فراخوان چاپ مقاله در ویژه نامه "کووید "91-مجله تعالی بالینی

دبیرخانه مجله تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با همکاری مرکز تحقیقات
مقاومت های میکروبی و مرکز تحقیقات عفونی اطفال به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی و آموزشی و حمایت
پژوهشگران در راستای اهداف عالی نظام سالمت ،اقدام به چاپ مقاالت مروری با محوریت کووید 91-می نماید.
اساتید ،دانشجویان و کارکنان محترم می توانند با توجه به اهداف ویژه نامه اقدام به ارسال مقاله نمایند.

اهداف ویژه نامه:
-

حمايت از فعاليت پژوهشی اعضا هيئت علمی ،دانشجويان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف ارائه
رويکرد پيشگيرانه و درمانی بيماری کوويد 91

 بهره گيری از تجربه ،دانش و مهارت پژوهشگران در راستای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاهی-

بهره گيری از توان و ظرفيت های مجالت ،دفاتر تحقيقاتی با همکاری واحدهای مختلف دانشگاهی

 -برقراری ارتباط مستمر و موثر آموزشی و پژوهشی داخل و خارج دانشگاهی جهت بهبود دستاوردهای کارای علمی

محور ویژه نامه:
 -اهداف پیشگیرانه و رویکرد تشخیصی و درمانی کووید 91

محور موضوعات پیشنهادی:
 اپیدمیولوژی بیماری کووید 91 اصول پیشگیرانه بیماری کووید 91 راه های تشخیصی بیماری کووید 91 واکسیناسیون بیماری کووید 91 سیر درمانی بیماری کووید 91 درمان های نوین بیماری کووید 91 رویکرد توانبخشی بیماران کووید 91 -و ...

راهنما و تدوین مقاله:
نویسندگان محترم در خصوص نگارش مقاله بایستی به نکات ذیل دقت نمایند :
روش نگارش مقاله :مقاالت به يکی از صورت مقاالت مروری  ،سيستماتيک يا متاآناليز مرری می باشد که توسط متخصص يا متخصصين
مربوطه تهيه می شود بطوريکه نويسنده و يا نويسندگان حداقل دو مقاله تحقيقی معتبر مرتبط با موضوع را قبال به چاپ رسانده و بعنوان
منبع در مقاله مروری از آنها استفاده کرده باشند .مقاله مروری پس از دريافت توسط داوران متخصص داوری ) (peer reviewمی شود و
سپس در هئيت تحريريه بررسی خواهد شد.
ساختار مقاله :مقاله مروری بايد جامع و کامل بوده و در تنظيم آن حداقل از  03منبع معتبر و مرتبط استفاده شده باشد که حداقل دو مقاله از
نويسنده يا نويسندگان و مرتبط با موضوع باشد .مقاله مشتمل بر عنوان ،خالصه فارسی و انگليسی(هرکدام حداکثر تا  053کلمه) ،واژه های
کليدی به فارسی و انگليسی( حداقل سه و حداکثر  5واژه) ،مقدمه ،مواد و روش ها( برای سيستماتيکو متاآناليز مروری ضروری است)،
عناوين مورد بررسی ،بحث و نتيجه گيری باشد.
نکته :فقط خالصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید نیز صورت گیرد..

راهنمای نويسندگان
 -9اهداف نشر مجله :
مجله علمی پژوهشی تعالی بالينی ( )Journal of Clinical Excellenceدانشگاه علوم پزشکی مازندران به منظور گسترش و نشر مقاالت
مروری پزشکی محققان وصاحبنظران داخل و خارج کشور به زبان فارسی در زمينه های مختلف علوم پزشکی با هدف خودآموزی حرفه های
علوم پزشکی فعاليت می نمايد .مخاطبان با مطالعه مقاالت مروری و گزارش مورد موجب ارتقاء دانش و مهارتهای الزم خود در محيط کاری
شوند .مخاطبان اين نشريه اعضای هيات علمی ،کارکنان و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی و دانشجويان می باشند .اين مجله هر فصل
يکبار به چاپ می رسد که عالوه بر مقاالت برای حرف پزشکی دارای سواالت خودآموزی نيز می باشد.
مسئوليت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان می باشد و اين مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقاالت را برای
خود محفوظ می دارد و در هر صورت مقاله ارسالی مسترد نمی شود.
-0روش نگارش مقاله:
مقاالت به يکی از صور مقاالت مروری ،سيستماتيک يا متا آناليز مروری يا گزارش مورد می باشد که توسط متخصص يا متخصصين مربوطه
تهيه می شود بطوريکه نويسنده و يا نويسندگان حداقل دو مقاله تحقيقی معتبر مرتبط با موضوع را قبال به چاپ رسانده و بعنوان منبع در
مقاله مروری از آنها استفاده کرده باشند .مقاله مروری پس از دريافت توسط داوران متخصص داوری ) ( Peer Reviewمی شود و سپس در
هيئت تحريريه بررسی خواهد شد .ارسال دو مقاله تحقيقی مرتبط با موضوع همراه با مقاله مروری ضروری است.
 -0ساختار مقاله
مقاله مروری بايد جامع و کامل بوده و در تنظيم آن حداقل از  03منبع معتبر و مرتبط استفاده شده باشد که حداقل دو مقاله از نويسنده يا
نويسندگان و مرتبط با موضوع باشد .مقاله بايد مشتمل بر عنوان ،خالصه فارسی و انگليسی(هر کدام حداکثر تا  250کلمه) واژه های کليدی
به فارسی و انگليسی ( حداکثر سه و حداکثر  5واژه)( ،مقدمه ،مواد و روش ها ( برای سيستماتيک و متا آناليز مروری ضروری است) ،عناوين
مورد بررسی ،بحث و نتيجه گيری باشد
فقط خالصه و گزارش نمودن نتايج کار ديگران کافی نيست بلکه نظريه پردازی و نتيجه گيری جديد نيز صورت گيرد.
گزارش مورد بطور محدود با نظر سر دبير و هيات تحريه بررسی و پذيرش می شود .در مقاالت گزارش مورد بايد موارد نادر و عوارض بسيار
کمياب مورد توجه قرارگيرند که از لحاظ آموزشی و خودآموزی برای حرف پزشکی قابل قبول باشد  .اين مقاالت و نيز مقاالت«گزارش موارد»
بايد شامل خالصه فارسی و انگليسی ،واژه های کليدی ،مقدمه ،شرح مورد (موارد) ،بحث و فهرست منابع باشند.

 -4اجزاء مقاله
 -9-4صفحه اول يا صفحه عنوان مقاله  :شامل عنوان کامل مقاله ،نام مولفين ،بخش ،بيمارستان ،دانشکده ،دانشگاه و شهر يا محل اشتغال
نويسندگان ،آدرس پستی و پست الکترونيکی مولف مسئول که در مکاتبات استفاده می شود .عنوان مکرر ) (Running titleبا حداکثر 44
حرف نيز ذکر شود.
 -0-4صفحه دوم يا صفحه خالصه :شامل خالصه و کلمات کليدی )(Key words
 -0-4صفحه سوم يا صفحات متن شامل مقدمه ،مواد و روش ،يافته ها (برای مقاالت مروری سيستماتيک و متاآناليز )  ،بحث  ،نتيجه گيری و
سپاسگزاری دنبال هم آورده می شود.
 -4-4هر يک از منابع ،جداول و شرح نمودارها و تصاوير و عکسها با صفحات جداگانه آورده شود .اجازه و ذکر منبع جداول ،نمودارها ،تصاوير
و عکسها برگرفته شده از نتايج ديگران ضروری است.
 -5-4منابع براساس روش ونکور به ترتيب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند  .تنظيم فهرست منابع بايد بر اساس راهنمای ضميمه
صورت پذيرد.
 -4-4شرايط فنی مقاله :مقاله بر روی فرمت کاغذ  A4تنظيم شوند .
-

شماره صفحات وسط و پايين هر صفحه قرار گيرد.

-

اين ترتيب رعايت شود :صفحه عنوان  ،خالصه و کليد واژه ها ،متن  ،تقدير نامه ،مراجع  ،شرح تصاوير ، ،جداول و تصاوير( هرکدام
در صفحه جداگانه و جای آنها در متن مشخص و با شماره معين گردد).

-

تعداد صفحات مقاله ( با در نظر گرفتن محل جداول ،اشکال و منحنی ها) از حدود  95صفحه تجاوز نکند .برای ارائه نتيجه واحد از
دو فرم مختلف مثاال هم جدول و هم منحنی خوددا ری شود .ضمناً بين تعداد صفحات و تعداد و حجم اشکال ،جداول  ،نمودارها و
منحنی ها تناسب منطقی وجود داشته باشد( مثالً در ازای هر  0الی  4صفحه يک جدول يا شکل يا منحنی )

 -5ارسال مقاالت به صورت آنالين انجام پذيرد مقاالت بايد به دفتر مجله تعالی بالينی به آدرس الکترونيکی مجله بصورت آنالين
 http://jce.mazums.ac.irارسال شود.
 -4مقاله پس از بررسی اوليه و دريافت نظر داوران(حداقل  0نفر) ،در صورت نياز به اصالح به نويسنده عودت داده می شود .در صورت
انجام اصالحات و عودت آن درموعد مقرر ،بررسی نهايی آن در هيأت تحريريه انجام می شود .در صورت عدم پذيرش اهم داليل
به نويسنده منعکس می گردد  .اين مراحل حداکثر  13روز به طول می انجامد .
 -7تعارض در منابع  :در مطالعات چندمرکزی ،توافق نامه محققين مراکز ضميمه شود .در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی
حمايت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبير تعيين کننده خواهد بود .
 -8واژه و يا عباراتی که به صورت عاليم اختصاری به کار برده شده ،در اولين استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند.
 -1بعد از چاپ مقاله دفتر مجله مدارک آن را تا شش ماه بايگانی و بعد از زمان مقرر معدوم می گردد .
 -93چاپ و انتشار مطا لب مجله پس از کسب اجازه از سردبير با ذکر ماخذ مجاز می باشد .هرگونه استفاده از مطالب نشريه بدون ذکر
منابع ممنوع است .
 -99نشريه با حمايت علمی و تامين اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعاليت می نمايد.
 -90يک سری از آخرين نسخه مقاله ويرايش شده جهت چاپ برای نويسنده ارسال می گردد بعد از تأييد نويسنده از آخرين تغييرات،
مقاله برای چاپ فرستاده می شود.
منابع نويسی )(References
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توجه :به هنگام نوشتن منبع از موارد باال ) اينترنت و  (...به نشانه ها (نقطه ،ويرگول و  ) ...و نيز به وجود يا عدم وجود فاصله دقت شود.
-

هيچگونه هزينه ای بابت داوری مقاالت و انتشار آن در مجله تعالی بالينی دريافت نمی گردد.
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