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راهنمای نویسندگان

فصلنامه علمیپژوهشی سالمت در حوادث و بالیا ،به شماره استاندارد بینالمللی پیایند (شاپا)
.آنالین  2345-4210ثبت شده است و به زبان انگلیسی منتشر میشود .این نشریه در تاریخ
 1394/03/11طی مجوز شماره  9۴/4825از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازه انتشار گرفته و از
پاییز  1394از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رتبه
علمیپژوهشی گرفته است.
 .۱اهداف و حیطه عمل
هدف نشریه سالمت در حوادث و بالیا ،انتشار مهمترین و با کیفیتترین موضوعات علمی و بالینی است .این موضوعات از تمامی جوانب و
تخصصهای مرتبط با مباحث سالمتی در حوادث و بالیا گرفته میشود و به منظور افزایش آگاهی محققان ،پزشکان ،درمانگران و تمام کسانی
که به نوعی با زمینههای حفظ و ارتقای سالمتی در حوادث و بالیا در تعامل هستند ،آخرین پیشرفتها ،دستاوردها و مطالعات علمیپژوهشی
در این حوزه را منتشر میکند.
مقاالت ارسالشده به این نشریه که مطالب ذکرشده در این راهنما را رعایت نکرده باشند ،برای اعمال اصالحات مقتضی ،متناسب با این نشریه
به نویسندگان برگردانده خواهند شد .ارسال مقاله به این نشریه به منزله منتشرنشدن آن در گذشته (جز به صورت چکیده یا بخشی از کنفرانس
و یا پایان نامه تحصیلی) ،ارسال نکردن همزمان به مجالت دیگر ،موافقت تمامی نویسندگان و افرادی که بهطور مستقیم یا ضمنی در اجرای کار
مسئولیتی داشتهاند و ارسال نکردن آن در آینده برای نشریات دیگر به همان فرم و زبان و بدون اجازه کتبی از ناشر در صورت پذیرش است.
مقاالت باید با رعایت کامل آئین نگارش نوشته شوند .در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد ،میتوان با حروف فارسی
از آوانویسی استفاده کرد و اصل واژه التین داخل پرانتز یا زیرنویس نوشته شود .از آنجا که متن نهایی مقاله به زبان انگلیسی در نشریه منتشر
میشود ،نویسندگان باید برای ترجمه مقاله از زبان فارسی ،معادل کلمات فارسی استفادهشده در متن را به صورت زیرنویس در اختیار مترجم
قرار دهند.
 .۲انواع مقاالت
مقاالت قابل پذیرش در نشریه  HDQشامل موارد زیر است:
 .۱.۲مقاالت اصیل پژوهشی
این مقاالت گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل هستند و شامل چکیده (فارسی و انگلیسی) ،مقدمه ،روش بررسی ،یافتهها ،بحث،
نتیجهگیری ،مالحظات اخالقی ،تشکر و قدردانی و منابع میشوند.
 .2.۲مقاالت مروری
این مقاالت دربرگیرنده تمام مطالعات انجامشده با موضوع جدید علمی هستند .معموالً تحریریه از اساتید درخواست میکند تا مقاالتی با
موضوعات جدید بنویسند .مقاالت مروریای که موضوع آنها مناسب و در راستای اهداف نشریه باشد نیز بررسی میشوند .مقاالت مروری
غیردرخواستی تحت مراحل ارزیابی معمول نشریه قرار خواهند گرفت .این مقاالت فقط در صورتی که از سوی اساتید برجسته و ماهری ارسال
شود که در زمینه موضوع مربوطه تجارب تحقیقاتی متعدد و جایگاه متمایزی دارند ،پذیرفته خواهد شد.
در مقاالت مروری ،نویسنده مسئول باید جزو نویسندگان حداقل  ۳منبع از منابع ارائهشده در انتهای مقاله باشد .تعداد منابع نیز نباید کمتر از
 ۳۰منبع باشد .این مقاالت شامل چکیده (فارسی و انگلیسی که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست) ،مقدمه ،روش بررسی (این بخش شامل
روشهای جستوجو و دستیابی به تمام منابع مرتبط و در دسترس همانند کتاب ،نشریه ،سایت و  ...در زمینه موضوع مقاله است که نویسنده از
تمام موارد اشارهشده ،برخی از منابع منتخب را در انتهای مقاله ذکر میکند) ،بحث ،نتیجهگیری و منابع است.
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 .3.۲مقاالت گزارش موردی
این مقاالت فقط در صورتی که یک مورد جالب ،نادر و استثنایی را گزارش کنند ،چاپ خواهند شد .این مقاالت شامل چکیده (فارسی و
انگلیسی که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست) ،مقدمه ،معرفی مورد ،بحث ،مالحظات اخالقی و منابع هستند .ضمیمه کردن  1تا  4تصویر،
گزارش پاتولوژی ،آزمایشگاه ،ارزیابیهای تصویربرداری و  ...و همچنین آدرس و تلفن مورد -در صورت لزوم -همراه با مقاله الزامی است.
 .4.۲مقاالت گزارش کوتاه
این مقاالت شامل شرحی از یک پیشرفت علمی معنادار از تحقیقات در حال انجام و تکمیل در زمینه سالمتی در حوادث و بالیا هستند و
دادههای مختصرتری نسبت به مقاالت اصیل پژوهشی دربردارند .این مقاالت باید شامل چکیده (فارسی و انگلیسی که الزامی به سازمانیافته
بودن آن نیست) ،مقدمه ،موضوع ،بحث ،مالحظات اخالقی و منابع هستند.
 .5.۲نامه به سردبیر
این بخش غالباً شامل نظرات و نوشتههای خوانندگان نشریه درباره آخرین مقاالت منتشرشده است .در بعضی موارد چنانچه نویسنده بخواهد،
مطلبی را برای طرح در جامعه علمی و یا اطالعرسانی به خوانندگان ،به دفتر نشریه ارسال نماید ،میتواند از این نوع مقاله استفاده کند.
 .۳تنظیم مقاله

 .۱.3اصول کلی :مقاله ارسالی بدون احتساب چکیدهها ،جداول ،نمودارها ،تصاویر و فهرست منابع باید حداکثر از  50۰۰کلمه تشکیل شده
باشد .در برای مقاالت مروری تا  7000کلمه قابل قبول است .مقاله باید در قالب ورد ) (Word doc 2003روی کاغذ  A4بهصورت یک رو با ۲٫۵
سانتیمتر حاشیه از هر طرف کاغذ تایپ شده باشد .برای متن فارسی از قلم بیمیترا یا بینازنین و برای متن التین از قلم تایم نیو رمان (Times
) New Romanاستفاده شود .اندازه قلم بهترتیب زیر تنظیم شود
 .1.۱.3صفحه عنوان :عنوان فارسی و انگلیسی با قلم ضخیم ) (Boldو اندازه ۱۶؛ نام نویسنده(گان) با قلم ضخیم و اندازه ۱۴؛ مشخصات
نویسنده(گان) با قلم معمولی و اندازه  ۱۲و شمارهگذاریشده (نویسنده مسئول با * مشخص شود) .برای ارجاع به توضیحات در مورد هر نویسنده
از عدد بهصورت باالنویس ( )Super Scriptاستفاده شود .در این صفحه عنوان کامل مقاله ،نام کامل نویسندگان ،باالترین مدرک ،مقطع و رشته
تحصیلی ،دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه هیئت علمی یا پست سازمانی هریک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) به همراه آدرس پستی،
شماره تلفن ،نمابر و پست الکترونیک همه آنها درج شود .این صفحه باید در قالب یک فایل ورد به صورت جداگانه در بخش مربوط به خود
) (Title pageدر وبسایت نشریه بارگذاری شود.
 .2.۱.3چکیدهها :چکیده در ابتدای متن اصلی مقاله قرار میگیرد .عنوان فارسی با قلم میترا یا نازنین معمولی و اندازه ۱۲و عناوین چکیده
(هدف ،روش بررسی و  )...به صورت ضخیم و با اندازه  ۱۲تنظیم شود .کلیدواژهها در انتهای چکیده با یک خط فاصله درج شود .برای هر مقاله
حداقل  3و حداکثر  6کلیدواژه قابل قبول است .برای فاصلهگذاری بین کلیدواژها از عالمت «؛» در متن فارسی و «;» در متن انگلیسی استفاده
شود .ابتدا عنوان کامل مقاله و سپس چکیده سازمانیافته وارد شود .چکیده باید حداکثر 250کلمه برای چکیده انگلیسی و 400کلمه برای
چکیده فارسی و شامل بخشهای هدف ،روش بررسی ،یافتهها ،نتیجهگیری و کلیدواژهها باشد که دقیقاً منعکسکننده مهمترین مطالب مقاله
است ۳ .تا  6واژه کلیدی با یک فاصله از چکیده گذاشته شود .در روش بررسی چکیده ،روش تحقیق ،نوع نمونهگیری و جامعه آماری مربوطه،
ابزارهای پژوهش ،متغیرهای بررسیشده و روشهای تحلیل آماری دادهها مشخصاً نام برده شود .همچنین در یافتههای چکیده مقادیر دقیق
احتمال ) (P–Valueحاصل از تحلیلهای آماری ذکر شود .چکیده فارسی باید با چکیده انگلیسی همخوانی داشته و بخشهای معادل Objective,
 Materials & Methods, Results, Conclusion, Keywordsدر آن ذکر شده باشد.
 .3.۱.3متن اصلی مقاله :متن فارسی /انگلیسی با فونت معمولی اندازه  ،۲۱پانویسها  ۰۱تنظیم شود .اندازه قلم در جداول و توضیح مربوط
به تصاویر مشابه متن اصلی و در نمودارها حداقل  ۸و حداکثر  ۲۱باشد .این بخش باید فاقد هرگونه مشخصاتی از نویسندگان و شامل مقدمه
(بیان مسئله ،هدف ،اهمیت و ضرورت) ،روش اجرا ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری و مالحظات اخالقی برای مقاالت اصیل پژوهشی باشد .هنگام
تایپ کردن در نرمافزار واژهپرداز از حروف و عالئم استاندارد فارسی استفاده شود («ک» به جای «ک»« ،ی» به جای «ی» »« ،به جای [“ ”
و یا " "] ،ممیز فارسی « »٫به جای خط کسری « »/و نظایر آن) .برای سهولت کار میتوانید از «صفحه کلید استاندارد فارسی» استفاده کنید.
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مقدمه:
خالصهای از تعاریف ،اصول ،تئوریها و بیان مسئله و سپس مروری از پیشینه تحقیق ،مجهوالت بهجامانده از تحقیقات قبلی ،دالیل
لزوم مطالعه و هدف مطالعه را شامل میشود وهمچنین نباید به دادهها و نتیجهگیری پژوهش اشاره کند.باید دقیقاً به روش کار ،مشاهده ،آزمایش
یا مداخله اشاره کرد و نوع و روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونهها و نحوه انتخاب آنها ،معیارهای ورود و خروج و متغیرهای پایهای مربوطه که
لحاظ شدهاند ،موضوعات آزمایشگاهی ،متغیرهای بررسی و ابزارهای سنجش بهکاررفته و روایی و پایایی آنها را مشخصاً ذکر نماید .چنانچه از
دستگاهی استفاده شده است ،نام و آدرس کارخانه سازنده داخل پرانتز ذکر شود .چنانچه روش بهکار رفته قب ً
ال اثبات شده و استاندارد است ،به
منابع مربوطه اشاره شود ،ولی در صورت جدید بودن روش اجرا ،اطالعات کافی در حدی که برای دیگران نیز قابل انجام و تکرار باشد الزم است.
در صورتی که دارویی بهکار رفته است ،نام ژنریک ،مقدار و نحوه تجویز آن ،همچنین جنسیت و میانگین و انحراف معیار سن بیماران الزم است.
روشهای آماری بهکاررفته و بسته نرمافزاری مربوطه نیز در انتهای این بخش بیان شود.
یافتهها:

میتواند بهصورت متن ،جداول و یا نمودارها ارائه شود ،به شرطی که در اشکال مختلف تکراری نباشند .مقدار احتمال
در تحلیلهای آماری انجام شده باید دقیقاً بیان شوند .چنانچه در مطالعه ،دو یا چند گروه از نظر متغیر یا متغیرهایی ،یا اثرات مداخلهای مورد
مقایسه قرار گرفتهاند ،ابتدای یافتهها جدولی برای مقایسه گروهها از نظر متغیرهای پایهای و زمینهای مؤثر بر متغیرهای بررسی و مشخصات
دموگرافیک ،مشتمل بر میانگین و انحراف معیار در متغیرهای کمی و فراوانی و درصد در متغیرهای کیفی و مقدار دقیق احتمال )(P–value
بهدستآمده از مقایسه آنها با روشهای آماری متناسب ارائه شود که نشاندهنده عدم اختالف معنادار دو گروه و یکسان بودن آنها در این
متغیرها باشد.
)(P–Value

بحث:
به مقایسه یافتههای حاصل از تحقیق انجام شده با سایر تحقیقات انجام شده قبلی از منظر تفاوتها و تشابهات بین آنها پرداخته و
در تأیید یا دالیل تفاوت بین آنها استدالل شود .جزئیات یافتههای حاصل از این تحقیق و همچنین تحقیقات قبلی نباید تکرار شوند .در انتها
باید به درست یا غلط بودن فرضیه و هدف تحقیق و یا ناکافی بودن ادله حاصل در اخذ نتیجه قطعی رهنمون شود.
نتیجهگیری:
نتیجه و برآیند نهایی و قطعی تحقیق را بیان نماید.
مالحظات اخالقی :مالحظات اخالقی لحاظ شده نیز باید ذکر شوند؛ از جمله :کسب رضایت آگاهانه از کلیه کسانی که اطالعاتی
از آنها اخذ و یا آزمایش شدهاند ،شامل افراد بزرگسال شرکتکننده و یا والدین یا قیم قانونی افراد نابالغ .ذکر نام اختصاصی سازمان ،ارگان یا
کمیسیونی که طرح را بررسی و با آن موافقت یا حمایت کرده است .روشهای نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با راهنمای بهداشتی
انستیتو ملی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی توسط انسان مطابقت داشته باشد.
تشکر و قدردانی :از تمامی کسانی که معیارهای الزم جهت حضور در بین نویسندگان را نداشته ولی به نوعی در انجام تحقیق
مشارکت داشتهاند ،شامل ارائه کمکهای تکنیکی ،فنی و نوشتاری و یا گروههای علمی همراهیکننده ،همچنین حمایتکنندههای مالی و
تهیهکنندگان مواد و لوازم مصرفی در این بخش تشکر شود.
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 Rحمایت مالی :در صورتی که پروژه مربوط به مقاله ،به هر صورتی حمایت مالی یا گرانت پژوهشی دریافت نموده است ،در اینجا با ذکر
قرارداد یا شماره گرانت به آن اشاره میشود.
جداول :عنوان جدول باید در باالی آن ذکر شود و تعداد آنها در هر مقاله بیشتر از  ۶عدد نباشد .موضوعات توضیحی الزم در مورد
جداول ،بهصورت زیرنگاشت جدول ذکر شود .از ارسال عکس جداول جدا ً خودداری کنید .جداول از طریق ابزار جدولسازی نرمافزار واژهپرداز
(بهعنوان مثال  )Word ۲۰۰۳تهیه شود .جهت جداول در متن فارسی بایستی راست به چپ تنظیم گردد .هر جدول در مکان مربوطه و در یک
صفحه مجزا وارد شود .در صورت پشت سر هم قرار گرفتن چند جدول ،جداول زیر هم به ترتیب شماره قرار میگیرند.
اشکال و نمودارها :در تعداد محدود حداکثر  5تصویر/نمودار در هر مقاله ،با کیفیت باال ،در صفحات جداگانه با فرمت  JPEGیا GIF

با کیفیت باال (رزولوشن  )DPI ۶۰۰بوده و بهصورت رنگی ارسال و توضیحات آنها زیر آنها قرار گیرد .عنوان نمودارها در زیر آنها قرار گرفته و
فقط در صورتی که اطالعات جدید و اضافهتری از سایر موارد ارائه میکنند ارسال شوند؛ در کلیه نمودارها و تصاویر حروف ،اعداد و نمادها باید به
فارسی ،واضح و به اندازهای باشد که پس از چاپ خوانا باشند .توضیحات مفصل به عناوین و زیرنگاشتهای جداول ،نمودارها و تصاویر مربوطند،
نه به خود آنها .در صورت اخذ نمودار ،تصویر و یا جدول از منبعی دیگر ،ضمن ارجاع ،مطابق قوانین مربوط به حق نشر اقدام گردد .جایگذاری
اشکال و نمودارها مطابق جداول انجام شود.
منابع:
تمامی منابع درون متنی و انتهای مقاله باید بر اساس شیوه ونکوور نوشته شود .برای اطالعات دقیق منبع نویسی انواع منبع به راهنمای منبع
نویسی نشریه در وبسایت (این لینک) مراجعه شود.
 .4.۱.۳شمارهگذاری خطوط مقاله تمامی خطوط مقاله باید به صورت پیوسته شمارهگذاری شده باشد.
 .2. 3نامه درخواست نشر ) :(Cover letterهر مقاله ارسالی به دفتر نشریه  HDQباید همراه یک نامه شامل موارد ذیل باشد که به امضای
همه نویسندگان رسیده باشد:
اطالعات مربوط به انتشار قبلی مقاله به هر صورت (اعم از کنگره ،انتشار در مجالت دیگر و …) و تأیید عدم ارسال همزمان به مجالت دیگر
آورده شود.
محتوای مقاله و ترتیب نام نویسندگان به تأیید و امضاء تمام نویسندگان رسیده باشد.
نویسنده مسئول (و در صورت نیاز نویسنده رابط) معرفی شود.
کلیه حقوق مؤلف و نشر محتوای مقاله به نشریه  HDQواگذار گردد.
جهت سهولت کار نویسندگان محترم نمونه این نامه به زبان انگلیسی در وبسایت نشریه قرار دارد.
 .۴واژههای اختصاری و مخفف و نمادها :فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده است و به هیچ وجه در عنوان و چکیدهها نباید استفاده
شوند .عبارت کامل هر یک از واژههای اختصاری در اولین مرتبه استفاده آنها در متن باید مورد اشاره قرار گیرد ،مگر اینکه یک واحد استاندارد
اندازهگیری باشد.
 .۵بهرهمندی و منافع سایرین :نویسندگان باید ضمن قدردانی ،هرگونه منابع مالی و تأمین اعتبار انجام تحقیق را بیان داشته و به هرگونه
رخداد و اثر احتمالی و بالقوه بر منافع دیگران در اثر نتایج تحقیق همچون کسب منفعت و درآمد یا پرداخت هزینه یا دارایی سهام و مشترکین
آن در یک سازمان که ممکن است متعاقب چاپ مقاله منتفع یا متضرر شوند اشاره نمایند .اظهار اثر متناقض و دوگانه نفع و ضرر چاپ مقاله
برای برخی ،منجر به عدم چاپ آن نخواهد بود ،ولی الزم است که مسئولین نشریه از آن آگاه باشند.
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 .۶ارسال مقاله :مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی نشریه به آدرس  http://hdq.uswr.ac.irارسال شود .راهنمای مربوطه روی وبسایت موجود
است.
 .۷مراحل ارزیابی :تمامی مقاالت بدون نام نویسندگان توسط حداقل  ۲داور که از سوی هیئت تحریریه انتخاب میشوند ارزیابی و نویسنده
مسئول از پذیرش ،رد یا نیاز به اعمال اصالحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد .چنانچه مقاله کام ً
ال مطابق موارد
ذکرشده در این راهنما باشد و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ کند ،در نوبت چاپ در اولین شماره ممکن نشریه قرار خواهد گرفت.
 .۸ویرایش نهایی :یک نسخه پرینت کامپیوتری از نسخه آخر و آماده چاپ مقاله و یا فایل  PDFآن ،جهت قرائت و ویرایش نهایی به منظور
پرهیز از هرگونه اشتباه احتمالی ،برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد که باید بالفاصله توسط ایشان بررسی و ضمن مشخص کردن اصالحات
احتمالی مجددا ً به نشریه عودت داده شود.
 .۹نگهداری و آرشیو :کلیه نسخ مقاله ،مکاتبات و سایر الحاقات و پیوستهای مربوطه به انضمام نسخه چاپ شده تا مدت  ۶ماه پس از تعیین
نتیجه نهایی در دسترس خواهد بود.
 .۱۰حق چاپ و انتشار :تمام مطالب و مندرجات فصلنامه  HDQتحت قانون حقاالمتیاز بینالمللی محفوظ هستند .این نشریه برای استفاده
غیرتجاری و شخصی شما است ،پس ممکن نیست که هر موضوع یا بخشی از مندرجات آن بدون اجازه کتبی قبلی و یا در اختیار گرفتن مالکیت
حق چاپ آن ،به شکل موجود یا تغییر ،تعدیل ،اصالح و یا تلخیص شده ،توزیع ،منتشر،منتقل ،مخابره ،نمایش ،چاپ و یا به هر شکلی استفاده
شود.
 .۱۱هزینه چاپ :این نشریه به صورت آنالین منتشر می شود و در حال حاضر هیچگونه هزینهای جهت چاپ مقاالت دریافت نمیکند.
چک لیست نهایی :پیش از ارسال مقاله ،مطابق چکلیست زیر از رعایت کلیه موارد ذکر شده مطمئن شوید:
صفحه عنوان کامل باشد.
چکیده سازمانیافته فارسی تا  400کلمه و انگلیسی تا  250کلمه در صفحات جداگانه ارسال شود.
منابع با شیوه ونکور و آنچه در بخش مربوط به منابع در راهنمای نویسندگان توضیح داده شده کام ً
ال مطابق باشد.
جداول ،نمودارها و اشکال در صفحات جداگانه و مطابق شرایط ذکر شده باشد.
از کامل بودن عنوان و شماره جداول و تکراری نبودن اطالعات آنها در متن اطمینان حاصل کنید.
تمامی عکسها ،نمودارها و سایر تصاویر دارای عنوان باشند.
تعهدنامه عدم ارسال به سایر مجالت توسط کلیه نویسندگان امضاء شده باشد (در نامه درخواست نشر تکمیل و بارگذاری شده باشد).
منابع بودجه و حمایت تحقیق یا افراد و سازمانهایی که از نتایج تحقیق بهرهمند و متأثر هستند و یا چنانچه هرگونه تأییدیه از کمیته اخالق
در پژوهش یا مجوز از مؤسسات مرتبط وجود دارد بیان شود.
فایل  Wordمقاله (که تحت  office 97-2003باز شود) برای فراگذاری روی پایگاه الکترونیکی نشریه به صورت کامل و «بدون نام» آماده شده
باشد.
فایل (منابع) کتابخانه مقاله با قالب ( enlمربوط به برنامه  ) EndNoteیا ( RISقالب عمومی برنامههای مدیریت منابع اطالعات علمی) برای
فراگذاری آماده شده باشد.
فایل منابع حاوی آدرس اینترنتی تکتک منابع آماده و در قسمت فایلهای ضمیمه فراگذاری شده باشد.

