راهنمای ارسال مقاله به مجله «مدیریت اطالعات سالمت»
مجله «مدیریت اطالعات سالمت» مجله تخصصي دانشكده مديريت و اطالعرساني پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان است ،كه هدف از انتشار آن اشاعه نتايج پژوهشها ،نظريهها ،و دستاوردهاي علمي در زمينههاي موضوعي مديريت
اطالعات سالمت ،فنآوري اطالعات سالمت ،انفورماتیک پزشكي ،كتابداري و اطالعرساني پزشكي و مديريت خدمات
بهداشتي درماني است تا از اين طريق به ارتقاي سطح كیفي پژوهش ،آموزش ،تبادل و توسعه آموختهها ،تجربیات و
دستاوردهاي تازه علمي ياري رساند .بخشهاي گوناگون راهنما ،طبق فهرست زير طبقهبندي شده است:
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ب -درست نویسي و ویرایش مقاله
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انواع مقاله

اين مجله انواع مقالههاي زير را منتشر مينمايد:
سر مقاله ()Editorial

بیان ديدگاه مدير مسؤول ،سردبیر ،اعضاي هیأت تحريريه و دبیران مجله در ارائه راه حل ،پاسخ به يک سوال يا
تصمیمگیري و سیاست گذاري است كه با ارايه مستندات معتبر همراه شود .سرمقاله شامل مقدمه ،نتیجهگیري و منابع بوده و
حداكثر  1000واژه دارد.
مقالههاي پژوهشي اصيل ((Original Article

گزارش مختصر و كامل علمي بر گرفته از يک كار پژوهشي است .اين نوع مقالهها شامل عنوان ،چكیده فارسي ،متن مقاله
(مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني) ،منابع و چكیده انگلیسي بوده ،حداكثر
 4000واژه دارد .چكیده ،ساختار يافته (حداكثر  250واژه) است.
چنانچه مطالعه به صورت كیفي انجام شود ،ساختاري مشابه مقالههاي پژوهشي اصیل و حداكثر  5000واژه دارد.
مقالههاي مروري ()Review Article

مقالههاي مروري در انواع زير معرفي ميشوند:

الف) مروري تشریحي ،غيرسيستماتيك ،مروري روایتي یا مروري نقلي ()Narrative Review؛ اين نوع مقالهها شامل
عنوان ،چكیده فارسي ،متن مقاله (مقدمه ،روش بررسي ،شرح مقاله ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني) ،منابع و
چكیده انگلیسي بوده ،حداكثر  4000واژه دارد .چكیده ،غیر ساختار يافته (حداكثر  150واژه) است.
نکته :اين مقالهها تنها از نويسندگاني پذيرفته ميشود كه داراي تجربه و سابقه علمي مرتبط در موضوع ارايه شده باشند و
حداقل  ۳تا  5رفرنس در مقاله ارسالي ،مربوط به ايشان باشد.
ب) مروري نظاممند ،مروري تحليلي یا سيستماتيك ()Review Systematic؛ اين نوع مقالهها شامل عنوان ،چكیده
فارسي ،متن مقاله (مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني) ،منابع و چكیده انگلیسي
بوده ،حداكثر  5000واژه دارد .چكیده ،ساختار يافته (حداكثر  250واژه) است.
مقالههاي کوتاه ((Short Communication

مشابه مقالههاي پژوهشي ،با يافتههاي پژوهشي اندک است .اين نوع مقالهها شامل عنوان ،چكیده فارسي ،متن مقاله
(مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني) ،منابع و چكیده انگلیسي بوده ،حداكثر
 2000واژه دارد .چكیده ،ساختار يافته (حداكثر  150واژه) است.
مقالههاي حاصل از مطالعه موردي )(Case Study

يافتههاي پژوهش در اين نوع مقالهها ،محدود به يک موضوع يا مورد خاص است .اين نوع مقالهها شامل عنوان ،چكیده
فارسي ،متن مقاله (مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني) ،منابع و چكیده انگلیسي
بوده ،حداكثر  2500واژه دارد .چكیده ،ساختار يافته (حداكثر  150واژه) است.
بيان تجربه ()Expression of an Experience

بیان تجربه مواردي چون شرح تدوين برنامه يا اجراي آن ،اصالح فرايند اداري يا طراحي فرايند جديد ،استفاده از تكنولوژي
جديد و تأثیرات آن در يک سازمان ،منعقد كردن قراردادي خاص ،نوآوريهاي فني و غیرفني ،تأسیس سازمان و كلیه امور و
فرايندهايي كه درسهاي مفیدي براي مخاطبان داشته باشد را در بر ميگیرد .در بیان تجربه ،مراحل مختلف كار ،دلیل انجام
آن و نتیجه يا ابعاد مختلف مسأله به طور دقیق و نزديک به موقعیت واقعي بیان ميشود .بیان تجربه شامل عنوان ،مقدمه ،شرح
تجربه ،يافتهها ،پیامدها و دستاوردها (بحث) ،نتیجهگیري ،پیشنهادها ،تشكر و قدرداني و منابع بوده ،حداكثر  2000واژه دارد.
نامه به سردبير ()Letter to Editor

اين نوع مقاالت به سه دلیل نوشته ميشوند -1 :اعالم نظر در مورد موضوعي خاص و مهم ،شرح ايده يا موضوعي پیچیده؛
 -2ارايه نظر در مورد مقاله منتشر شده در مجله (نقد مقاله)؛  -۳پاسخ به اظهار نظر سايرين در مورد مقاله خود (پاسخ به نقد
مقاله) .نامه به سردبیر شامل مقدمه ،نتیجهگیري و منابع بوده ،حداكثر  700واژه دارد .از ابتداي سال  ،1۳97نامه به
سردبیرهاي ارسالي هم به زبان فارسي و هم انگلیسي منتشر ميشود.
نحوه و ملزومات ارسال مقاله

ارسال مقاله به صورت  Onlineو در وب سايت مجله انجام ميشود .پس از آنكه مقاله با ساختار مجله و طبق راهنماي
نويسندگان مجله تنظیم شد ،نويسنده طرف مكاتبه بايد همزمان فايلهاي زير را در سايت مجله بارگذاري نمايد:
 -1مقاله تدوين شده براساس راهنماي نويسندگان و بدون نام نويسندگان.
 -2صفحه عنوان شامل وابستگي سازماني نويسندگان و پست الكترونیک نويسنده طرف مكاتبه به زبان فارسي و
انگلیسي (طبق نكات ذكر شده در بخش اجزاي ،در همین راهنما تدوين شود).
 -۳فرم تعهدنامه تكمیل شده شامل امضاي تمام نويسندگان به ترتیب درج در مقاله (فرم تعهدنامه در اين آدرس
 http://him.mui.ac.ir/Documents/Taahodnameh.pdfقرار دارد).

 -4فرم امضاء شده تعهد پرداخت وجه (آدرس فرم .)http://him.mui.ac.ir/Documents/TaahodPardakht.pdf
 -5ابزار جمعآوري داده در پژوهشهايي كه از ابزار استفاده كردهاند در صورتي كه داورهاي مقاله يا دبیر مقاله
درخواست كنند.
نکته :در صورت تمايل ،نويسندگان مقاله ميتوانند دو داور داراي تخصص مرتبط با موضوع مقاله خود را همراه با
وابستگي سازماني ،آدرس ايمیل و شماره تلفن همراه معرفي و در يک فايل  Wordدر بخش فايلهاي ضمیمه
بارگذاري نمايند( .مجله در انتخاب يا عدم انتخاب داوران پیشنهادي مختار است).
اجزاي صفحه عنوان و مقاله
الف -شناسنامه (صفحه عنوان) مقاله

 عنوان مقاله :بايد كوتاه و روشن ،و متناسب با كار انجام شده در مطالعه باشد.
 در عنوان ،كلماتي كه معناي مشخصي ندارند استفاده نشود .بیشتر عناوين ،بخصوص در مقالههاي ايراني با كلماتينظیر «بررسي« ،»...مطالعه »...و يا «پژوهشي در »...شروع ميشود ،در حالي كه مي توان بدون آنكه به معناي عنوان
لطمهاي وارد شود ،آنها را حذف نمود.
 عنوان مقاله را به شكل عبارت و نه به شكل جمله بنويسید. مخفف و اختصار را در عنوان به كار نبريد و در صورت استفاده ،به كامل آن اشاره شود. توصیه ميشود ،عنوان مقاله از صد حرف يا هشت كلمه بیشتر نباشد. عنوان مکرر :عنوان كوتاهي است كه براي استفاده در سر صفحههاي مقاله نگارش ميشود( .حداكثر  20حرف
داشته باشد)؛
 نوع مقاله :بايد نوع مقاله از جمله اصیل ،كوتاه ،مروري (نقلي ،نظاممند) ،مطالعه موردي ،نامه به سردبیر مشخص
شده باشد؛
 مشخصات نویسندگان :به ترتیب درج در مقاله :نام ،نام خانوادگي ،رتبه علمي (استاد ،دانشیار ،استاديار ،مربي،
كارشناس ارشد ،كارشناس ،)...نام رشته ،وابستگي سازماني شامل ذكر نام مركز تحقیقات يا گروه ،دانشكده،
دانشگاه ،شهر و كشور همه مؤلفان ،و آدرس الكترونیكي نويسنده طرف مكاتبه ،كه مقصد مكاتبات مجله و ديگران
(خوانندگان مجله) خواهد بود.
مثال :استادیار ،مدیریت اطالعات سالمت ،مرکز تحقيقات فنآوري اطالعات سالمت ،گروه مدیریت سالمت،
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان ،ایران
Assistant Professor, Health Information Management, Health Information Technology
Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 تضاد منافع :نويسندگان الزم است وجود يا عدم وجود تضاد منافع را به عنوان آخرين مطلب در صفحه عنوان
مشخص كنند.
ب -مقاله
 عنوان مقاله

 چکيده فارسي (مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،نتیجهگیري ،واژههاي كلیدي ،پیام كلیدي)؛
پيام کليدي :در اين بخش در حداكثر  100واژه به مردم و جامعه مخاطب به زبان ساده و كاربردي گفته شود كه از يافتههاي اين تحقیق چگونه
بهرهمند ميشوند و اين يافتهها چه نفعي براي آنها دارد (پیام كلیدي بايستي با كار انجام شده كامالً مرتبط باشد و به صورت مطلب كلي و
نظري عمومي ارايه نشود).

 متن مقاله (مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادها و تشكر و قدرداني)؛

 تشکر و قدرداني ( تشكر از اشخاص يا سازمانها ،و بیان حمايت سازماني)
 سازمان یا سازمانهاي حمایت کننده :مركز يا سازمان تأمین كننده بودجه طرح پژوهشي يا پاياننامه كه اين
مقاله از آن منتج شده است و شماره طرح پژوهشي را شامل ميشود كه در قسمت تشكر و قدرداني ذكر ميشود.
الزم به ذكر است اگر از هیچ سازماني كمک مالي صورت نگرفته ،حتماً قید گردد .در صورتي كه سازمان مورد نظر
استاندارد نگارشي خاصي پیشنهاد نداده است ،از نمونههاي زير استفاده شود؛
مثالها:

اين مقاله حاصل تحقیق مستقل بدون حمايت مالي و سازماني است.
This article resulted from an independent research without financial support.

اين مقاله حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد با شماره  ...............و طرح تحقیقاتي با شماره  ..........ميباشدكه باحمايت ..........
انجام شده است.
This article resulted from MSc thesis No…….. and research project No …….. funded by ……. .

اين مقاله حاصل پايان نامه دكتري با شماره  ..............ميباشد.
This article resulted from PhD thesis No …… .

اين مقاله حاصل طرح مصوب  ...........................با كد  ......ميباشد.
This article resulted from research project No …….. funded by ………………….. .

اين مقاله حاصل طرح تحقیقاتي با شماره  ......ميباشد كه با حمايت  .....................................انجام شده است.
This article resulted from research project No …….. funded by ……………….. .

 منابع (بر اساس شيوه )Vancouver

 منابع مطابق با دستورالعمل  Vancouverتنظیم و به ترتیب استفاده در متن از شماره يک شماره گذاري شود( .در پايانمطلب پرانتز باز شود و شماره منبع يا منابع آورده شده و سپس پرانتز بسته و نقطه گذاشته شود).
 استنادها بايد جديد و به انگلیسي باشد .در مورد ارجاع به مقالهها در نشريات فارسي ،با توجه به مكاتباتي كه با پايگاههايبینالمللي اطالعاتي شده است ،نوشتن تمام منابع به «زبان انگلیسي» ضروري است( .در پايین چكیده انگلیسي بیشتر
مقالهها ،نحوه ارجاع مقاله به زبان انگلیسي ذكر شده است).
 در انتهاي منابع فارسي كه به انگلیسي ترجمه شده عبارت ] [In Persianآورده شود.* شیوه منبع نويسي و انواع مثالها به صورت كامل در پايان همین راهنما مطالعه شود( .توصیه ميشود در تنظیم و
سازماندهي منابع ،از نرم افزار  EndNoteيا ساير نرمافزاهاي مديريت منابع استفاده شود).
 چکيده انگليسي (.(Title, Introduction, Methods, Results, Conclusion, Key words

نکته :براي انتخاب واژههاي كلیدي كه در آخر چكیده فارسي و انگلیسي نوشته ميشوند ،از  MeSHبراي واژههاي انگلیسي
استفاده ميشود .الزم به ذكر است اسامي خاص به كنترل واژگان نیاز ندارند و ميتوان عین واژه را به كار برد .واژههاي
كلیدي بین  ۳الي  5واژه باشد.
قالب فایل مقاله

مقالهها بايد طبق راهنماي نویسندگان و الگوي مجله در نرمافزار  200۳( Wordيا  ،)2007بدون هیچگونه صفحهآرايي (با
توجه به محدوديت واژهها و حجم مطلب در هر نوع مقاله) ،به صورت تك ستوني تايپ شده و از طريق سايت مجله در

آدرس اينترنتي  http://him.mui.ac.ir/index.php/himمقاله به همراه فرم تعهد نامه تكمیل شده و حاوي امضاي همه
نويسندگان ارسال گردد.
نوع و شماره قلم

متن مقاله پژوهشي با قلم فارسي  B Mitraشماره  1۳نگارش شود.
چكیده فارسي با قلم فارسي  B Mitraشماره  12نگارش شود.
چكیده انگلیسي با قلم انگلیسي  Time New Romanبه شماره  12نگارش شود.
فاصله بین خطوط  1/15در نظر گرفته شود.
موازین قانوني و اخالقي در نشر مقالهها
سیاستهاي اخالقي اين مجله بر اساس اصول كمیته بینالمللي اخالق نشر ) (COPEو اصول راهنماي كشوري اخالق
در انتشار آثار پژوهشي است:
كلیه نويسندگان موظف به رعايت موازین اخالق پزشکي ،اخالق پژوهشي و شرایط نویسندگي شامل موارد زير ميباشند:
 ذكر اسامي نويسندگان در مقاله طبق معیارهاي تعريف شده توسط كمیته سردبیران مجالت علوم پزشكي دنیا است
از جمله  -1مشاركت قابل توجه همه نويسندگان در ارايه ايده و طراحي مطالعه يا جمعآوري داده يا تجزيه و تحلیل
و تفسیر دادهها؛ و  - 2تهیه پیشنويس مقاله و يا بازنگري و نقد آن از نظر علمي؛ و  -۳تأيید نهاايي مقالاهاي كاه
براي انتشار ارسال ميشود؛ و  -4پاسخگويي مناسب و تضمین صحت و درستي تمام بخشهاي مقاله.
 مجله فقط با نویسنده طرف مکاتبه مشخص شده در فرم تعهدنامه مكاتبه مينمايد ،ولي مسؤولیت درستي و
نادرستي مطالب با تمامي نويسندگان ميباشد .فرم تعهدنامه ) (Copyright formبايد شامل امضاي همه
نویسندگان به ترتيب درج در مقاله باشد .با اين حال نويسنده طرف مكاتبه  ،آماده پاسخگويي موارد پیش آمده در
مورد حق نويسندگان ديگر خواهد بود .مسؤولیت حقوقي عدم درج نام و نام خانوادگي و امضاي ساير محققان در
مقالهها ،ترتیب نام نويسندگان ،وجود يا عدم وجود شخصي به عنوان نويسنده ،بر عهده نويسنده طرف مكاتبه (به
نمايندگي تمام نويسندگان) است و مجله هیچ گونه مسؤولیتي در اين خصوص ندارد.
 اضافه يا حذف نمودن اسامي نويسندگان ،حتيالمقدور انجام نشود .در صورت ضرورت ،به شرط داشتن شرايط
نويسندگي در همین راهنما و تا قبل از انتشار مقاله ،از طريق مكاتبه با سردبیر (ذكر داليل تغییر) و بارگذاري فرم
تعهد نامه جديد با امضاء همه نويسندگان در سايت ،قابل بررسي و پاسخگويي است.
 نويسندگان ملزم هستند هر گونه تضاد منافع در مورد  -1نويسندگان مقاله و ترتیب اسامي آنها و  -2سازمانها و
نهادهاي حامي مقاله كه بر نتیجة پژوهش و يا تفسیر يافتههاي آن تأثیرگذار بودهاست را بیان نمايند .الزم به ذكر
است با توجه به اينكه بیان تضاد منافع ،بخشي از اخالق پژوهشي است ،مجله حق هر گونه تصمیمگیري در مورد
مقالههايي كه تضاد را مطرح نكنند ،خواهد داشت و پاسخگوي اختالفات و شكايات نويسندگان و حامیان در اين
زمینه نخواهد بود.
 نويسنده(گان) موظف است از كلیه افراد و سازمانهايي كه در انجام پژوهش آنان را حمايت و ياري نمودهاند ،در
قسمت تشكر و قدرداني نام برده و سپاسگزاري نمايد.

 مقالههاي ارسالي نبايد پیشتر در هیچ نشريهي فارسي يا انگلیسي ديگري منتشر شده و يا در حال انتشار باشند .در
ضمن مقاله نبايد همزمان به نشريه ديگري ارسال شده باشد .تنها در صورتي كه چكیده آن پیشتر در كنفرانسها و
مجامع علمي ارائه شده باشد بايد مراتب با ذكر تاريخ و مشخصات كامل كنفرانس اعالم گردد .اگر نويسنده طرف
مكاتبه بر خالف اين قانون عمل نمايد ،دفتر مجله عالوه بر بايگاني و يا حذف مقاله (در صورت انتشار) ،از دريافت
مقالههاي نويسندگان تا مدت معین خودداري خواهد كرد.
 محرمانه نگه داشتن و فاش نكردن هويت مشاركت كنندگان در پژوهش ،اطالعات بهداشتي ،پزشكي و درماني و
حفظ اسرار بیمار ،و گاهي اسامي سازمانهاي مورد بررسي ،از جمله مواردي است كه بايد به عنوان يک اصل در نظر
گرفته شود .در اين ارتباط كد حفاظت از آزمودنيهاي انساني كه بر گرفته از بیانیه هلسینكي است ،بايد مورد توجه
قرار گیرد (آدرس بیانیه .)https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
 استفاده از ايدهها و عبارات ديگران ،به عنوان ايده و عبارات خويش سرقت علمي -ادبي محسوب ميشود و شامل
طیف وسیعي از دستبردهاي آگاهانه تا كپي كردن اتفاقي مطالب ديگران ،يا حتي مطالب قبلي خود بدون ذكر منبع
است .از جمله كپي كردن مستقیم كار ديگران بدون اطالع رساني مناسب مطابق مقررات ،نقل قول بدون استفاده از
عالمت نقل قول ،استفاده از كار ديگران با تغییرات كوچكي كه معني و شكل و ايده اصلي بدون تغییر باشد ،ذكر
منابعي كه فرد شخصا آنها را مطالعه نكرده است ،قرار دادن اجزاي مختلف پروژهها در كنار هم و ارائه آن به عنوان
كاري جديد و يكپارچه ،اعالم نقش داشتن در يک كار گروهي بیش از آنچه كه واقعاً در آن كار موثر بوده است ،اعالم
انجام كار پژوهشي به صورت مستقل در حالي كه ساير افراد نیز در آن نقش جدي داشتهاند ،استفاده از ايده يا عبارات
ديگران حتي به شكل شفاهي بدون ذكر منابع .در اين خصوص دانشگاه و سازمان مربوط نميتواند براي ارتقاي عضو
هیأت علمي ،به مقاله كپي برداري شده استناد كند يا دانشجوي متخلف را با چنین مقالهاي فارغالتحصیل نمايد.










اگر نويسنده طرف مكاتبه مقاله ،تا قبل از ارسال مقاله براي داوري از انتشار مقاله در مجله منصرف شد ،ميتواند
مقالهاش را براي انتشار در مجله ديگري ارسال نمايد و مكلف است قبل از اقدام ،انصراف خود را كتباً به اين مجله
انعكاس دهد .در صورتي كه نويسنده طرف مكاتبه در هر يک از مراحل بررسي ،داوري ،انجام اصالحات و اخذ
پذيرش نهايي مقاله ،بدون دلیل موجه و اطالع قبلي و كتبي به دفتر مجله انصراف دهد ،دفتر مجله متناسب با
میزان خسارت يا تخلف ،از نويسندگان براي مدتي معین مقاله نميپذيرد.
نويسنده(گان) حق هیچ گونه تحريف و دستكاري در يافتهها و ساختن داده و يافته جعلي را ندارد .در صورت
تشخیص چنین وضعیتي متناسب با شدت تخلف ،ضمن معرفي نويسندگان به كمیته اخالق ،در هر مرحله از انتشار
مقاله جلوگیري خواهد شد و در صورت انتشار مقاله ،اين موضوع در سايت مجله و به موسسه حامي پژوهش اطالع
رساني و از پذيرش مقاالت بعدي نويسنده خودداري ميشود.
استفاده از منابع غیر الزم فقط به دلیل افزايش منابع در مقاله مجاز نميباشد.
مجله در ويراستاري ،انتشار و يا عدم انتشار مقالهها آزاد است.
تمام محتوا و مطالب مجله مديريت اطالعات سالمت ،تحت قانون حق نسخهبرداري بینالمللي است و براي
استفاده غیر تجاري ميباشد .تغییر ،انتشار و ارايه هر گونه محتويات مجله بدون ذكر نام مجله ممنوع است و
پیگیري قانوني دارد.
تصمیم مجله در خصوص هر گونه مصاديق عدم رعايت اخالق ،تخلف يا تقلب در ارتباط با مقاله يا مجله ،به
صورت موردي و با توجه به شرايط اختصاصي و متفاوت هر موضوع و مشكل بررسي ميشود .بر اين اساس

موضوع در شوراي دبیران مجله مطرح ميشود و متناسب با نوع و اهمیت مشكل ،يک يا چند مورد از تصمیمات
زير درباره آن گرفته ميشود :بايگاني مقاله در حال انتشار يا حذف مقاله منتشر شده ،عدم پذيرش مقاله از
نويسندگان براي مدتي معین يا همیشگي ،طرح موضوع در شماره بعدي مجله در صورت نیاز به اطالع رساني،
مكاتبه و اطالعرساني درباره تخلف با سازمان و نهاد حامي مقاله ،درخواست طرح موضوع در كمیته اخالق دانشگاه
يا وزارتخانه و اجراي حكم صادره.

اولویتها و مقررات مجله

 .1مقالههاي نوآور در موضوع ،روش و يافتهها و مقالههاي كاربردي و تقاضا محور كه مختصر و در عین حال با محتوا (با
حجم كمتر) هستند ،امتیاز بیشتري براي قرار گرفتن در فرايند بررسي دارند.
 .2با در نظر گرفتن اين اصل كه انجام پژوهش مستلزم كار گروهي است ،بايد با دقت كامل نسبت به درج نام و نام
خانوادگي محققان و با توجه به سهم مشاركت اقدام گردد .الزم به ذكر است كه اولويت انتشار با «مقالههاي گروهي» است.
 .3اولويت پذيرش با «مقالههاي پژوهشي جديد» است .يعني مقالههايي كه در هنگام وصول ،كمتر از يک سال از گردآوري
اطالعات آنها گذشته باشد.
 .4در فرايند بررسي مقاله ،ممكن است مجله به نويسندگان پیشنهاد كند كه مقاله خود را به صورت مقاله كوتاه ارائه نمايند.
 .5مقالههايي كه محدوديت واژگان و راهنماي نويسندگان مجله را رعايت نكرده باشند بايگاني ميشوند.
 .۶طبق مصوبه شوراي دبیران  ،95/8/22مقالههايي كه پیشتر توسط مجله مديريت اطالعات سالمت بايگاني شدند ،در
صورت ارسال مجدد ،پذيرش نميشوند .چنانچه نويسندگان در اين زمینه اعتراض داشتند ،الزم است درباره دلیل عدم
پذيرش قبلي مقاله و ارسال مجدد آن از طريق ايمیل با مجله مكاتبه نمايند و متناسب با دريافت پاسخ مجله ،اقدام كنند.
 .7نويسندگاني كه در فرايند ارسال مقاله ،فايلهايي به جز فايل مقاله بارگذاري ميكنند ،چنانچه حداكثر تا يک هفته نسبت
به ارسال فايل مقاله اقدام نكنند ،مجله ضمن حذف ثبت نام ،از اين نويسندگان مقاله ديگري نخواهد پذيرفت.
نکات مهم در نگارش مقاله
الف -نکات مربوط به نگارش متن مقاله











از هر منبع علمي با وجود معرفي رفرنس ،حجم قابل توجهي از مطلب استفاده نشود .يک منبع نیز در چند پاراگراف
متوالي به كار نرود.
در متن مقاله ،اسامي سه نويسنده نام برده ميشود و براي بیش از آن ،بعد از نام نويسنده اول ،و همكاران استفاده
ميشود.
نتايج تحقیقات داخلي و خارجي در متن مقدمه گزارش ميشود و به صورت بخشي جداگانه ارايه نشود.
در پايان مقدمه ،هدف كلي تحقیق يا سوال اصلي بیان شود.
مالحظات اخالقي در بخش روش بررسي ،بدون عنوان جداگانه ارايه شود.
عنوان هر جدول باالي جدول و توضیحات آن زير جدول قرار گیرد .به شماره جدول در متن توضیحات ،اشاره شود.
عنوان شكلها و نمودارها ،در زير آنها قرار گیرد.
بحث ،با بیان اولین يافته (بدون اشاره به اعداد و ارقام) آغاز شده ،با نتايج تحقیقات مرتبط مطابقت يافته و داليل و
چرايي يافتههاي به دست آمده توسط نويسندگان مقاله تفسیر شود.
محدوديتهاي مطالعه در پايان بحث مقاله ،بدون عنوان جداگانه بیان شود.












نتیجهگیري كلي از يافتهها و بیان كاربرد يافتهها ،در بخش نتیجهگیري بیان شود.
پیشنهادها به صورت كاربردي و متناسب با يافته هاي تحقیق ارايه شود.
اگر از اعداد در عنوان مقاله استفاده ميشود ،اين اعداد در صورتي كه صد و يا كمتر از آن هستند به صورت حرفي و
بزرگتر از صد ،بصورت عددي نوشته شوند.
اسامي ،اصطالحات و نام افراد خارجي در متن مقاله به زبان انگلیسي آورده شود (از آوردن پانويس خودداري شود).
در مقاله از اختصارها و نشانههاي استاندارد استفاده شود .در متن مقاله هر كجا از اختصارات انگليسي استفاده
ميشود بايد در اولین بار ،كامل آن اختصار به انگلیسي و معني فرسي آن ذكر شود و از آن به بعد اختصار انگلیسي
ميتواند بدون ذكر كامل آن آورده شود.
مثال :مديريت اطالعات سالمت )Health Information Management (HIM
تمام درصدها به حرف نوشته شود .به عنوان مثال 29 ،درصد درست است ( به صورت  %29نوشته نشود).
در متن فارسي اعداد اعشار به شكل فارسي (مثال  )15/0۶ارائه گردد (به صورت انگلیسي  15.0۶يا  15،0۶نوشته نشود).
در صورت استفاده از تصاوير ديجیتالي ،از تصاوير با كیفیت باال استفاده شود .ضمن اينكه تصاوير نبايد از صفحات
وب دانلود شده باشند.
از تكرار نتايج هم به شكل جدول و هم نمودار خودداري شود.

ب -درست نویسي و ویرایش مقاله

ويرايش ادبي مقالهها از جمله معیارهاي مهم ارزيابي مقاله از نظر دفتر مجله مديريت اطالعات سالمت است .مسؤولیت
درست نويسي به عهده نويسنده است و دفتر مجله خدماتي در اين زمینه ارايه نميكند .در صورتي كه نويسندگان نسبت به
رعايت اصول درست نويسي اطمینان ندارند ،الزم است از خدمات فني ويراستاري قبل از ارسال مقاله براي مجله استفاده
كنند .بديهي است كه عدم رعايت اصول درستنويسي ،فرايند پذيرش يا انتشار مقاله را با مشكل مواجه ميكند .هر گونه
هزينه اضافي براي اين گونه خدمات به عهده نويسنده خواهد بود .در اين زمینه براي رعايت قواعد و نگارش فارسي و فاصله
و نیم فاصله ميتوان از نرمافزارهاي موجود به عنوان نمونه از نرمافزار  Virastyarاستفاده كرد.
فرایند بررسي مقاله
 -1مقالههاي ارسالي پس از دريافت ،از لحاظ ارتباط با زمینههاي موضوعي و چارچوب مجله و جديد و نوآور بودن
موضوع بررسي ميشوند .بررسي و تصمیمگیري در اين مرحله در جلسه شوراي دبیران و با گزارشي كه دبیر مربوط
درباره مقاله ارايه مينمايد ،انجام ميشود .در اين مرحله حداكثر در مدت يک هفته ،وضعیت مقاله از نظر تأيید يا
عدم تأيید مشخص شده ،نظر شورا به صورت كتبي براي نويسنده طرف مكاتبه ارسال ميشود .چنانچه ارتباط
موضوعي ،مناسبت و اولويت مقاله تأيید شد ،مرحله دوم بررسي انجام ميشود.
 -2در اين مرحله مقاله از نظر ساختار ،تطبیق با راهنماي مجله و تعداد واژهها بررسي شده و در صورت عدم تطبیق،
پذيرش نميشود.
 -۳در صورت تأيید در مراحل قبلي ،مقاله بدون نام براي حداقل چهار تا پنج داور علمي فرستاده و با تكمیل سه پاسخ
داوري ،نظرات داوران براي نويسنده طرف مكاتبه ارسال ميشود.
 -4نويسندگان دو هفته مهلت دارند تا مقاله اصالح شده را همراه با نامه چگونگي انجام اصالحات در پاسخ به نكات
داوري ،در سايت بارگذاري نمايند .در صورت نیاز به زمان بیشتر ،نويسنده محترم طرف مكاتبه بايستي قبل از اتمام
زمان ،درخواست را به صورت كتبي از طريق ايمیل يا سايت مجله ،به دفتر مجله اعالم نمايد .در غیر اين صورت،
دفتر مجله مسؤولیتي براي ادامه روند بررسي و وضعیت مقاله ندارد.

 -5فايل اصالح شده ارسالي ،توسط دبیر مقاله و دفتر مجله با نظرات داوران مطابقت داده ميشود .در صورت ضرورت،
مقاله اصالح شده بار ديگر براي داوران ارسال خواهد شد .تأيید اصالحات ،براي ورود مقاله به مرحله بعد الزم
است .انجام ندادن اصالحات به طور كامل ،موجب تكرار فرايند و تاخیر در روند بررسي مقاله خواهد شد .در صورت
عدم توجه به تكمیل و ارسال اصالحات در مهلت ارايه شده ،مقاله بايگاني ميشود.
 -۶با تأيید اصالحات ،نامه پرداخت وجه براي نويسنده طرف مكاتبه ارسال و پس از بارگذاري فیش مربوط ،در صورت
درخواست نويسنده طرف مكاتبه ،نامه پذيرش اولیه مقاله صادر و مقاله براي انتشار در شماره مشخصي در نظر
گرفته ميشود.
 -7فايل  pdfمقاله جهت تأيید نهايي براي نويسنده طرف مكاتبه ارسال مي شود .كلیه نويسندگان مقاله ،مسؤول
بررسي دقیق مقاله و تأيید نهايي آن در مدت  48ساعت هستند .در صورت نیاز به زمان بیشتر ،نويسنده محترم
طرف مكاتبه بايستي قبل از اتمام زمان ،درخواست را به صورت كتبي از طريق ايمیل يا سايت مجله ،به دفتر مجله
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