
 نما آموزشی مطالعات نشریه در چاپ جهت مقاله نگارش و تدوین راهنماي
 تعالی بسمه

 Letter to the Editor،  سردبیر به نامه و  Review Articles  مروري مقاالتOriginal Articles  پژوهشی اصیل مقاالت مجله، این

 مناسب هاي روش پزشکی، آموزش زمینه در تطبیقی مطالعات آموزشی، برنامههاي ارزشیابی شامل آموزش با مرتبط موضوعات
 در اي حرفه اخالق پزشکی، علوم در درسی ریزي برنامه تدریس، آموزشی، تکنولوژي تحصیلی، پیشرفت اندازه گیري آزمون و

 .پذیرد می چاپ براي را الکترونیکی و یادگیري پزشکی علوم
 شدة چاپ مقاله سه به کم دست و داشته کافی ورزیدگی و تخصص موضوع آن در نویسنده بایست می مروري مقاالت مورد در

 .باشد کرده اشاره موضوع، همان با ارتباط در علمی، معتبر در مجالت خود
 :باشند داشته توجه زیر نکات به نویسندگان که است شایسته

 یید تأ با( اصالحات انجام در تحریریه هیئت .دارد می محفوظ خود براي را مقاالت ویراستاري و قبول یا رد حق نما مجله 1-
 )مسئول مؤلف

 .باشد می معذور آن ملحقات و مقاالت عودت از و است آزاد
 شده قید روشنی به میبایست نامه، این در .باشد رسیده مقاله نویسندگان دیگر و اصلی نویسنده امضاي به که هاي نام ارسال 2-

 نگردیده ارسال دیگر مجله اي به همزمان نیز و نرسیده چاپ به یا و نشده پذیرفته کشور داخل مجالت در ارسالی که مقاله باشد
 )مجله دفتر به مقاله وصول اعالم از پس ماه 4 حداکثر( مجله از نهایی پاسخ گرفتن تا که گردد بیان در نامه ضمن، در .است
 .شد ارسال نخواهد دیگر اي نشریه براي مقاله
 .باشد نمی مجاز )نویسندگان( نویسنده نام ذکر بدون مقاله مطالب از برداشت گونه هر 3-
 مقاله متن تنظیم راهنماي 4-

 :باشد زیر مشخصات داراي باید مجله دفتر به ارسالی مقاالت
 نرم با )متر سانتی 2 /5 سمت هر حاشیه و متر سانتی 1 /2 سطرها فاصله( میان در خط یک صورت به A4 بصورت باید مقاله
 با Times New Roman 10 انگلیسی زبان براي و B Nazanin 11 فارسی زبان براي حروف اندازه و نوع و Microsoft word افزار

 ارسال مجله سایت وب در مقاالت کیی الکترون ارسال امکان از استفاده با و باشد شده تایپ آیین نگارش اصول کامل رعایت
 بیان جهت شود سعی االمکان حتی و شده رعایت کامل طور به فارسی زبان آیین نگارش میبایست مقاله نگارش در .گردد

 .شود آورده صفحه یین پا در نویس زیر صورت به مربوط انگلیسی اصطالح گردد و استفاده فارسی معادل از انگلیسی اصطالحات
 عنوان و علمی رتبه خدمت، محل مسئول، مؤلف و نویسندگان یا نویسنده نام مقاله، کامل عنوان :عنوان صفحه )الف

 سازمان یا مرکز مسئول، مؤلف نمابر و تلفن الکترونیکی، پست و پستی آدرس همراه به شهر و دانشکده، دانشگاه دانشگاهی،
 .باشد رسیده مقاله نویسندگان کلیه امضاي به باید صفحه این .شود آورده طرح ثبت شماره پژوهشی و طرح بودجه کننده تأمین

 در .باشد گیري نتیجه و یافته ها شها، رو هدف، و مقدمه قسمتهاي حاوي و بوده کلمه 250 حداکثر باید چکیده :چکیده )ب
 آموزش عناوین( Mesh فهرست واژه هاي از واژه 5 تا 3 از راستا این در .است الزامی متن با متناسب کلیدي آوردن واژههاي انتها

 .است الزامی جداگانه اي صفحه در انگلیسی و فارسی زبان دو هر به چکیده ارسال .شود می توصیه Indexmedicus در )پزشکی
 منابع نام .باشد منابع و تشکر و تقدیر نتیجه گیري، و بحث ها، یافته روشها، و مواد مقدمه، شامل؛ میبایست مقاله متن :متن )ج

 نباید متن صفحات تعداد .شود ذکر تشکر و تقدیر قسمت در مقاله تهیه و تحقیق انجام در تکنیکی کمک هرگونه و حمایت مالی
 سطري 18 صفحه ارتش پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزشی، مطالعات نشریه10 حداکثر از

 .نماید تجاوز



 فارسی اعداد با و Microsoft word افزار نرم با اصلی متن همانند و بوده کامل عنوان داراي باید جداول :نمودارها و جداول )د
 .شود تایپ

 و جداول تعداد .شوند گذاري شماره و آورده اي جداگانه صفحات در و بوده فارسی زبان به کامل عنوان داراي باید نیز نمودارها
 کامل طور به مقاله در آنها دادههاي و اطالعات به که نمودارهایی و جداول آوردن از و باشد مقاله حجم با متناسب نمودارها باید

 .گردد است، اجتناب شده اشاره
 قسمت در مشخص عناوین با و چاپ مناسب یکفیت با و Jpeg یا TIF نوع از مجزا فایلهاي صورت به ها عکس :عکسها ) ه

 ارسال
 .باشد تر بزرگ متر سانتی 8 * 12 از نباید شده ارایه سهاي عک ابعاد .گردد ارسال مقاالت کیی الکترون

 مقاله انتهاي در و گردیده درج پرانتز در شماره ذکر با استفاده ترتیب به یبایست م منابع متن در :منابع نگارش شیوه )و
 فهرست تهیه جهت
 .شوند مرتب زیر الگوي اساس بر منابع

 :گردد می ارائه زیر شرح به مقاله نوع به توجه با مقاله هر اصلی هاي بخش نگارش راهنماي
 Original Research Articleاصیل پژوهشی مقاله 1-

 Review Articleمروري مقاله 2-

 Qualitative Research Articleکیفی پژوهش مقاله 3-

 Short Communication  علمی نامه 4-

 Letter to editor سردبیر به نامه 5-

 )کلمه 1000 تا 750 حجم در( انگلیسی یا فارسی زبان به پزشکی آموزش زمینه در کتاب مرور 6-
 1500 تا 1200 حجم در و همایش برگزاري از پس ماه دو تا حداکثر( جهان سراسر در پزشکی آموزش گردهمآیی گزارش 7-

 )کلمه
 Original Research Article اصیل پژوهشی مقاله 1-

 .نباشد کلمه 250 از بیش و ) Structured abstract ( بوده ساختاردار باید الزاماً و باشد مقاله اصلی محتواي معرف باید چکیده
 گیري نتیجه ،) Results ( نتایج ،) Methods ( روشها Introduction ( مقدمه :است ذیل هاي بخش زیر مقاله شامل چیکده

Conclusion  اساس بر ها واژه کلید از مورد سه حداقل است کلیدي الزم واژه هاي و MESH چکیده است الزم همچنین .باشد 
 affiliation  متبوع سازمان نام و علمی مرتبه آخرین و تلفن آدرس، انضمام به مقاله فارسی چکیده ساختار با منطبق نیز انگلیسی

 .شود ارائه نیز انگلیسی به 
 جامعه اجرا، مکان و زمان ،) Research Design ( تحقیق طرح تحقیق، نوع ي کننده داللت باید قسمت این :چکیده روشهاي

 .باشد یافتهها تحلیل آماري روش و اطالعات، گردآوري ابزار و روش گیري، نمونه روش و حجم نمونه تحقیق،
 در  P value  و ها، یافته مهمترین مقادیر ذکر با همراه پژوهش هدف با مرتبط یافتههاي شامل قسمت این :چکیده یافتههاي

 .است ها ارتباط یا تفاوتها معنادار بودن صورت
 پیشنهاد و مطالعه این از حاصل هاي یافته اساس بر تحقیق سوال به پاسخ مورد در نویسنده بندي جمع :چکیده گیري نتیجه

 .است آن کاربردي
 الزم ،.باشد مطالعه انجام اهمیت و ضرورت پیشینه، موضوع، برگیرنده در که گردد ارائه گونهاي به باید قسمت این :مقاله مقدمه

 است
 .گردد مشخص مقدمه انتهاي در روشن و صریح صورت به تحقیق اصلی سوال یا هدف



 :باشد زیر موارد برگیرندهی در قسمت این است الزم :روشها
 ضرورت، صورت در و نمونهگیري روش نمونه، حجم نمونه، جمعیت و آماري جامعه پژوهش، انجام مکان و زمان :مطالعه نوع

 افزار نرم استفاده، مورد ابزار توضیح و ها داده گردآوري هاي روش آن، دالیل و نمونه انتخاب شرایط مطالعه، معیارهاي ورود
 .آن کاربرد دالیل و ها داده تحلیل و تجزیه در استفاده مورد آزمونهاي آماري و آماري

 :مطالعه نوع -
 :تجربی تجربی، پیش تجربی، شبه مطالعات .الف

 مقاالت نویسندگان راهنماي
 :شود داده توضیح زیر موارد است الزم مطالعات این براي روشها قسمت در
 تصادفی غیر یا تصادفی توزیع و شاهد گروه کارگیري به نظر از مطالعه مورد گروههاي هاي ویژگی به توجه با مطالعه طراحی -

 نمونهها
 -  تصادفی توزیع ي نحوه کردن مشخص گروه، هر به مراجعه دفعات گروه، هر نمونه تعداد و مطالعه مورد گروه هاي تعداد -

Random Al 
location  سازي همتا ي نحوه یا  matching  صورت در و نمونهها تصادفی گزینش شیوه نمونهگیري، شیوه ها، درگروه ها نمونه 
 .ها نمونه بررسی زمان مدت و ها نمونه پیگیري مدت و آن، انجام ي نحوه blinding  کورسازي روش استفاده از

 مطالعه مورد ههاي گرو در وابسته متغیر گیري اندازه چگونگی -
 قابل خواننده براي که طوري به جزئیات شرح با مطالعه مورد گروههاي براي مداخله نحوه ي واضح، و دقیق جامع، توضیح -

 .باشد تکرار
 شاهد گروه با برخورد شاهد، و تجربی هاي گروه در مداخله اختالف نمودن مشخص

 آزمون پس و آزمون پیش گروه، هر در گیري اندازه مورد شهاي سنج و گروه هر به مراجعه دفعات -
 در مطالعه از فرد شدن خارج باعث که شرایطی لزوم، صورت در( خروج و )آن دلیل و نمونه انتخاب شرایط( ورود معیارهاي -

 )آن دلیل ارائه با همراه میگردد مداخله از و بعد حین
 جامع طور به وابسته متغیر گیري اندازه هاي شیوه -
 آن براي شده گرفته کار به مالکهاي و مطالعه طول در پژوهش اخالق نکات رعایت توضیح -
 توصیفی مطالعات :ب
 مورد متغیر گیري اندازه دفعات و شده اندازه گیري متغیرهاي مطالعه، مورد هاي گروه تعیین لزوم صورت در مطالعه، نوع یین تع

 مطالعه مورد مقطع مدت مطالعه، بودن طولی یا مقطعی مشخص نمودن نظر،
 :دادهها گردآوري روشهاي -

 :است الزم پرسشنامه از استفاده صورت در :الف
 از که صورتی در .است گردیده استفاده علمی منابع سایر از یا و شده ساخته پژوهشگر توسط پرسشنامه آیا که گردد مشخص -

 صورت در .است الزم نیز استفاده مورد منبع معرفی است، شده استفاده منابع در شده معرفی مطالعات پرسشنامه ي سایر
 .شود داده شرح سازي بومی ي شیوه و ترجمه فرآیند پرسشنامه هاي غیرفارسی، از استفاده

 .شود داده شرح آن سازي آماده فرآیند باشد می ساخته محقق پرسشنامه که درصورتی -
 هاي بخش و حیطهها تفکیک به سواالت نوع و تعداد بررسی، مورد هاي حیطه پرسشنامه، مختلف هاي بخش از جامعی شرح -

 مختلف،
 کی و صفر یا 5 تا 1 نمره( گذاري نمره شیوه و )....یا خیر و بلی پاسخ یا لیکرت مقیاس( شها پرس به گویی پاسخ ي نحوه

 شرح و )...یا



 .شود داده توضیح بخش هر محتواي از مختصري
 .شود داده توضیح آن رواسازي براي اجرایی فرآیند دقیق توصیف و شود مشخص روایی تأمین شیوه -
 جهت شده گرفته کار به آماري هاي آزمون نتایج گزارش و پرسشنامه پایایی تأمین براي استفاده مورد روشهاي تعیین چگونگی -

 .شود داده توضیح تأمین پایایی
 شیوه ،)گروهی یا فردي .....رودرو، کیی، الکترون پستی،( پرسشنامه جمع آوري و توزیع شیوه از واضحی و جامع توضیحات -

 .گردد ارائه پرسشنامه ها بازگشت و تکمیل براي نمونه ها همکاري جلب ههاي شیو آوري، جمع جهت مراجعه و دفعات پیگیري
 .شود داده توضیح آن بندي طبقه و پرسشنامه نمرات تحلیل شیوه -
 :است الزم زیر موارد توضیح مشاهده روش از استفاده صورت در -

 نمره شیوه و سوال هر مقیاس نمودن مشخص آن، محتواي از اي خالصه و مختلف شهاي بخ و )لیست چک( استفاده مورد ابزار
 مشاهده گران سازي همسان روش مشاهده، براي مشاهده گران آموزش شیوه و آنان ویژگیهاي و کنندگان مشاهده دهی، توصیف

 آن، خصوصیات و مشاهده مورد رفتار توصیف  Inter rater /Intra rater  دیگري و خود با فرد هر ثبات مشاهده گري نظر از
 .مشاهده زمان و محل دفعات مشاهده، مشاهده، مدت

 در توضیحاتی همچنین .شود مشخص نمونه گیري است الزم باشد مستندات از استفاده اطالعات، گردآوري روش که درصورتی -
نحوه  بررسی، مورد ارتش متغیرهاي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزشی، مطالعات مورد نشریه

 .گردد ارائه اطالعات سازي آشکار شیوه و مستندات به یابی دست شیوه و آن بازیابی ي
 :شامل قسمت این اطالعات، تحلیل و تجزیه روش

 آمار در استفاده مورد هاي آماره نوع توضیح و استفاده مورد آماري هاي آزمون نوع آن، ویرایش و استفاده مورد افزار نرم توصیف
 آزمون از استفاده دلیل توضیح ضمن در .است متغیرها تحلیل براي آن کاربرد وموارد استفاده مورد هاي آزمون استنباطی، ذکر

 .است الزم نیز موارد ویژه یا معمول غیر هاي
 :نتایج -د
 .شود ذکر نتایج ابتداي در  Response rate پاسخ بازگشت درصد پرسشنامه، از استفاده صورت در -
 .گردد ارائه نتایج ابتدایی قسمت در مطالعه )دموگرافیکی( شناسی جمعیت مشخصات -
 .شود ذکر دو هر فراوانی، درصد و فراوانی مقادیر است الزم توصیفی آمار از استفاده درموارد -
 .شود خودداري متن و جدول در همزمان صورت به نتایج تکرار از -
 نباشد بیشتر جدول سه از نتایج تعداد جدول، صورت به نتایج ارائه صورت در -

 :بحث
 :باشد زیر موارد برگیرنده ي در بحث است الزم

 مطالعه هاي یافته مهمترین از نویسنده تفسیر ابتدا ادامه در و شود آغاز آن اصلی نتایج و مطالعه از مختصري معرفی با بحث -
 .گردد ارائه

 .شود داده توضیح شده مرور مطالعات با حاضر مطالعه ي نتیجه هاي شباهت و تها تفاو از نویسنده استدالل است الزم -
 .شود خودداري نشده اشاره آن به نتایج قسمت در که جدیدي هاي یافته مورد در بحث از -
 تعمیم با ارتباط در است ممکن ها محدودیت .شود اشاره مطالعه هاي محدودیت و ضعف و قوت نقاط به بحث انتهاي در -

 اثر نتایج، پذیري
 آوري جمع مشکالت و ابزار مشکالت و ها نمونه به دستیابی پرسشنامه، بازگشت میزان وابسته، متغیر بر مستقل متغیر بخشی

 .باشد اطالعات
 .گردد ارائه آینده مطالعات و کنونی هی مطالع نتایج اساس بر کاربردي پیشنهاداتی -



 نتیجه واقع در که مقاله نهایی پیام پاراگراف، دو یا یک ضمنا و نتیجه گیري عنوان با قسمتی در بایستی مقاله انتهاي در -
 .شود می بیان روشنی به مقاله است کاربردي

 Review Articleمروري مقاله 2-
 گرایش و هها نظري یا خاص موضوعی مورد در منابع تحلیل و نقد یا هاي مباحث مند، نظام مرور مقاالت شامل مروري مقاالت

 .شود می کلمه 3500 حداکثر در پزشکی در علوم جدید هاي
 بر مروري مثال عنوان به نماید؛ مشخص را مرور نوع که گردد ارائه اي گونه به است الزم و است کلمه 40 حداکثر شامل عنوان
 .کیبی یا تر کیفی کمی، کی مرور سیستمات متون،

 داده ها، منابع و مرور روشهاي ،)مطالعه زمینه و اهداف( مقدمه شامل و بوده ساختاردار اصیل پژوهشی مقاالت همانند چکیده
 .است و نتیجه گیري یافته ها
 :مقدمه

 .باشد مفهومی یا یکی تئور چهارچوب مطالعه، انجام وعلت زمینه گیرنده بر در است الزم
 :باشد زیر هاي قسمت برگیرنده در باید مرور روشهاي

 فرضیه یا فرضیات /سئواالت /مرور عنوان :شامل مرور اهداف /هدف بیان :هدف 1-
 روش از استفاده صورت در .)مرجع منابع و رفته بکار روشهاي و طراحی توصیف( مرور نوع یین تع شامل :مطالعه طراحی 2-

 شناسی
 .شود توصیف شده، گرفته بکار گامهاي و مراحل باید متاآنالیز مانند خاص

 زبان کلیدي، کلمات شده، جستجو اطالعاتی بانکهاي خروج، و ورود معیارهاي /جستجو استراتژي شامل :جستجو روشهاي 3-
 مقاالت نویسندگان راهنماي.شده جستجو مطالعات تاریخ ذکر بررسی، مقاالت مورد

 ممیزي معیارهاي مطالعات، خروج یا و انتخاب ودالیل استفاده مورد شهاي رو توصیف شامل کیفیت ارزیابی 4-
 این در .جداگانه جداول در شده خارج مطالعات و مرور در انتخابی مطالعات کردن خالصه :ها داده سازي خالصه شیوه 5-

 .باشد فرآیندها/فرآیند از توصیفی باید مرور سیستماتیک قسمت
 .است نتایج سنتز براي گرفته بکار فرآیندهاي توصیف شامل قسمت این :سنتز 6-

 :نتایج
 ارائه متون در شده یافته مفاهیم تئوریکی یا مفهومی توصیف و شود گزارش مناسب تیترهاي سر از استفاده با باید مرور نتایج
 .گردد
 :بحث
 آمده بدست هاي یافته نظري و عملی کاربرد ترسیم ادامه در و گردد آغاز شده ارائه شواهد ضعف و قوت نقاط با بحث است الزم

 .شود داده توضیح مرور سیستماتیک در
 .گردد ارائه یافته ها عملی کاربرد اساس بر هگیري نتیج است الزم :گیري نتیجه
 Qualitative Research Articleکیفی مقاالت 3-

 :میشود داده توضیح زیر در مقاله در درج براي الزم موارد شده، انجام کیفی مطالعه نوع حسب بر
 تئوري گراندد :الف
 فنومنولوژي :ب

 تئوري گراندد :الف
 پدیده فرآیند بیانگر روشنی به و بوده بررسی مورد جامعه یا گروه برگیرنده در که گردد ارائه شکلی به مطالعه عنوان :عنوان

 .باشد مورد مطالعه اجتماعی



 .است نتیجه گیري و ها، یافته داده ها، آنالیز و مطالعه روش پژوهش، اصلی سئوال یا هدف و مقدمه شامل چکیده
 :است زیر هاي قسمت شامل مقدمه

 تئوري گراندد روش به پدیده مطالعه ضرورت تبیین مطالعه، مورد پدیده ضرورت و اهمیت بیان :مساله بیان -
 گراندد مطالعه یک از بخشی مقاله که صورتی در مطالعه، مورد اجتماعی پدیدة فرآیند توصیف و تبیین :پژوهش هدف یا سوال -

 .است الزم حاضر مقاله در اختصاصی اهداف بیان باشد تئوري می
 کنونی تحقیقات و دانش در موجود فاصله و شکاف بیان بررسی، مورد موضوع با مرتبط مرور بیان :متون بر مروري -

 :باشد زیر موارد برگیرنده در ها روش قسمت است الزم .روش
 مطالعه هدف با آن تناسب و رفته بکار تئوري گراندد روش نوع توضیح -
 کنندگان مشارکت انتخاب و نمونه گیري نحوه توصیف -
 داده ها جمع آوري مکان و زمان توصیف -
 نظري اشباع به رسیدن چگونگی و نظري نمونه گیري واضح توصیف -
 کنندگان شرکت تعداد و نمونه حجم نمودن مشخص -
 )...برداري یادداشت مشاهده، مصاحبه،( ها داده جمع آوري روشهاي -
 )کنندگان مشارکت از آگاهانه رضایت کسب توضیح اخالق، کمیته مصوبه کسب ذکر( اخالقی مالحظات -

 :باشد زیر موارد شامل باید قسمت این .ها داده تحلیل
 داده ها تحلیل روش واضح توضیح -
 مرکزي مقوله به دستیابی چگونگی توصیف -
 داده ها استحکام و صحت از اطمینان روشهاي بیان -

 :گردد ارائه زیر موارد است الزم قسمت این در .ها یافته
 ارتش پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزشی، مطالعات نشریه

 پژوهش اصلی سواالت با رابطه در یافته ها توصیف -
 کنندگان مشارکت روایات با ها یافته حمایت -
 مفهومی روابط و مفاهیم دقیق و واضح توصیف -

 :شامل بحث،
 منابع براساس ومخالف موافق شواهد مورد در بحث -
 مستدل بطور ها یافته کاربرد بیان -
 بعدي تحقیقات جهت توصیه -

 )کاربردي پیشنهاد ارائه و بندي جمع( گیري نتیجه
 فنومنولوژي :ب

 باشد مطالعه مورد جامعه یا گروه بیانگر و مطالعه تحت پدیده واضح کننده بیان عنوان است الزم :عنوان
 .است نتیجه گیري و ها، یافته داده ها، آنالیز و مطالعه روش پژوهش، اصلی سئوال یا هدف و مقدمه شامل :یکده چ

 :است زیر هاي قسمت شامل :مقدمه
 مطالعه، مورد پدیده اهمیت و ضرورت بیان :شود داده توضیح واضح طور به زیر موارد است الزم قسمت این در :مساله بیان -

 ارتباط
 مطالعه روش و پارادایم مساله، بین مناسب

 مطالعه مورد پدیده با رابطه در کنندگان مشارکت تجارب تفسیر و یین تب به تحقیق سوال پرداختن :تحقیق سوال -



 مطالعه هدف با تحقیق طرح تناسب -
 متون بر مرور -

 :است زیر موارد شامل قسمت این :روش
 اشباع به دستیابی شیوه چگونگی و کنندگان مشارکت انتخاب شیوه نمونه گیري، روش است الزم قسمت این در :نمونه گیري -

 .شود داده توضیح روشن و کامل صورت به نمونه و حجم داده ها
 مدت، دفعات، مصاحبه، راهنماي( مصاحبه ساختار و ها داده آوري جمع روشهاي روشن توضیح شامل :ها داده آوري جمع -

 .است )سازي مکتوب و صدا چگونگی ضبط
 کنندگان مشارکت از آگاهانه رضایت کسب توضیح اخالق، کمیته مصوبه کسب ذکر :اخالقی مالحظات -

 استحکام و صحت ارزیابی روشهاي و هها داد تحلیل گامهاي ها، داده تحلیل روش روشن توضیح شامل :ها داده تحلیل و تجزیه
 از روایت با یافته ها حمایت و شده توصیف پژوهش اصلی سؤال با رابطه در یافته ها قسمت این در : یافته ها.است داده ها
 .شود داده می توضیح کنندگان شرکت

 طور به ها یافته کاربرد و شود بحث شده مرور منابع براساس مخالف و موافق شواهد مورد در است الزم قسمت این در :بحث
 .است الزم بعدي تحقیقات جهت پیشنهاداتی ارائه بحث انتهاي در و ارائه گردد مستدل

 .شود می ارائه یافته ها با مرتبط کاربردي پیشنهادات و مطالعه نتایج اساس بر نتیجه گیري یک مقاله انتهاي در :نتیجه گیري
 Short Communicationعلمی نامه 4-
 :باشد می زیر هاي قسمت وشامل است کلمه 500 حداکثر مقاله این

 عینی و واضح صورت به مطالعه هدف و .نماید اشاره مطالعه هدف و مطالعه انجام ضرورت بر خالصه صورت به است الزم .مقدمه
 .شود ذکر مقدمه در انتهاي

 .باشد مشخص خواننده براي روشنی به مطالعه انجام روش که گردد ارائه صورتی به و اختصار به قسمت این است الزم .ها روش
 نمونه گیري شیوه نمونه، جمعیت آماري، جامعه مطالعه، انجام مکان و زمان و مطالعه نوع قسمت این ابتداي در همچنین بایستی

 انتهاي در.گردند معرفی اختصار به آن دهی نمره شیوه و پرسشنامه مقیاس و آن مختلف هاي آیتم و و پرسشنامه شود مشخص
 جهت استفاده مورد افزار نرم ویرایش و نوع آماري، تستهاي به است مقاالت الزم نویسندگان همچنین راهنماي ها روش قسمت
 .شود ذکر نمودار و جدول ارائه بدون مطالعه هدف با ارتباط در ها یافته مهمترین :ها  یافته.شود اشاره داده ها تحلیل و تجزیه
 .کند پیدا دسترسی رابطه این در نوینی اطالعات به خواننده که گردد ارائه شکلی به مطالعه اهداف راستاي در :بحث
 Letter to editorدبیر سر به نامه 5-

 یا ارزنده هاي تجربه پزشکی، علوم آموزش در مفید ابتکارهاي مجله، هاي نوشته یا مقاالت با ارتباط در و کلمه 500 حد در
 نوشته این باشند، گرفته قرار بررسی و نقد مورد مقاالتی ها نوشته این در که چنان است، جهان یا ایران در آموزش پزشکی اخبار

 .باشد می آزاد ها نامه این چاپ و انتخاب در مجله .است نویسنده مقاله پاسخ با همراه ها
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