راهنماي نگارش
هدف از نوشتن مقاله به عنوان يک گزارش علمی ارايه اطالعات الزم و مفيد در مورد روند و يافتههای مطالعه به خواننده جهت استفاده مناسب از آن میباشد.
قطعاً اين ســؤال مطرح میشــود که کدام بخش از مطالعه و چه نوع داده و اطالعاتی برای خوانندگان مفيد است؟ مجالت علمی برای پاسخ به اين سؤال و
کمک به نويســندگان و داوران در هنگام ارز شيابی مقاله ،راهنمای نويسندگان را تدوين میکنند .فصلنامه مدیریت پرستاری به عنوان يک مجله علمی با
بهرهگيری از تجارب مجالت معتبر جهان و صاحبنظران راهنمای نويسندگان را به شرح ذيل ارايه مینمايد .فصلنامه مدیریت پرستاری يک مجله علمی
و پژوهشی میباشد که مقاالت مرتبط با آموزش و مديريت پرستاری را به چاپ میرساند .مقاالتی در اين مجله مورد پذيرش قرار میگيرند که به يکی از
اشکال زير نگاشته شد ه باشند:
الف) مقاالت پژوهشی اصيل( :)Original Research Articleاين نوع مقاالت براساس يک طرح پژوهشی منظم و يافتههای علمی مستحکم نگاشته شده
و بايد شامل قسمتهای عنوان ،چکيده ،مقدمه ،روش ،يافتهها ،بحث نتيجهگيری و منابع باشند.
ب) مقاالت مروری( :)Review Articleاين نوع مقاالت بايد براساس احاطه کامل نويسنده به موضوع و استفاده از حدا قل  20منبع قابل قبول علمی تهيه
شوند و شامل :عنوان ،چکيده ،مقدمه و تاريخچهای در مورد موضوع ،هدف از انجام مطالعه ،مطالعات علمی و مطالعات انجام شد ه مربوط به موضوع ،تجزيه
و تحليل و بحث دربارهپژوهشهای ارايه شد ه و نتيجهگيری باشند .نتيج ه کلی همراه با پيشنهادهای سازنده نيز برای آينده بيان شود(از  20منبع حداقل 3
منبع آن متعلق به نويسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد)
ج) گزارش موردی( :)Case Reportاين نوع مقاالت براســاس مشــاهده يک مورد يا موارد خاص حرفهای که نگاه و شناخت ويژهای را ارايه کرده باشد بايد
نگاشته شوند و بايد شامل عنوان ،چکيده(فارسی و انگليسی) ،مقدمه ،گزارش مورد بحث ،منابع و مستندات میباشند.
مقاالت کارگروهی( :)Team Workاين مقاالت براساس کار مشترک و گروهی در مورد آموزش و مديريت پرستاری در سطح ملی(همکاری بين دانشگاهها)
و بينالمللی است .پذيرش اين نوع مقاله برای مجله در الويت قرار دارد.
اصول کلی:
 -1زبان رسمی مجله فارسی میباشد.
 -2مقاله در هيچ يک از نشــريات داخل به چاپ نرســيده يا همزمان برای مجالت ديگر ارسال نشده باشد ،همچنين رتبه علمی کل نويسندگان به درستی
عنوان گردد و همه نويســندگان مقاله از ارســال و چاپ آن مطلع باشند .بنابر اين الزم است نويسندگان محترم درنامه درخواست چاپ اين موارد را بوسيله
امضاء متعهد گردند.
 -3نويسنده/نويسندگان دوپوشه(فايل) از مقاله خود را بدون نام و مشخصات بههمراه نامه درخواست چاپ به آدرس اينترنتی مجله بهصورت  Onlineاز طريق
سايت  www.ijnv.irارسال نمايند .مجله از دريافت مقاالت بهصورت پست معمولی و الکترونيکی معذور است.
 -4اسامی خاص يا و اژههايی که در متن ،جداول و غيره بهصورت مخفف درج میشوند ،از مخففهای مشهور و بينالمللی بوده و کامل آنها يکبار در متن
بههمراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند.
 -5نمودارها تصاوير و جداول ارسالی بايد از و ضوح کا مل جهت چاپ برخوردار باشد و در صفحات جداگانه تهيه ،شماره و عنوان جداول در باالی آن و برای
نمودارها در زير آن قيد شود .تصاوير افراد نبايد قابل شناسايی باشد.
 -6مقاله يک خط در ميان(فاصله سطر  )1/5 cmدر انداز ه کاغذ  A4با حاشيه  2/5 cmاز هر قسمت با نرمافزار Word2003تايپ فارسی.
 -7با قلم ميترا و سايز  12تايپ انگليسی با قلم  Time New Romanو سايز  12با ذکر نا م فايل تهيه و برای مجله ارسال شود.
ت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده مسؤول مقاله است .همچنين از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبايستی بيش از  3سال فاصله وجود
 -8مسؤولي 
داشته باشد.
 -9مجله رد ،قبول ،اصالح ،ويرايش و خالصه نمودن مقاالت را برای خود محفوظ میدارد و مقاالت ارسالی بههمراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد.
 -10مقاالت به شرطی پذيرفته میشوند که اصول اخالقی براساس معاهده هلسينکی توکيو در مورد مطالعات بالينی در انسان مراعات شد ه و رعايت آن به
تأييد کميته اخالق مؤسسهای که پژوهش در آن صورت گرفته رسيده باشد .همچنين در اين گونه مطالعات میبايست از افراد مورد مطالعه رضايتنامه اخذ
و اين موضوع صراحتاً در متن مقاله ذکر گردد .بديهی است بايستی نسخهای از آنها به دفتر مجله ارسال گردد.
 -11چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع فصلنامه مدیریت پرستاری بالمانع است.
 -12در هر شماره فقط يک مقاله مروری و از هر فرد يک مقاله به عنوان نويسنده اول يا مسؤول به چاپ میرسد.
فرايند ارزيابی پذيرش مقاالت:
 -1پذيرش مقاالت منوط به رعايت دقيق اصول کلی ذکر شد ه میباشد.
 -2مقاالت به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار میگیرند .پس از بررسی ساختاری و محتوایی مقاله توسط سردبیر و تصویب اولیه آن در جلسه
هیئت تحریریه ،داوری مقاله توسط حداقل سه نفر متخصص رشته مربوطه بهصورت داوریی همتا ( )Peer Reviewانجام میپذیرد .پس از ارایه نظرات داوران
به نویسنده مسؤول و درخواست اصالح مقاله ،مقاله اصالح شد ه به یکی از داوران قبلی به عنوان "داور نهایی" ارسال شد ه و در صورت لزوم جهت اصالحیه
مجدد به نویسنده مسؤول ارسال میگردد .پس از اصالح مقاله براساس نظرات داور نهایی ،مقاله توسط سردبیر بررسی شد ه و با توجه به نکات مهم اصالحی
و نظر داور نهایی مقاله در فهرست تصمیمگیری نهایی توسط شورای هیئت تحریریه قرار میگیرد.
نکته :بررسی آماری مقاالت توسط متخصص آمار انجام میشود.
نحوه تنظيم صفحات مقاله:
صفحه عنوان
 -1عنوان مقاله کوتاه(حداکثر  15کلمه) ،حاوی موضوع کلی و جهتگيری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد .در مطالعات کيفی نيز
عنوان بايد نشاندهنده پديده مورد مطالعه و مبتنی برتجربه باشد و با حروف ضخيم( )Boldتايپ شود.
 -2دارای عنوان مختصر برای هر صفحه(حداکثر  5کلمه) باشد.
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 -3نام نويسنده/نويسندگان زير سطر عنوان مقاله ذکر گردد.
 -4مؤلف مسؤول( :)Corresponding Authorباعالمت * متمايز شود و در زيرنويس صفحه اول به اين صورت ذکر گردد.1*)Corresponding Author(:
مؤلف مسؤول
 -5مشخصات کامل نويسنده(گان) مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نويسنده/نويسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه ،دانشکده و يا مؤسسه
پژوهشی مربوط به آنان و آدرس پست الکترونيکی همه نويسندگان الزامی است .کليه اطالعات مربوط به نويسندگان در صفحه عنوان بهصورت فارسی و
انگليسی درج گردد.
 -6در چکيده انگليسی اصول نامنويسی التين رعايت گردد .به اين صورت که اول نامخانوادگی سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی بهصورتMSc، ،
MD، ph.D BSc
 -7کدپستی ،تلفن ،نمابر ،آدرس الکترونيک نويسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود.
چکيده
چکيده مقاله(اعم از فارســی و انگليســی) در صفحههای مستقل بهصورت سازمان يافت ه و ساختار مند در  250تا 300کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و
نماينده تمام مفاهيم و عناصرمحتوی مقاله و بهصورت زير باشد:
مقدمه :اين بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت مطالعه براساس نظريهيا مدل(در صورت ضرورت) يا جمعبندی مروری بر متون باشد.
هدف :جملهای روشن ،قابل اندازهگيری يا قابل دستيابی باشد و در همه قسمتهای مقاله يکسان استفاده گردد.
روش :بايد شامل اطالعات کلی در مورد نوع مطالعه جامعه و نمون ه روش و ابزار جمعآوری دادهها و زمان و نوع مداخله باشد.
يافتهها :در مطالعات کمی يافتهها ،متناســب با هدف به تفکيک گروههای مطالعه با آزمونهای آماری اســتفاده شد ه بههمراه تو ضيح مختصر ،مرتبط و
کننده بيان گردد.
روشن 
نتيجهگيری :اين بخش نبايد تکرار يافتههای پژوهش باشــد در اين بخش جمعبندی نهايی يافتهها همراه با توصي ه کاربردهای بخش يافتهها و نتايج در
پرستاری بيان شود.
کليد و اژه :حداکثر  5و اژه اصلی براساس  ،MeSHچکيده فارسی و انگليسی با يکديگر مطابقت داشته باشد .و اژههای کليدی در چکيده فارسی به زبان
فارسی و در چکيده انگليسی به زبان انگليسی نوشته شود.
متن اصلی مقاله:
متن اصلی مقاله شامل مقدمه ،روش ،يافتهها ،بحث نتيجهگيری نهايی و منابع میباشد.
مقدمه :مقدمه بايد خالصه ،روشن ،هدفمند و منظم نوشته شود .لذا نويسندگان محترم الزم است به نوع(،چارچوب نظری يا مدل در صورت ضرورت) توالی
و ترتيب منطقی اطالعات ارايه شد ه در مقدمه توجه نمايد ،اين اصول در مطالعات کمی و کيفی تفاوتی ندارند و اين اصول و ترتيب آنها شامل:
 -1توضيح در مورد موضوع و عرصه پژوهش بهصورت عام باشد.
 -2توضيحات اختصاصیتر در مورد جنبه يا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص اين مطالعه است.
 -3مرورری بر يافتههای مطالعات ديگر که مرتبط با مسئله موضوع پژوهش میباشد.
 -4تحليل اطالعات ارايه شــد ه در ســهبند فوق خصوصاً يافتههای مطالعات مرتبط و تبيين خالء يا شکاف موجود در مورد مسئله مورد پژوهش در راستای
ضرورت انجام مطالعه حاضر.
 -5بيان اهداف يا سؤاالت يا فرضيههای اصلی پژوهش.
روش مطالعه :يکی از بخشهای مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه میباشد ،اطالعاتی است که در روش مطالعه بيان میگردد .با توجه به تفاوتهای
روششناسی مطالعات کمی و کيفی ،نحوه نگارش اين بخش بهطور مجزا بيان میشوند.
** در مطالعات کمی ،روش بايد شامل اطالعاتی روشن و کامل درباره:
 -1طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف /سؤال /فرضيه و زمان و مکان ،جامعه مطالعه ،نمونهها ،و يژگیهای ورود و خروج آنها از مطالعه و برآورد انداز ه و
نمونهها روش نمونهگيری و نحوه و روند تخصيص آنها درگروههای مطالعه.
 -2روش کار يا مراحل مداخله :ابزار اندازهگيری ،اعتبار و پايايی آن ،روند امتيازبندی دادههای حاصل از ابزار(کمی و کيفی) و مالحظات اخالقی
 -3نحوه مديريت دادهها :نرمافزارهای کامپيوتری ،روشها و آزمونهای آماری
** مطالعات کيفی بايد شامل اطالعاتی روشن و کامل درباره:
 -4طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف /سؤال /سؤال پژوهش ،زمان و مکان يا محيط طبيعی مطالعه ،نحوه دستيابی به مشارکتکنندگان و و يژگیهای آنها.
 -5روش يا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبيعی مطالعه ،توضيح کامل در مورد روشها و مراحل توليد يا جمعآوری دادهها نحوه و معيار اشباع يا اتمام
جمــعآوری دادهها ،توضيح روشهای بهکار رفته در تعيين اعتبار و دقت دادهها(مقبوليــت ()CRedibilityتأييدپذيری ()Confirmabilityقابليت انتقال
 )Transferabilityو (قابليت و ابستگی  )Dependabilityو مالحظات اخالقی
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 -6نحوه مديريت دادهها نرمافزارهای کامپيوتری(در صورت استفاده) :روشها آناليز دادها و تناسب آن با روش مطالعه.
يافتهها يکی ديگر از بخشهای مهم مقاله که آينه تمام نمای دستاورد مطالعه میباشد ،اطالعاتی است که در بخش يافتهها بيان میگردد .از آنجايی که نوع
يافتههای مطالعات کمی و کيفی متفاوتاند ،نحوه نگارش اين بخش نيز بهطور مجزا بيان میشود.
يافتهها:
* در مطالعات کمی شامل:
 -1بررسی ميزان و توزيع متغيرهای دموگرافيک و مداخلهگر(نحوه توزيع يکسان بودن آنها درگروههای مطالعه)
 -2يافتههای اصلی براســاس اهداف مطالعه بهروشــنی و به انداز ه کافی ارايه میگردد .بطوری که خواننده بتواند براحتی در مورد ميزان دستيابی به اهداف
قضاوت کند.
 -3دادهها و مفاهيم آماری مثل تعداد /درصد و يا ميانگين /انحراف معيار بدون تفسير ذکر گردند .نوع و تناسب آزمونها و سطح معنیداری آنها بيان شوند.
 -4دادهها و يافتههايی که در جداول و نمودارها ارايه میگردد نبايد در متن تکرار شــود و در حد امکان بهطور خالصه در مورد توزيع آنها از 10×15 cm
بزرگ/تر نباشد و نيازی به زيرنويس ندارند فقط نمادها(نظير* )...+ ،زيرنويس شوند.
* درمطالعات کيفی:
 -1ابتداء براساس الگوريتم و روش آناليز انتخاب شد ه در مطالعه گزارش مختصری از يافتهها در هر مرحلهبين شود .سپس طبقات ،مفاهيم يا دورنمايههای
اصلی با زيرمجموعه آنها بههمراه نقل قولهای مستقيم مشارکتکنندگان يا دادههای اوليه ثبت شد ه بيان و توضيح داده شوند .در آخر متناسب با سؤال
يا سؤاالت پژوهش(معنی و يا فرآيند پديده مورد مطالعه) ،يافتههای مطالعه تبيين شوند ،بطوری که معنی تبيين شد ه و يا نظريه اساسی برآمده از دادههای
مطالعه و نشاندهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهيم ،دورنمايهها ،طبقات يا متغير اصلی باشند.
بحث :بحث بايد حاوی جمعبندی و نتيجهگيری از يافتهها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف يا سؤالهای پژوهش باشد و در ارايه آن به اين نکات توجه
شود -1 :در مطالعات کمی اين جمعبندی بدون بيان و تکرار يافتههای عددی و آماری باشد.
 -2چگونگی ارتباط يافتههای مطالعه حاضر با يافتههای ديگرپژوهشها(موافق و مخالف) انجام شد ه در ايران و جهان(با ذکر منابع) مقايسه و تحليل(نه فقط
توصيف) گردد و داليل رد و قبول آنها بحث گردد.
 -3يافتههای غيرقابل انتظار نيز بررسی و تفسير گردند.
 -4اگر مطالعهای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شد ه باشد ،بايد يافتهها را در ارتباط با آن نيز تفسير نمايد.
 -5از اظهارنظر در مواردی فراتر از يافتههای مطالعه خودداری شود.
نتيجهگيری نهايی :نتيجهگيری نهايی بايد شامل جمعبندی نهايی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی يا فرضيه يا سؤال اصلی پژوهش باشد.
لذا -1 :مقاله با يک نتيجهگيری روشن که از حد نتايج مطالعه فراتر نرود ،جمعبندی گردد.
 -2موارد کاربرد يافتهها ،محدوديتهای مطالعه و ميزان تعميمپذيری آن مورد توجه قرارگيرد.
 -3پيشنهادهايی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگيری يافتهها در اين بخش قابل طرح میباشد.
کننده بودجه افراد و يا سازمانهايی که به نحوی در انجام مطالعه و يا نگارش مقاله همکاری نمودهاند قدردانی
تشکر و قدردانی :در اين قسمت از مؤسسه تأمين 
میگردد و تاريخ تصويب و شماره طرحهای پژوهشی ذکر شود.
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