
  سندگانينو يراهنما
نامه و به دو زبان  ه در قالب فصلين نشريا. تهران است يواحد علوم پزشك يجهاد دانشگاه يپزشك در زريل تحقيقات وابسته به مركز يپژوهش -يعلم ة، مجليزر پزشكيل ةينشر

نظران و  پژوهشگران، صاحب. است  )ينيه و باليعلوم پا( يك در پزشكياپتزر و يمختلف ل يكاربردهامرتبط با  يها مقاله ةرنديشود و دربرگ يمنتشر م يسيو انگل يفارس

د يي، در صورت تأيند تا پس از بررسيه ارسال نمايسندگان به آدرس دفتر نشرينو يت موارد مندرج در راهنمايخود را با رعا يها توانند مقاله ينه مين زميمندان محترم در ا عالقه

  . رديدر نوبت چاپ قرار گ

  ات مقالهمشخص

  : رسند يه به چاپ مير در نشريها در قالب موارد ز مقاله

بـا   خالصـه ك يـ  صـفحه بـه همـراه    20تا حداكثر  ديها با ن مقالهيمتن ا. است )سندگانينو(سنده ينو يقيتحق يها افتهيكه حاصل : (Original Article) يپژوهش ةمقال -الف

  . محدودشده باشد مرجع 40جدول و شكل و 5، حداكثر كلمه 250حداكثر 

جدول و  3كلمه و حداكثر  2000د به يمتن مقاله با. مرتبط با آن باشد يها يا تكنولوژيزر و يل يو كاربردها يد از موارد نادر پزشكيبا: (Case Report)مورد  يمعرف  ةمقال -ب

  . كلمه باشد 100از ش يد بيها نبا ن نوع مقالهيخالصه در ا. منبع محدود شود 25و حداكثر ) در مجموع(شكل 

نظـر  مـورد بحـث صـاحب    ةني، در زميكاف يد ضمن دارا بودن تجربه علميسنده باياست و نو يد علميك موضوع جدي يكل يشامل بررس: (Review Article) يمرور ةمقال -ج

  . باشد

به مرجـع   يازين  ها الزاماً نامه. دهد يمطرح شده در مجله ارائه م يها مون موضوعرايرات خود را پظسنده نياست كه نو ييها شامل مقاله: (Letter to Editor)ر ينامه به سردب -د

   .ندارند

  ارسال مقاالت

  . باشند يچاپ مقاله م يملزم به ارسال تقاضا) نويسندگان(سنده ينو -الف

روش نگـارش  . اسـت  يمقاله الزام يسيانگل ةديارسال چك. پ شودير تان سطويمتر ب يك سانتيفاصله  هب A4صفحه كاغذ  يك رويو در  يد به زبان فارسيمتن كامل مقاله با -ب

 .باشـد  يمصوب در ونكوور كانـادا مـ   يران مجالت علوم پزشكيسردب يالملل نيب ةتيكم ةبر اساس مصوب و يست پزشكياصول نگارش مقاالت ز ين مجله بر مبنايمقاالت در ا

  .ارسال گردد يديكل يها و واژه يريگ جهيها، نت افتهي، يروش بررس  ،مقدمه يحاوفارسي و انگليسي مقاله نيز به صورت ساختاريافته چكيده 

  :ر باشديلب زد مشتمل بر صفحات و مطايبا يو مرور يقيتحق مقالة -ج

 يپاسـخگو  ةسنديك نويكامل و پست الكترون ي، محل خدمت، نشانيعلم ة، سمت و مرتب)نويسندگان(سنده ينو يد شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگيعنوان با صفحة -

  .مقاله باشد

  .باشد يديكل يها و واژه يريگ جهيها، نت افتهي، يروش بررس  ،مقدمه يد حاويبا) باشد يكلمه م 250-150ن ين بيو الت يفارس دةيحجم چك(ده يدوم چك ةصفح -

  .ها، بحث و فهرست منابع باشد افتهي، يد شامل مقدمه، روش بررسيسوم و بعد از آن با ةصفح -

  . انجام شود ريزبه ترتيب ها تايپ آنها براي سهولت در نوشتن فرمول .د و به صورت تصوير نباشدوفرمول هاي داخل مقاالت حتماً تايپ ش -

Word 2003, 2007/ Insert/ Object/ Create new/ Microsoft equation 3.0 
  .ه شونديمربوطه در متن مقاله تهة ت مطلوب و هر كدام در صفحات جداگانه با ذكر شماريفيد با كياه و سفيصورت سد بهيجداول و نمودارها با -

  )CD يشده بررواسكن (ق و اصل باشند يد دقيبا يارسال يها عكس -

  .باشد) يسيانگل ةديمقدمه، شرح مورد، بحث، فهرست منابع و چك(متن مقاله و )ها د واژهيمورد و كل يمقدمه، معرف(  دهيچك يها د مشتمل بر قسمتيبا يمقاالت گزارش مورد -د

ر بـه  وب استفاده از آن در متن مقاله باشد و بر اساس دسـتورالعمل ونكـو  يترتد بهيمنابع با يگذارب شمارهيترتبايستي انگليسي باشند و )هم فارسي و هم انگليسي(كليه منابع -ه

  :م گردندير تنظيشرح ز

 Index يسـ يبـر حسـب اختصـار نو   (نـام مجلـه   . عنـوان كامـل مقالـه   ). سـندگان ينو(سـنده  يو حرف اول نام نو ينام خانوادگ: صورت مقالهبه يسيانگلفارسي و منابع  -1

Medicus (مقالـه مثـال   ةشـروع و خاتمـ   صـفحة : ه مجلـه ر؛ شماسال انتشار:Dougherty TJ. Photodynamic Therapy. J Natl Cancer Inst 1995; 
15:115-21.      

: مثال. محل انتشار كتاب، سال انتشار :چاپ، نام ناشر ة، عنوان كتاب، شمار)سندگانينو(سنده يو حرف اول نام نو ينام خانوادگ: صورت كتاببه يسيانگلفارسي و منابع  -2

Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Basic epidemiology. WHO: Geneva, 1993.  چند فصل  يدارا يسيدر صورت استفاده از كتاب انگل

و حـرف اول   ينـام خـانوادگ  : گردد يب عنوان منبع ذكر مين ترتياز فصول كتاب است، به ا يكيمجزا دارد و منظور مقاله تنها اشاره به  يسندگانيا نويسنده يكه هر فصل نو

محل انتشار كتاب، سال : كتاب، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، نام ناشر يسنده اصليو حرف اول نام نو يفصل مربوطه، عنوان فصل، نام خانوادگ) سندگانينو(  سندهينام نو

  :مطلب مثال ةشروع و خاتم ةصفح: انتشار

Read JL. Quality of life. In: Walker SR, eds. Quality of life assessment. Kluwer Publisher: The Netherland, 1999:33-35.  
دو (محـل نشـر   ) ك فاصـله يـ نقطه، (ش يرايشرح و) ك فاصلهينقطه،(عنوان ) ك فاصلهينقطه، (دآور يا شرح پدي) نويسندگان(سنده ينام نو  :يكياستناد به كتاب الكترون -3

  :مثال). ك فاصلهينقطه، (سال نشر ) ك فاصلهيرگول، ينقطه و(ناشر ) ك فاصلهينقطه، 

Bonita R. Applied physic. Biomedical imaging applications. England: Elsevier; 2002. 
 يكيالكترون ةيمخفف عنوان نشر) ك فاصلهينقطه، (عنوان مقاله ) فاصله كينقطه، (دآور يا شرح پدي) گان(سنده ينام نو: نترنتيا يرو يكيالكترون ةينشر ةاستناد به مقال -4

جلد  شمارة) رگول بدون فاصلهينقطه و) و ماه نشر در صورت لزوم(سال نشر ) شودينوشته م] Serial Online[ يسيذكر نوع رسانه در كروشه كه در انگل{) ك فاصلهي(

ك يدو نقطه، ( Available From) نقطه، بدون فاصله(ا صفحات در كروشه يها  قاب ةشمار ةدو نقطه بدون فاصل) زومدر صورت ل(ه در پرانتز ينشر ةشمار) بدون فاصله(



  :مثال). نقطه(سال ) ك فاصلهيرگول، يو(روز  )ويرگول، يك فاصله( )به طور كامل(شامل ماه  يخ دسترسيتار)  ك فاصلهينقطه، ( يدسترس ينترنتيآدرس ا) فاصله

Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Biomedical imaging applications. Laser in medical sciences 2005;1(5):207-10: 
http:// www.lasers in medicine. 11, 15, 2005.  

 ةشـمار ) رگـول ينقطه و(در صورت دسترس بودن ( سال نشر) ك فاصلهينقطه، (عنوان ) ك فاصلهينقطه، (دآور يا شرح پدي) نويسندگان(سنده ينام نو: استناد به وب گاه -5

شامل ماه به طور كامـل   يخ دسترسيتار) ك فاصلهينقطه، ( يآدرس دسترس) ك فاصلهيدو نقطه، ( Available At) ك فاصلهينقطه، (ا صفحات در داخل كروشه يها  قاب

  :مثال). نقطه(سال نشر ) ك فاصلهيرگول، يو(روز ) ك فاصلهي ويرگول،(

Beaglehole R. Photo dynamic Therapy. 2007; [20-25] .  Available At: http:// www.lasers in medicine. 11, 15, 2007. 

و تـر  م يسانت 5/2حداقل   ةيك رو و با حاشي، )متر يليم 210در  297( A4كاغذ  يد رويبا يارسال يها مقاله. قرار خواهد گرفت) peer review( يمورد بررس ،مقاالت يتمام -و

خيابان تهران، « يبه نشان هينشر ةيريئت تحريه يبرا) Word(ك آن يالكترون ةنسخ يحاو  CDبه همراه  از مقاله يسه كپ. دنشده باش يگذار شماره وپ يتا 11قلم نازنين 

  .گرددارسال  www.icml.irت يسامقاله از طريق  Word فايلا يو  فرستاده شود »66انقالب، خيابان ابوريحان نبش خيابان شهيد وحيد نظري، پالك

  مشخصات مقاله

چاپ  يبرا ير علميشدن مقاله و تحر رفتهيدر صورت پذ. باشد يم يمقاله ارسال يه بر رويريئت تحريرات اعمال شده از طرف هييقبول تغ ةنامه به منزل ن فصليا يارسال مقاله برا

  . ديسندگان خواهد رسيبه اطالع نو يزر پزشكيل ةفصلنام ةيريئت تحريه ةليوس به يرات احتمالييرش آن به همراه تغينامه، مراتب پذ در فصل

  توافقنامه

د قبالً با ير بايا تكثياز مقاله و  ياستفاده از بخش يبرا. ه استيحقوق آن متعلق به نشر ،ده باشد و پس از چاپير مجالت به چاپ نرسيآنان در سا ةكنند كه مقال ين توافق ميلفؤم

  .اخذ گردد يكتب ةد و اجازوش يه هماهنگين نشريمسئول

  

 


