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  راهنماي تهيه و ارسال مقاالت
  

پژوهشـي،   -اي علمـي  جلـه بخشي، م نشريه پژوهش در علوم توان
بخشـي، دانشـگاه علـوم پزشـكي      وابسته به دانشـكده علـوم تـوان   

اين نشريه در قالب دو ماهنامـه و بـه زبـان فارسـي     . اصفهان است
هــاي علــوم  باشــد و در برگيرنــده مقــاالت مــرتبط بــا شــاخه  مــي
اين مقاالت بايد به درك بهتـر مكانيسـم بـروز    . بخشي است توان

اسكلتي كمـك نماينـد    -عضالني -عصبيهاي  مشكالت سيستم
و يا در ارتباط با دستاوردهاي جديد ارزيابي، تشخيص و درمـان  

ــوان و روش ــاي تـ ــ هـ ــي باشـ ــين و . دنبخشـ ــدان، محققـ عالقمنـ
هـاي   بخشـي و سـاير رشـته    هـاي تـوان   نظران محترم رشته صاحب

توانند مقاالت خود را با رعايت كامل اصـول و مـوارد    مرتبط مي
ماهنامـه ثبـت نماينـد تـا پـس از       الكترونيكـي دو  زير در صـفحه 

بررسي و كارشناسي، در صورت تأييد و انجـام اصـالحات الزم   
بـديهي  . توسط نويسنده، در نوبت چـاپ دو ماهنامـه قـرار گيـرد    

است عدم رعايت اصول ذكر شـده موجـب عـدم پـذيرش و يـا      
تأخير در مراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقـاالت دريـافتي   

  .د گرديدخواه
  
  :نوع مقاله -1

كه حاصل ) Original article(مقاالت پژوهشي اصيل  -الف
هاي اصلي  بخش .هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان است يافته

 ها، افتهيها،  مقدمه، مواد و روش :شامليك مقاله پژوهشي اصيل 
، )باشد يم زين شنهاداتيو پ ها تيكه شامل محدود(بحث 
 ،تصاوير، جداول( ميو قدرداني، منابع و ضما گيري، تشكر نتيجه

  .باشد مي )نامه خاص پرسش
كه شامل بررسي يـك  ) Review articles(مقاالت مروري  -ب

مجلـه، مقـاالت مـروري را كـه از     . موضوع جديـد علمـي اسـت   
ايـن مقـاالت شـامل    . پـذيرد  جامعيت بااليي برخوردار باشد، مـي 

بع در مورد موضوعي خاص اي يا نقد و تحليل منا مقاالت مباحثه
بخشي در حـداكثر   هاي جديد مرتبط با توان ها و گرايش يا نظريه

كلمه و داراي منابع كـافي مـرتبط بـا موضـوع كـه اغلـب        5000
. باشــد ســال اخيــر مــي 10هــا مقــاالت اصــيل چــاپ شــده در  آن

مقدمــه، مــواد و : هــاي اصــلي يــك مقالــه مــروري شــامل بخــش
  .باشد گيري مي يجهها، بحث و نت ها، يافته روش

در صورتي كـه  ) Single case report(موارد جالب بيماري  -ج
تعــداد . هــاي خاصــي باشــد مــورد معرفــي شــده داراي ويژگــي 

  .كلمه باشد 1500نبايد بيش از  Case reportكلمات 
بـه منظـور تسـريع    ) Short communication(مقاالت كوتاه  -د

بخشـي   در علـوم تـوان   هاي علمـي مجلـه پـژوهش    در انتشار يافته
صـفحه   4مقاالت كوتاه را در صورتي كه ايـن مقـاالت بـيش از    

 5نباشند و تنها شامل يـك جـدول يـا نمـودار و حـداكثر داراي      
اين مقاالت بايـد شـامل چهـار بخـش     . نمايد منبع باشد، چاپ مي

 . ها، نتايج و بحث كوتاه باشد مقدمه، روش

ــ  -ه   ـر مجــــالت نقـــد مقـــاالت علــــمي چـــاپ شــــده در سايـ
)Critical appraisal ( و همچنــين نقــد مقــاالت چــاپ شــده در

اي بـه   نامـه (بخشـي   هـاي قبلي مجله پژوهش در علوم توان شماره
كلمه قابليت چـاپ در   1000در حد ) Letter to editor: سر دبير

  . مجله را دارد
 Scientificو  Scientific correspondence(مكاتبات علمي  -و

debate (     در مواردي كه نويسنده با افـراد صـاحب نظـر در يـك
در ايـن  . رشته مكاتبه علمي انجام داده باشـد، قابـل چـاپ اسـت    

گروه از مقاالت، بايد موارد مطـرح شـده مسـتند بـه منـابع معتبـر       
همچنـين  . مجله در انتخاب و چاپ اين مقاالت آزاد اسـت . باشد

در زمينـه علـوم   توانـد در مـورد ابتكارهـاي مفيـد      ها مـي  اين نامه
بخشـي در ايـران يـا     هاي ارزنده يا اخبار تـوان  بخشي، تجربه توان

 .جهان نوشته شود

هــاي مرتبــط بـا     ها و كنفرانــس  گـزارش سميـنارها، كنگـره -ز
در سراسر جهـان  ) Conference proceeding(بخشي  علوم توان

 كلمه پذيـرفته 1500ماه پس از برگزاري همايش تا  2حداكثر تا 
 . شود مي

ــاب   -ح ــرور كت ــه) Book review(م ــا   در زمين ــرتبط ب ــاي م ه
كلمـه پذيــرفته    1000بخشي به زبان فارسي يـا انگليسـي تـا     توان
  .شود مي
  
  اصول نگارش مقاله  -2

ــد يــك نســخه از آن را   - الــف در صــفحه نويســندگان موظفن
. ثبـت نماينـد   www.jrrs.irماهنامـه بـه آدرس    الكترونيكي دو

ســال شــده از طريــق پســت يــا ايميــل قابــل بررســي مقــاالت ار
  . نخواهند بود

در كاغـذ   Office 2007افـزار   مقاالت بايد با استفــاده از نـرم   - ب
A4  متر از طرفين كاغـذ بـا    سانتي 2/2به صورت دو ستونه به فاصله



 ج 
 

 Timesقلـم   11فونت (ميترا  قلم بي 13، فونت Singleفاصله سطر 

New Roman  ــراي اصــطالحات ــاده شــود و در )انگليســيب ، آم
هـر  . متر به داخـل جلـو رفتـه باشـد     سانتي 5/0ابتداي هر پاراگراف 

  . گذاري شود صفحه بايد در پايين صفحه شماره
تـا انتهـاي   ) عنـوان (شماره سطر بـه صـورت پيوسـته از ابتـدا      -ج

  .سمت راست صفحه نمايش داده شود
ــ     -د ــودداري نمايي ــطالحات خ ــظ اص ــه لف ــظ ب ــه لف . داز ترجم

مثالً تيبيـا،  (اصطالحات كامالً رايج را به صورت فارسي بنويسيد 
اصطالحاتي كـه معـادل فارسـي خـوبي برايشـان      ...). فركانس و 

 .نداريد به همان شكل انگليسي در متن قرار دهيد

  :در صفحه عنوان ذكر موارد زير ضروري است -ه
 عنوان كامل مقاله  .1

ــا       .2 ــراه ب ــندگان هم ــه نويس ــانوادگي هم ــام خ ــام و ن ن
هـا   مشخصات دقيق علمي، سـمت دانشـگاهي، آدرس كامـل آن   

كاري به فارسي و التـين و   Emailشامل شماره تماس، فاكس و 
 . همچنين نويسنده مسؤول مكاتبات بايد مشخص شود

منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي در صـفحه عنـوان    .3
 مقاله

نهادي مقاله از سوي نويسندگان براي عنوان كوتاه پيش .4
 چاپ در باالي صفحات مقاله در مجله

  كلمه بـوده اسـت و    7تا  3عنوان كوتاه حداكثر شامل
  .هاي زوج مقاله آورده شود در گوشه سمت راست صفحه

كه تعداد كلمات ) Structured abstract(چكيده ساختاردار  -و
 -3مقدمـه،   -2نـوان،  ع -1: كلمه نباشد و شامل 300آن بيشتر از 
 3(ها  كليد واژه -6گيري و  نتيجه -5ها،  يافته -4ها،  مواد و روش

  . باشد) كليد واژه 8تا 
ترجمه دقيق چكيـده فارسـي در   ) Abstract(چكيده انگليسي -ز

  ، Title -1: كلمـــــــــــه و شـــــــــــامل  300كمتـــــــــــر از 
2- Introduction ،3- Materials and Methods ،  
4- Results ،5- Conclusion  6و- Keywords )3  كلمـه  8تا (

  .باشد
  هــــاي اصــــلي يــــك مقالــــه پژوهشــــي اصــــيل   بخــــش -ح
)Original article (هـا،   عنوان، مقدمه، مـواد و روش : عبارتند از

ــه ــا، بحــث  يافت ــز   كــه شــامل محــدوديت (ه ــا و پيشــنهادات ني ه
كـه شـامل مؤسسـه    (گيـري، تشـكر و قـدرداني     ، نتيجـه )باشد مي

لي يا تصويب كننده طرح تحقيقاتي مربوطه نيـز  حمايت كننده ما
  )نامه خاص تصاوير، جداول، پرسش(، منابع و ضمايم )باشد مي

ليسـت   نامه يا چـك  در صورتي كه مقاله داراي پرسش .1
هـاي   نامـه  در مورد پرسـش . است، ضميمه كردن آن الزامي است

 . استاندارد، ذكر مرجع و مشخصات آن كافي است

تصاوير ارايه شده در ساير منابع  در صورت استفاده از .2
ها، كتاب يا مقـاالت سـاير محققـان، بـه      ديگر از قبيل وب سايت

محل تهيه تصوير ارجـاع داده شـود و كسـب اجـازه از نويسـنده      
همچنين الزم است كپي مكاتبـه بـا نويسـنده    . مربوطه ذكر گردد

  . جهت كسب اجازه، به عنوان ضميمه مقاله ارسال گردد
ــز   ، شــكلشــماره جــداول .3 ــا درون پرانت ــا و نموداره ه

 .گذارده شود

هـا و نمودارهـا در مـتن     حتماً به كليـه جـداول، شـكل    .4
 .اشاره شود

جــداول بايــد در صــفحات مجــزا تايــپ و بــه ترتيــب   .5
 .گذاري شود استفاده در متن شماره

   جداول بايد كامل و گويا باشد و نيازي به توضـيح در
 .ها نداشته باشد مورد آن

 ل در باال ذكر شـود و زيرنـويس جـداول    عنوان جداو
 .شامل توضيح كلمات مخفف و تعاريف باشد

 دار با عالمت ستاره در جدول  هاي معني وجود تفاوت
داري و مفهـوم سـتاره در زيرنـويس     مشخص شود و سطح معنـي 

 . جدول توضيح داده شود

 در مـتن جـدول بـراي    ...) و  3، 2، 1(گذاري  از شماره
دول خـودداري گـردد و بـه جـاي آن از     ارجاع به زيرنـويس جـ  

 .استفاده شود ‡و  ++، **عاليم 

     جز در موارد بسيار مهم، نتـايج درج شـده در جـداول
 . نبايد در متن تكرار شود

 باشد عدد مي 5ها  حداكثر تعداد جدول.  
هـا آورده   عنوان و توضيحات تصاوير بايد در زيـر آن  .6

 .حرف بيشتر نباشد 150شود و از 

 د بــه صــورت ســياه و ســفيد و واضــح بــا  تصــاوير بايــ
گذاري به ترتيـب حضـور در مـتن و هـر تصـوير در يـك        شماره

 .صفحه ارسال شود

  تصــاوير بــا فرمــتBitmap  يــاPNG  بــاResolution 
 . باشند dpi 500برابر با 

  باشد عدد مي 8حداكثر تعداد تصاوير.  
هـا آورده   عنوان و توضيحات نمودارها بايد در زير آن .7
 .حرف بيشتر نباشد 150از شود و 



 د 
 

        نمودارهــا بــه صــورت ســياه و ســفيد و واضــح بــا
گذاري به ترتيـب حضـور در مـتن و هـر نمـودار در يـك        شماره

 .صفحه ارسال شود

       نمودارهاي استفاده شـده در مقالـه حتمـاً يـك بعـدي
 .باشند

 نمودارها نبايد صورتي تصوير باشند . 

  تمام نمودارها دارايError Bar باشند. 

 دار با عالمت ستاره در نمودار  هاي معني ود تفاوتوج
داري و مفهـوم سـتاره در زيرنـويس     مشخص شود و سطح معنـي 

 . نمودار توضيح داده شود

 در نمـــودار بـــراي ...) و  3، 2، 1(گـــذاري  از شـــماره
ارجاع به زيرنـويس نمـودار خـودداري گـردد و بـه جـاي آن از       

 .استفاده شود ‡و  ++، **عاليم 

  باشد عدد مي 8تعداد نمودارها حداكثر. 

 محورهاي افقي و عمودي به فارسي باشند. 

ها بايد به طور كامل نوشـته شـود    بخش مواد و روش .8
و انتخاب نمونه، نوع مطالعه، روش اجرا، مالحظات اخالقـي و  

بـه  . شيوه تجزيه و تحليل آماري به تفصـيل توضـيح داده شـود   
واننـده وجـود   نحوي كه امكـان تكـرار عـين پـژوهش بـراي خ     

  . داشته باشد
 هـا،   ها بايد نام كامـل آن  در صورت استفاده از دستگاه

ها در پرانتز در كنـار نـام دسـتگاه     نام كارخانه و محل ساخت آن
 .ذكر شود

    نـام ژنريـك  (در صورت اسـتفاده از دارو، نـام دارو( ،
 .و نام سازنده و محل ساخت ذكر شوند) تجاري(كد شيميايي

  ــتفاده ــام ژنريــك و    در صــورت اس ــواد خــاص ن از م
  .تجاري، نام سازنده و محل ساخت ذكر شوند

در قسمت بحث، نتايج به دست آمده با نتايــج سايــر    .9
 .گيرد مطالعـات، مـورد بحث و مقايسـه قـرار مي

   تـوان نتـايج را بـا نتـايج مطالعـات       در اين بخـش نمـي
تـوان بـه نتـايج چنـين      مروري يا موردي مقايسـه نمـود ولـي مـي    

 .هايي اشاره كرد طالعهم

 هاي حاضر و  تنها بيان وجود شباهت يا تفاوت در يافته
ها و  مطالعات ديگر كافي نيست و علل احتمالي بروز اين شباهت

 . ها بايد به تفصيل بحث شود تفاوت

        حداقل يك سوم مـتن مقالـه بايـد مربـوط بـه قسـمت
  . بحث باشد

ــه     .10 ــتن مقالـ ــتفاده در مـ ــب اسـ ــه ترتيـ ــد بـ ــابع بايـ منـ
 . گذاري شود شماره

         يك مقالـه تحقيقـاتي اصـيل بايـد تعـداد منـابع كـافي
 . داشته باشد

     در متن مقاله، شماره منبع در انتهاي جملـه بـه فارسـي
 . داخل پرانتز گذاشته شود

  نويسنده اول آورده شـود و از آن   6در بخش منابع نام
 .استفاده شود .et alبه بعد از 

 نامه خاصي گرفته شـده   در مواردي كه مطلبي از پايان
تنهـا  . نامـه ارجـاع داده شـود    است، بايد به مقاله مستخرج از پايان

نامه در برگيرنده مطلـب   در صورتي كه مقاالت مستخرج از پايان
 .نامه ارجاع داد توان به اصل پايان مورد نظر نباشد، مي

   ــه روش ــابع ب ــراي مقــاالت  Vancouverنگــارش من ب
 : چاپ شده در مجالت

Perlman AI, Sabina A, Williams AL, Njike VY, Katz 
DL. Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a 
randomized controlled trial. Arch Intern Med 2006; 
166(22): 2533-8. 

  نگارش منابع به روشVancouver  براي يك فصل از
 : كتاب
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2007. p. 897-907. 
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      نـويس   اگر منبعي هنوز منتشـر نشـده اسـت، ولـي پـيش
دسترس مخاطبـان قـرار داده شـده     ها از سايت مجله مربوطه در آن

 .مشخص شود [Article in press] است، در انتها با اصطالح 

   ،نويسنده بايد در صورت عدم دسترسي به اصل مقالـه
در انتهـاي منبـع ايـن مسـأله را      [Abstract]با قرار دادن اصطالح 

 .نشان دهد

  اگر منبع مورد استفاده فارسي است، به همين ترتيب و
ه مشخصات انگليسي چكيده مقاله كه در تمام مقـاالت  با توجه ب

شـود، در   پژوهشـي رعايـت مـي    -چاپ شده در مجـالت علمـي  
فارسي  [In Persian]بخش منابع ذكر شود و در انتها با اصطالح 



 ه 
 

 .بودن منبع اصلي ذكر شود

     اگر منبع فارسي قديمي باشـد و چكيـده انگليسـي
ــه موجــود نباشــد، مشخصــات   ــه آن در آرشــيو مجل ــه ب مقال

انگليسي برگردانده شود و سال چـاپ سـال مـيالدي شـود و     
فارسي بـودن منبـع اصـلي     [In Persian]در انتها با اصطالح 

 .ذكر شود

  نگارش منابع به روشVancouver براي صفحه وب: 
World Health organization. Strategic directions for 
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Avilable from: URL: 
http://www.wpro.who.int/themesfocuses/theme3/focus
2/nursing midwifery. pdf 2002 

هـاي توليـد و فـروش     هاي علمي و آگهـي  مجله تمام آگهي -ط
  .نمايد بخشي را در بخش مربوطه درج مي لوازم توان

داوري و در نهايـت چـاپ   ): Authorship(موارد حقـوقي   - ل
له در مجله پژوهش در علوم توانبخشي منـوط بـه تكميـل و    مقا

  . پذيرش فرم تعهد اخالقي و حقوقي در زمان ارسال مقاله است
  فرايند ارزيابي و تعهدات مجله  -م

كليه مقاالت واصله توسط كارشناسان منتخب شوراي  .1
 .گيرد نويسندگان مجله مورد بررسي قرار مي

يجـه كارشناسـي   تـرين زمـان ممكـن نت    مجله در كوتـاه  .2
 .مقاله را به اطالع نويسنده برساند

نويسنده موظف است تمام موارد پيشنهاد شده توسـط   .3
 .كارشناسان را اصالح نمايد

پس از انجام اصـالحات پيشـنهاد شـده، مقالـه دوبـاره       .4
ــورد بررســي  ــرار   Section editorم ــه ق و ســپس ســردبير مجل

درخواسـت   در هر يـك از ايـن مراحـل، امكـان رد يـا     . گيرد مي
 .اصالحات بيشتر وجود دارد

به محض تأييد نهايي مقاله، نامه پذيرش چاپ بـراي نويسـندگان   
  .گردد مقاله ارسال مي

  
 



   فهرست
    
    

 در حالت استاتيك و ديناميك پاح تماس طهاي اثر س شاخص

 مسعود رفيعايي ،نژاد نيلوفر فرشته ،احمد پل ، فاطمه پل،يميكر يمحمدتق

  

599  

پذير  سال آموزش 7- 12شناختي در كودكان مبتال به سندرم داون داراي سن عقلي  هاي آگاهي واج تعيين مهارت
  شهر اصفهان

 نيا علي ، بيژن شفيعي، ليالتوكل سميرا

  

605  

مبناي بر  فلج مغزي نيمه بدن دچار درماني با محدوديت اجباري بر كاركرد دستي كودكان حركتالگوي اصالح شده تأثير 
 )International classification of functioning )ICFسطوح 

  فاطمه محمديان، سيد محمدصادق حسيني، حسين سورتجي ،سيد علي حسيني
  

613  

  باردار شهر اصفهان هاي بررسي اثرات تمرينات ايزومتريك در كاهش دردهاي كمر و لگن در خانم
 مقدم ، فاطمه مرتازي، مريم زرينهاجر صرامي ،سيد محسن ميربد

  

621  

 ساله مبتال به شكاف كام 3- 7تعيين فراواني انواع خطاهاي توليد جبراني در كودكان 

 پور، زهرا توكلي، ليال كارگر ترابي ، اخترالساداتيئرضا پريسا

  

633  

  بررسي و مقايسه حوادث دوران رشد در كودكان مبتال به اختالل اتيسم و كودكان طبيعي
 زاده اكبر بهرامي، ليال قسيسين، معصومه صالحي، اكبر حسن، هديه هاشمي

  

640  

 ف پا طي راه رفتنهاي طبي در ميزان مصرف انرژي افراد دچار صافي ك تأثير استفاده از كفي

 فاطمه پل ،نژاد نيلوفر فرشته ،محمدتقي كريمي

  

652  

 سال 8-9دختران  حركتي و رشد اجتماعي -هاي دبستاني منتخب بر رشد ادراكي تأثير بازي

 زاده، پونه مختاري، فاطمه محمديان سادات عمارتي، مهدي نمازي فرشته

  

661  

 ون معاينه مختصر وضعيت رواني در سالمندان سالمبررسي همخواني آزمون شناختي مونترآل با آزم

 كاظمي شمس، ساره زرشناس، فاطمه نگار، فرنوش نگين چهره

  

674  

 ماهه فارسي زبان 18-36بررسي اندازه خزانه واژگان بياني كودكان طبيعي 

 بهرام سليماني، يلدا كاظمي، زهره بديعي ،مريم ثريا بهروز محمودي بختياري،

  

681  



 
  فهرست

    
    

بررسي روايي نسخه فارسي در افراد و » مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي«نامه  سازي پرسش ترجمه و معادل
   به سكته مغزيمبتال
 حسيني علي كريملو، مسعود پور، فالح ماندانا مظاهري، تكتم

  

688  

  درماني طب سوزني ليزري بر درمان افراد مبتال به لكنت و مقايسه آن با گفتار تعيين تأثير
 شفيعي بيژن

  

698  

  يعروققلبي  بخشي بر عوامل فيزيولوژيك در افراد مبتال به بيماري مروري بر تأثير يك دوره تمرينات توان
 فاطمه استكي قشقايي، معصومه صادقي، صفورا يزدخواستي

  

706  

  نگاهي بر مدل نوروفيزيولوژيكي وزوز
 ميمنه جعفري، مريم دلفي

  

716  

  اولين كوشش در تعريف تشريحي آن: انساني) Occupation(كار 
  خديجه خزاعلي، مهدي رصافياني

 

723  

  هاي زباني در افراد مبتال به مولتيپل اسكلروز مروري بر آسيب
  فرشته شمسيان

  

732  

  هاي ارزيابي آن كاري در بيماران مبتال به اختالل اسكيزوفرنيا و روش  اختالالت حافظه
  نگار  ر، نگين چهرهو پارسا هوش ،ساره زرشناس

 

739  

  )TEN )Threshold equalizing noise مطالعه مروري؛ مناطق مرده حلزون و آزمون
  فرد پريسا رسولي پور، محمد حسين نيلفروش، مهسا سپهرنژاد، علي اكبر نصر اصفهاني، الهام رجب

  

750  

  بخشي كودكان دچار فلج مغزي بررسي رويكرد خانوده محور در توان
  ينيمحمدصادق حس ديسي، سورتج نيحس، انيحمدفاطمه م

  

758  

  اختالالت دهليزي در كودكان
  دلفي مريم، ميمنه جعفري

766  

    


