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  راهنماي تهيه و ارسال مقاالت
ــ پژوهشـي،    اي علمـي  نشريه پژوهش در علـوم توانبخشـي، مجلـه   

خشــي ـ دانشــگاه علــوم پزشــكي   بــه دانشــكده علــوم توانبوابســته 
نامه و بـه زبـان فارسـي    صـل فدو اين نشريه در قالب . اصفهان است

ــي ــا شــاخه   م ــرتبط ب ــده مقــاالت م ــوم  باشــد و در برگيرن هــاي عل
نظــران محتــرم  عالقمنــدان، محققــين و صــاحب. توانبخشــي اســت

تواننـد مقـاالت    هـاي مـرتبط مـي    هاي توانبخشي و ساير رشته رشته
 فصـلنامه دو ت كامل اصول و موارد زير بـه آدرس  خود را با رعاي

ييـد و  أارسال نمايند تا پس از بررسـي و كارشناسـي در صـورت ت   
دو انجام اصـالحات الزم توسـط نويسـنده مقالـه در نوبـت چـاپ       

رعايـت اصـول ذكـر شـده      بديهي اسـت عـدم  . قرار گيرد ماهنامه
خير در مراحل بررسي علمي، چـاپ و  أموجب عدم پذيرش و يا ت

  .انتشار مقاالت دريافتي خواهد گرديد
  :ـ نوع مقاله 1

كه حاصل ) Original Article(الف ـ مقاالت پژوهشي اصيل  
  .هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان است يافته

كـه شـامل بررسـي    ) Review Articles( ب ـ مقاالت مروري 
  .يك موضوع جديد علمي است

 در صـورتي ) Single Case Study(ج ـ موارد جالب بيماري  
تعـداد  . هـاي خاصـي باشـد    كه مورد معرفـي شـده داراي ويژگـي   

  .كلمه باشد 1500نبايد بيش از  Case Studyكلمات 
به منظور تسريع در انتشار ) Short Articles(د ـ مقاالت كوتاه  

هاي علمي مجله پژوهش در علوم توانبخشي مقـاالت كوتـاه    يافته
صفحه نبوده و تنها شـامل   4ز كه اين مقاالت بيش ا را در صورتي

. نمايد منبع باشد، چاپ مي 5يك جدول يا نمودار حداكثر داراي 
ها، نتايج و بحث  اين مقاالت بايد شامل چهار بخش مقدمه، روش

  .كوتاه باشد
الزم به تذكر است كـه ايـن مقـاالت احتيـاج بـه چكيـده فارسـي        

  .ندارد، ليكن چكيده انگليسي ضروري است
  ت علــــمي چـــاپ شــــده در سايــــر مجــــالت ه ـ نقـــد مقـــاال   

)Critical Appraisal (  و همچنين نقد مقاالت چاپ شـده در
اي بـه   نامـه (هـاي قبلي مجله پـژوهش در علـوم توانبخشـي،     شماره
ــر ــر سـ ــه را دارد ) دبيـ ــاپ در مجلـ ــت چـ  Scientific .قابليـ

Correspondence  و Scientific Debate ــواردي  در م
نظر در يك رشته مكاتبة علمـي انجـام    د صاحبكه نويسنده با افرا

  .داده باشد گزارش آن قابليت چاپ دارد
هــاي مرتبــط بـا     هـا و كنفرانــس   ز ـ گـزارش سميـنارها، كنگـره 

نيـز در حـوزه   ) Conference Proceeding(علوم توانبخشي 

 1500گــزارش سمينــارهاي علــمي تـا     . باشـد  عملكرد مجله مـي 
  .شود كلمه پذيـرفته مي

هـاي   ح ـ در هر شماره از مجله، يـك مقالـه ترجمـه شـده از تـازه      
توانبخشي چنانچه حاوي مطالب جديـد علمـي و كـاربردي باشـد     

اين گونه مقاالت بايد با نام نويسنده اصلي بـوده  . قابل چاپ است
  .و اصل مقاله نيز ارسال گردد

  .شود كلمه پذيـرفته مي 1000تا  Book Reviewط ـ 
نسـخه از مقالـه خـود را بـه دفتـر مجلـه        4دگان موظفنـد  ـ نويسن 2

ــه آدرس   ــا يـــــــك نســـــــخه از آن را بـــــ ــال و يـــــ ارســـــ
jrrs@rehab.mui.ac.ir ارسال نمايند.  

متـر از طـرفين    سـانتي  5/2به فاصله  A4مقاالت بايد در كاغذ  ـ  3
صورت دو ستونه و چكيــده   و با قلم لوتوس به 12كاغذ با فونت 

بـه آدرس  ) Office 2003( افـزار  يك ستـونه با استفـاده از نـرم 
  .مجله ارسال شود

  :ـ در صفحه عنوان ذكر موارد زير ضروريست 4
  الف ـ عنوان كامل مقاله  

ب ـ نام كامـل نويسـندگان، آخـرين مـدرك تحصـيلي و آدرس       
  .Emailها شامل شماره تماس، فاكس و  كامل آن

ـ ذكر منابع مالي و اعتبـاري طـرح پژوهشـي در صـفحه عنـوان      ج  
  .مقاله ضروري است

كلمـه بيشـتر باشـد و بايـد      300ـ تعداد كلمات چكيده نبايـد از   5
  :هاي زير باشد شامل قسمت
   ٭د ـ بحـث   ٭هـا  يافتـه ج ـ   ٭هـا  ب ـ مـواد و روش   ٭الف ـ مقدمه 

  ).اشدكليد واژه ب 8تا  3چكيده بايد شامل (ه ـ كليد واژه 
كلمه و بايـد شـامل    300شامل ) Abstract( ـ چكيده انگليسي 6

  :هاي زير باشد قسمت
I- Title٭ II- Introduction٭ III- Materials and 

Methods٭ IV- Results٭ V- Conclusion٭ VI- 
KeyWords (3-8 words). 

 Original(هـاي اصـلي يـك مقالـه پژوهشـي اصـيل        ـ بخش 7

Article (ير استبه قرار ز:  
   ٭هـا  يافتـه د ـ   ٭هـا  ج ـ مـواد و روش  ٭ب ـ مقدمـه  ٭الف ـ عنوان

تصـاوير،  (م يح ـ منـابع و ضـما    ٭زـ تشكر و قـدرداني  ٭ه ـ بحث  
  ) نامه خاص جداول، پرسش

ـ جداول بايد در صفحات مجزا تايـپ و بـه ترتيـب اسـتفاده در      8
  .اري شودذگ متن شماره

و نيازي به توضيح در مـورد  الف ـ جداول بايد كامل و گويا بوده  
  .ها نداشته باشد ن آ



 

ب ـ عنـوان جـداول در بـاال ذكـر شـود و زيرنـويس جـداول شـامل          
  .توضيح كلمات مخفف و تعاريف باشد

، ** ،*م يـ ج ـ در متن جدول به منظـور ارجـاع بـه زيرنـويس از عال     
  .استفاده نمود ‡ ،++

د كـه البتـه در   نتايج درج شده در جداول نبايد در متن تكرار شـو  - د 
  .مورد مطالب بسيار مهم اين تكرار بالمانع است

  .باشد جدول مورد قبول نمي 5ه ـ بيش از 
هـا آورده شـود و از    ن ـ عنوان و توضيحات تصاوير بايـد در زيـر آ   9

  .حرف بيشتر نباشد 150
الف ـ تصاوير بايد بصورت سياه و سفيد و واضح بوده و نبايد تعـداد   

  .تصوير باشد 8تصاوير بيش از 
اي  به گونـه  ؛ها بايد به طور كامل نوشته شود ـ بخش مواد و روش 10

كه انتخاب نمونه، نوع مطالعه، روش اجرا، مالحظات اخالقي و شيوه 
  .تجزيه و تحليل آماري به تفصيل توضيح داده شود

هـا، نـام    الف ـ در صـورت اسـتفاده از دسـتگاهها بايـد نـام كامـل آن       
  .ها ذكر شود ت آنكارخانه و محل ساخ

 ، كد شيميايي)نام ژنريك(ب ـ در صورت استفاده از دارو، نام دارو   
  .و نام سازنده و محل ساخت ذكر شوند) تجاري(

ج ـ در صورت اسـتفاده از مـواد خـاص نـام ژنريـك و تجـاري، نـام         
  .سازنده و محل ساخت ذكر شوند

مطالعــات،  دست آمده با نتايـج سايـر ه ـ در قسمت بحث، نتايج ب 11
  .گيرد مـورد بحث و مقايسـه قـرار مي

هـاي   عنوان كوتاه براي اسـتفاده در سـر صـفحه   ( عنوان مكرري ـ  12
كلمـه بـوده و در گوشـه سـمت راسـت       7تـا   3حداكثر شامل ) مقاله

  .صفحه آورده شود
. گـذاري شـود   منابع بايد به ترتيب استفاده در مـتن مقالـه شـماره    ـ  13

جـداول و  . ر نشـده در مـتن داخـل پرانتـز بيايـد     منابعي كه هنوز منتشـ 
  .گذاري شود نمودارها درون پرانتز شماره

  . باشد مي Vancouverالف ـ شيوه نگارش منابع به روش 
ب ـ مراجع بايد به ترتيب استفاده در مـتن مقالـه، اگـر مرجـع، مجلـه       

حـرف يـا   (است به ترتيـب نـام خـانوادگي نويسـنده يـا نويسـندگان       
عنوان كامل مقاله، نام اختصـاري مجلـه، سـال انتشـار،     ، )حروف اول

  .شماره جلد مجله و شماره صفحه آورده شود
English example: Melzac and wall, Review of 
pain, APTA, 2001; vol, 25; p: 138-43 

  .اگر مرجع كتاب باشد با توجه به مثال زير عمل نماييد
English Example: Robins, R. Clinical 
Pathology, Churchill Living stone, 2nd 

edition, Clinical Pathology, Churchill Living 
stone, 2nd edition, 1987, P; 456-512 

هـاي توليـد و فـروش     هاي علمـي و آگهـي   ـ مجله تمام آگهي 14
  .نمايد لوازم توانبخشي را در بخش مربوطه درج مي

  )Authorship(موارد حقوقي  ـ 15
ليت محتـواي مقالـه و تـوان دفـاع از آن در مجـامع      وش مسؤپذير
  . علمي

  ).Copyright(تفويض حق چاپ مقاله به مجله 
 .گويي به هر گونه ادعاي حقوقي در مورد مؤلف يا محتوا پاسخ

عدم ارسال مقاله به مجله فارسي زبان ديگـر تـا اعـالم نهـايي نظـر      
اعالم وصـول   ماه پس از 4حداكثر (شوراي نويسندگان اين مجله 

 ).مقاله به دفتر مجله

سازي از مقاالت چاپ شده يا در حال بررسـي در   حق نشر و نمايه
 .باشد مجله منوط به كسب اجازه از دفتر مجله مي

چـاپ  . چگونگي مراعات معيارهاي اخالق در پژوهش ذكر شـود 
هر مقاله منوط به عدم وجود نقض معيارهاي اخالقي در هـر يـك   

 .ه خواهد بوداز بخش هاي مقال

هـا در بخـش قـدرداني     نويسندگان مقاله در قبال كساني كه از آن
(Acknowledgement) ليت وكننـد، مسـؤ   با ذكر نام تشكر مي

 .گويي دارند پاسخ

نامـه   نويسنده در قبال ناشناس ماندن نام بيماران و كسـب رضـايت  
 .وليت داردؤكتبي و آگاهانه از بيماران مس

  تعهدات مجله  فرآيند ارزيابي و -16
الف ـ كليه مقـاالت واصـله توسـط كارشناسـان منتخـب شـوراي        

  .گيرد نويسندگان مجله مورد بررسي قرار مي
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 .نويسندگان با مراجع ديگر ندارد
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