ

 .ؿَدرمش هٌبثغاٍليِ دس 

ثبیاذ قجال اص    فٌاي گًَِ مول ٍ ّوچٌيي ّش اًذ ؿذُشًبم هٌبثغ حوبیز هبلي مِ ثِ اًجبم ستقيق هٌج

 .ؿَدػٌَاى سـنش ٍ قذسداًي رمش ثبهٌبثغ ٍ هشاجغ 
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سوبهي هقبالر هٌطجق ثاب  . ٍ ٍیشایؾ هقبالر آصاد اػز ،ّب اًجبم اكالح  سد، ،ز ستشیشیِ دس دزیشؽئّي

دغ اص اسخبر سأ  ًْابیي،  . ؿَد هي اسػبل سخلليداٍساى مويشِ اسصیبثي ثِ  ثشا ؿشایط فَ ، دغ اص ٍكَل 

دس كَسر اًجبم . ذؿخَاّذ دادُهتششم   ثِ ًَیؼٌذُكَسر مشجي ِ یب ث ػبیز سػوي هجلِ  اص طشیق ٍةًشيجِ 

ًؼخِ اص هجلاِ ثاشا     چْبسگشفشِ، دغ اص اًشـبس، داٍساى، هقبلِ دس ًَثز چبح قشاس هَسدًظش براكالحسوبم 

 .ؿذ خَاّذ اسػبلهؼئَل ًَیؼٌذُ 

طجقاِ   –داًـنذُ دضؿني ؿبّذ  -32دالك  –صادُ  ػجذاهللخيبثبى ؿْيذ  -َاس مـبٍسصثل –سْشاى : ًـبًي

 88284338: سلفي ٍ دٍسًگبس – 34322-5422كٌذٍ  دؼشي  -دفشش هجلِ داًـَس دضؿني -4

 ذمٌٌ هشاجؼِ هجلِ ساٌّوب  اؿششاك سَاًٌذ ثِ ػفبسؽ ًـشیِ هي ثشا هٌذاى ِ ػالق دسضوي،
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