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  راهنماي تهيه و ارسال مقاالت
  

پژوهشـي،   -اي علمـي  بخشي، مجلـه  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 -هاي عصبي مشكالت سيستم
دستاوردهاي جديد ارزيابي، تشخيص و درمـان   و يا در ارتباط با

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       زير در صـفحه الكترونيكـي دو  

و كارشناسي، در صورت تأييد و انجـام اصـالحات الزم   بررسي 
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   

  .خواهد گرديد
  
  :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( ميگيري، تشكر و قدرداني، منابع و ضما نتيجه

  .باشد مي )مه خاصنا 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 

اي يا نقد و تحليل منابع در مورد موضوعي خاص  مقاالت مباحثه
بخشي در حـداكثر   د مرتبط با توانهاي جدي 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 ها، بحث و نتيجه 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   هاي علمـي مجلـه پـژوهش در علـوم تـوان      در انتشار يافته
صـفحه   4ن مقـاالت بـيش از   مقاالت كوتاه را در صورتي كه ايـ 

 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

  نقـــد مقـــاالت علــــمي چـــاپ شــــده در سايــــر مجــــالت   -ه
)Critical appraisal (ت چــاپ شــده در و همچنــين نقــد مقــاال

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  . مكاتبه علمي انجام داده باشـد، قابـل چـاپ اسـت     رشته

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

توانـد در مـورد ابتكارهـاي مفيـد در زمينـه علـوم        ها مـي  اين نامه
بخشـي در ايـران يـا     ر تـوان هاي ارزنده يا اخبا 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 ــاي در زمين ــا   ه ــرتبط ب م
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

مقــاالت ارســال شــده از طريــق پســت يــا ايميــل قابــل بررســي 
  . ودنخواهند ب

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 انگليســي ــاده شــود و در )ب ، آم
هـر  . متر به داخـل جلـو رفتـه باشـد     انتيس 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
ــد     -د ــودداري نمايي ــطالحات خ ــظ اص ــه لف ــظ ب ــه لف . از 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
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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
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