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 بندی مقاالت در مجله طب انتظامیفرمت
 

رعایت فرمت خاص مثل مواردی همچون نوع فونت، سایز فونت، میزان فاصله از طرفین صفحه، نوع نوشتن منابع، میزان کلمات  یبندفرمت
 کند.بازگو می …و  ویرایش چکیده مقاله، نوع نگارش افیلیشن، نوع نگارش صفحات، نوع نگارش ضمائم و

مجله قرار گرفته  موردنظریا فرمت خاص خود را دارد تمامی مقاالت باید در قالب  یبندقالبیک نوع  مجله طب انتظامیبه دلیل اینکه 
 و برای مجله فرستاده شوند.

شود و روند داوری مقاله را آن یک امتیاز محسوب می یبندفرمت موردنظراین است که قبل از ارسال مقاله به مجله  توجهقابلنکته 
و شکل ظاهری تمامی آنها استاندارد باشد تا بهترین تجربه را در خوانندگان  استدر رده چاپی  گی مقاالتیکپارچآن کند. علت می ترآسان

 ایجاد بکند.
ای مختلف شامل هصحیح و اصولی بر اساس قواعد نگارشی مجله شامل تعداد کلمات چکیده، ترتیب قرارگیری بخش یبندفرمت

بایست توسط افرادی که باشد که میکار بسیار تخصصی می دهیرفرنس باشد که خوددهی مییا نوع رفرنس… گیری و مقدمه، بحث، نتیجه
تر به انجام برساند تواند مراحل داوری مقاله را سریعمی کاتن بگیرد. رعایت کردن تمامی اینباشند انجام تجربه الزم در این زمینه را دارا می

 جویی نماید.و در زمان و هزینه صرفه

 
 

 کلی تنظیمات 
  :سایز صفحهA4 
  :فونت انگلیسیCambria      10سایز 
  :فونت فارسیIRANSharp_PrintingSize     12سایز 

 

  صفحه اول
 Cambriaچکیده انگلیسی فونت 

 9سایز        نوع مقاله  .1

 16سایز       عنوان انگلیسی  .2

 11سایز       اسامی نویسندگان .3

 9سایز        افیلیشن .4

 11سایز        چکیده .5

 10سایز       کلمات کلیدی  .6

 10سایز   اطالعات نویسندگان شامل نشانی، کدپستی، تلفن، فکس و ایمیل .7

 
  دومصفحه 

 IRANSharp_PrintingSizeچکیده فارسی فونت 

 12سایز        نوع مقاله  .1

 22سایز       عنوان انگلیسی  .2

 14سایز       اسامی نویسندگان .3

 11سایز        افیلیشن .4

 12سایز        چکیده .5

 11سایز       کلمات کلیدی  .6

 11سایز   اطالعات نویسندگان شامل نشانی، کدپستی، تلفن، فکس و ایمیل .7
  

https://sina-pub.ir/fa/post/khdmat-oiraish-mkalh7MeF
https://sina-pub.ir/fa/post/khdmat-oiraish-mkalh7MeF
https://sina-pub.ir/fa/post/sabk-haye-refrence-nevisi
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  سومصفحه 

 متن مقاله
  فاصله خطوط      Single 
 بولد 14سایز    ها و ...ها، یافتهسرتیترها شامل مقدمه، مواد و روش 
 12سایز       متن فارسی 
  کلمات انگلیسی داخل متنCambria     10سایز 
 نام نویسندگان مقاالت استناد شده    Italic  
 [25]     شماره منابع داخل کلوشه 
 سانتیمتر 0.7    ها از پاراگراف دوم تورفتگی پارپراف 

 
 مثال

 مقدمه
پرستاران  یشناختو سالمت روان ؛پردازدیمسالمت و مراقبت سالمت  یشناسروان ،یرفتار یندهایبه مطالعه فرا یشناختعوامل روان 

ز خود را ا یبهتر یهاییکارا ها،ییتوانا نیخود را درک کرده و بر اساس ا ییالزم توانا یهاآموزشها با که آن شودیمگفته  یتیبه وضع
 بهبود یبهبود سالمت کارکنان بلکه برا یتنها برابهبود سالمت روان در محل کار نه ندیکه فرا دهدیمنشان  قاتی. تحقدهندیمنشان 

ان کارکن یو جسم یسالمت روحبه تواندی. محل کار سالم مبرخوردار است یادیز تیسازمان از اهم یمال یهانهیهزو کاهش  یوربهره
 [. 1کمک کند ]

شدن در  یدر هنگام بستر ازهاین نیتریاز اساس یآوراضطراب، تحمل و تاب ،یاز افسردگ یبه آرامش و دور دنیرس مار؛یب یبرا
است. چراکه  یمارستانیب یهاطیمح یاساس یازهایاز ن مارانیدر مواجهه با ب زیپرستاران ن یسالمت روان گر،یاست. از طرف د مارستانیب

خصوص در به یمطلوب تیدر وضع یو روان یاست که ازنظر سالمت روح یاز افراد یارمستلزم برخورد یعملکرد مطلوب کادر درمان
 قرار داشته  ینظام یهاطیمح

 [.2باشند ]
Velthouse وThomas یزمان، توانمندساز نی[. تا قبل از ا6کارکنان را مطرح نمودند ] یشناختروان یبار بحث توانمندساز نیاول ی، برا، 

شدن کارکنان  میسازمان و سه ترنییپا یهاهبه رد یریگمیو قدرت تصم اریاخت ضیمانند تفو یتیریمد یاقدامات و راهبردها یبه معنا
ر باورها را از منظ یتوانمندساز پردازان،هیبه بعد، نظر 1990(؛ اما از دهه یکیمکان دگاهی)د شدیم یدانش، پاداش و قدرت تلق العات،در اط

 شیافزا ندیرا فرآ یناختشروان یتوانمند اسالمیانو  محمدی(. از آن جمله، یکیارگان دگاهیو احساسات کارکنان موردتوجه قراردادند )د
 [.7دانستند ] یوندر زشیانگ
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 )10سایز      عنوان جدول )باالی جدول ذکر شود 
 بولد 10سایز        شماره جدول 
 9سایز        متن داخل جدول 
 7سایز       کلمات انگلیسی داخل جدول 
 )10سایز     عنوان شکل و نمودار )در زیر شکل یا نمودار ذکر شود 

 
 ثالم

 مقادیر بارهای عاملی و پایایی ترکیبی (2جدول 

 بار عاملی گویه کرونباخ متغیر

 817/0 ییخوداتکا

Q1 748/0 

Q2 874/0 

Q3 785/0 

Q4 879/0 

 
 19-توزیع انواع انتشارات علمی ایران در حوزه کووید (2  نمودار

 
 بولد 10سایز         Referenceعنوان 
 9سایز         منابع 

 Vancouver       نوع نوشتن منابع 

 
 مثال

Reference 
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