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  اهداف .1

  ي شرايط واحد درباره .1.1

به  British Columbiaگروهي از سردبيران مجالت پزشكي در شهر ونكوور، دانشگاه  1978اولين بار در سال 

گروه «اين گروه به نام . اي را تشكيل دادند صورت غير رسمي جلسه منظور تدوين يك راهنماي مشترك براي مجالت خود به

ها تدوين نمود توسط كتابخانه ملّي  ساختار نگارش رفرانس شرايطي كه اين گروه براي مقاالت و نيز. نام گرفت» ونكوور

المللي  ي بين گروه ونكوور گسترش يافت و به كميته .منتشر گرديد 1979پزشكي بازبيني شد و توسعه يافت و در سال 

ول اين كميته به تدريج توجهات خود را در خصوص اص .هاي ساالنه دارد سردبيران مجالت پزشكي تبديل شد كه نشست

  .تر كرد اخالقي مربوط به نشريات پزشكي بيش

ي شرايط واحد ثبت و پذيرش مقاالت در مجالت پزشكي تدوين و ارائه  هاي متعددي را درباره اين كميته نگارش

هاي  ي سياست ها فراتر از تهيه و تدوين مقاله گام برداشتند و وارد مقوله در طول ساليان متمادي اين نگارش. است نموده

و  1999تهيه شد كه در سال  1997در سال » شرايط واحد «ي  آخرين نسخه.شدندمجالت سردبيري نيز و مقاالت سندگي نوي

در . را بازنگري كرد» مندي هاي ناشي از عالقه چالش«، كميته بخش مربوط به 2001در سال . مورد بازنگري قرارگرفت 2000

بازنگري  2007تدوين گرديده و در سال  2005ي حاضر در سال  نسخه رخ داد و 2001نيز اصالحاتي در ويرايش  2003سال 

  . است شده

است و كميته در پي هيچ سود يا درآمدي از آن نيست و  تر تهيه شده تمام محتواي اين راهنما براي آموزش بيش

  .دهد آن را در اختيار همگان قرار حاضر است

يرش مقاالت خود هستند الزم است در راهنماي خود، به مجالتي كه حاضر به رعايت اين شرايط در تهيه و پذ

 .را در منابع خود قيد نمايند  مخاطبين و نويسنگان مقاالت  يادآوري كنند كه پايبند به اين شرايط هستند و نام اين نسخه 

اين كميته درج شود  ي در زمرهها  مايل هستند نام آنكند،  يط اين كميته را رعايت ميااي كه شر به عنوان مجلهمجالتي كه 

  .بايد با دفتر كميته تماس بگيرند

البته برحسب شرايط در . پذيرد عضو جديد نميكميته يك گروه كاري كوچك از مجالت عمومي پزشكي است كه 

هايي كه  سازمان. شود را كه مورد وثوق كميته باشد تأمين نمايد به كميته اضافه ميعضو جديدي بتواند ديدگاهي صورتي كه 

  .و شوراي علمي سردبيران) WAME(ي جهاني سردبيران پزشكي  ز نظر عضويت باز هستند عبارتند از مؤسسها
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  كنندگان از اين راهنما كاربران و استفاده .1.2

در راستاي تدوين و شرايط واحد را در ابتدا براي كمك به نويسندگان و سردبيران المللي  ي بين كميته

بخش اول به اصول اخالقي مربوط  .ي صحيح، شفاف و قابل دسترسي ايجاد نمودهاي پژوهش انتشار مقاالت و گزارش

داوران  ،ي مقاله، سردبير نويسندهبين ي ارتباط  و شيوهپيشبرد و انتشار مقاالت در مجالت پزشكي به فرآيند ارزيابي، 

مقاالت اشاره  ثبت و تدوين ،هاي تهيه و شيوه يفنوجوه به تر  بيشبخش بعدي  .اختصاص داردهاي عمومي  و رسانه

  .گردد شود، به نويسنده و سردبير باز مي باور اين كميته اين است كه آن چه كه در مقاالت علمي درج مي. نمايد مي

  

  چگونه از اين راهنما استفاده كنيم .1.3

دهد و البته  هاي پژوهشي توضيح مي در مورد اصول اخالقي در اجرا و گزارش نمودن طرحاين نوشتار 

تر براساس تجربيات  ها بيش اين توصيه. كند هاي نگارش و ويراستاري مقاالت ارائه مي ي اصول و پايه هايي نيز درباره صيهتو

تهيه كه در طي ساليان متمادي گردآوري گرديده، نويسندگان و سردبيران مجالت پزشكي اي از  تعداد قابل مالحظه

اين نظرات و تجربيات بي شك بايد داراي  .باشد ي اسناد نمي پايه ي خاص و بر و اصول آن براساس يك شيوه است شده

  . ها را تصديق و توجيه نمايد يك منطق مشخص باشند كه آن

ها و  شود كه گزارش رعايت موارد و شرايط توصيه شده در اين راهنما توسط نويسندگان مقاالت موجب مي

ها را  اي كه نقد و سپس ويرايش آن گونه به برخوردار باشند از كيفيت و شفافيت مناسبيارائه شده به مجالت مقاالت 

در عين حال مجالت مختلف، شرايط نگارش يكسان يا مشابهي را متناسب با اهداف خود در اختيار  .نمايد تر مي آسان

   .است ودهباشد راهنماي نويسندگان خوبي را ارائه نم كتابخانه ي مالفورد كه متعلق به كالج پزشكي اوهيو مي .دارند
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  هاي پژوهشي مالحظات اخالقي در اجرا و گزارش نمودن طرح .2

  نويسندگي و مشاركت در نويسندگي مقاالت .2.1

است و زماني كه يك  ي يك مقاله نقش داشته هاي تهيه طور كلي يك نويسنده كسي است كه در يكي از بخش به

در  .عي و حتي اقتصادي براي او ارزش زيادي به همراه داردشود از نظر دانشگاهي و علمي، اجتما مقاله در يك مجله منتشر مي

ها در  دادند و در مورد نقش آن كردند در مورد نويسندگان آن حساسيتي به خرج نمي گذشته كساني كه مقاالت را مطالعه مي

ضر برخي از مجالت تهيه مقاله هيچ اطالعاتي را در اختيار نداشتند و در پي كسب اين اطالعات هم نبودند ولي در حال حا

كنند و آن را به همراه مقاله منتشر  حداقل در مورد مقاالت اصلي، نقش هر يك از نويسندگان را در تهيه مقاله دريافت مي

دهند و  سردبيران كنوني به اين موضوع اهميت مي. مند شوند توانند بهره كنند و خوانندگان بدين ترتيب از اين اطالعات مي مي

نمايند البته مسئوليت كل مقاله تنها با يك نفر  ها را رعايت مي رند و آنگي ي مقاله را در نظر مي ركت در تهيههاي مشا سياست

  .خواهدبود

هاي اساسي در  نمايد ولي سؤال هاي مشاركت در تهيه مقاله بسياري از زواياي تاريك را روشن مي با اين كه سياست

المللي  ي بين كميته .دهد همچنان بدون پاسخ است ي نويسندگان را به دست ميمورد كيفيت و كميت مشاركت كه ارزيابي كلّ

اين معيارهاي براي مجالتي اهميت داردكه نويسندگان را از ديگر . است معيارهاي زير را در اين خصوص پيشنهاد نموده

  .نمايند همكاران طرح تفكيك مي

 :اعتبار نويسندگي به موارد زير بستگي دارد •

o ها و تحليل وجود  گردآوري داده ،، طراحيي پژوهش و ايده مفاهيمگيري  شكلساسي در همكاري ا

 ؛باشد داشته

o ؛نويس مقاله و يا همكاري اساسي در بازنگري اصولي در محتواي مقاله ي پيش تهيه 

o شود ارائه مي ي نهايي مقاله كه به مجله پذيرش نسخه. 

 .باشد داشته نويسندگان بايد حداقل يكي از معيارهاي باال را

كنند و يا يك طرح چند مركزي داريم، گروه همكاران  وقتي كه يك گروه بزرگ بر روي يك طرح فعاليت مي •

اين فرد بايد يكي از معيارهاي يادشده  .طرح پژوهشي بايد فردي را به عنوان مسئول اصلي مقاله تعيين نمايند

هاي مورد نظر مجله  ماس باشد تا از طريق وي مالكباشد و سردبير بايد مطلع گردد كه با وي در ت را داشته

ي پاسخگو به وضوح معين شود و  وقتي يك مقاله داراي چند نويسنده است الزم است كه نويسنده.تأمين شود
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 مسئولي  اي از مجالت تنها نام نويسنده عده .ي مناسب در مقاله درج كردد ي اعضا به خوبي و به شيوه نام همه

ي گروه را  ي ملّي نام همه كتابخانه. نمايند ذكر مي »تقدير و تشكر«و نام نويسندگان بعدي را در كنند  را قيد مي

 .گيرد ي مسئول در نظر مي كند و يك فرد را به عنوان نويسنده ثبت مي

ي  گاه به تنهايي توجيه كننده ها، نظارت كلي بر گروه پژوهشگران هيچ ي طرح، گردآوري داده جذب بودجه •

 .دنشو تن جزء نويسندگان نميقرارگرف

شوند بايد واجد شرايط و صاحب صالحيت باشند و البته  ي مقاله مطرح مي ي كساني كه به عنوان نويسنده همه •

 .تمام افراد واجد شرايط و صاحب صالحيت هم جزء نويسندگان قرارگيرند

كه امكان پذيرش  باشد همكاري داشتههاي مربوط به طرح مشاركت و  ي در فعاليتا هر نويسنده بايد به اندازه •

 .باشد مسئوليت در مجامع عمومي را در قبال آن فعاليت داشته

كنند كه اين فرد يا افراد  اي از مجالت يك يا چند تن از نويسندگان را به عنوان ضامن معرفي مي اكنون، عده هم

  .سازند پذيرند و اطالعات را منتشر مي ميصورت يكپارچه از ابتدا تا زمان انتشار مقاله  مسئوليت كل طرح را به

هر يك از اعضاي اين گروه بايد . نمايند هاي چند مركزي، يك گروه را به عنوان نويسندگان مقاله معرفي مي طرح

نوان چه كساني بايد به ع، بايد تصميم بگيرند كه براي انتشار آني مقاله  اين گروه، قبل از ارائه .باشد هاي باال را داشته ويژگي

در پيرامون ترتيب ي پاسخگو يا ضامن مقاله بايد توضيحي  نويسنده .نويسندگان و چه كساني به عنوان همكاران معرفي شوند

هاي  اي در قبال نويسندگان يك مقاله و همكاران آن و چالش سردبيران وظيفه. و آن را ارائه نمايد ختهنويسندگان آماده سا

  .ها ندارند مرتبط با آن

  

  شود قيد مي» تقدير و تشكّر«ها در  دگاني كه نام آننويسن

» تقدير و تشكّر«تمام همكاراني كه واجد شرايط الزم براي قرارگرفتن در فهرست نويسندگان نيستند بايد در بخش 

و يا اساتيدي اند  يا در نگارش مقاله كمك كرده ي كساني كه از نظر تكنيكي به انجام طرح براي مثال همه.شود ها نام برده از آن

سردبيران  .ها را در تقدير و تشكّر ذكر نمود بايد نام آن اند كه به سبب جايگاه علمي و رسمي خود از اجراي طرح حمايت نموده

سازي و  آماده ،ها، تحليل ي همكاري و ياري ديگر افراد در طراحي، گردآوري داده ي پاسخگو درباره ملزم به پرسش از نويسنده

اند، نويسندگان موظف هستند كه ميزان همكاري و  ها فعاليت داشته اگر افرادي در هريك ا اين بخش. ستندنگارش مقاله ه

افراد و يا مراجعي . ها تشكّر شود مشاركت ايشان را در نظر گرفته و اگر الزم باشد در فهرست نويسندگان قرارگيرند و يا از آن
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ها  نام آن» تقدير و تشكّر«اند بايد در بخش  ورد نياز طرح پژوهشي را فراهم كردهي لوازم و مواد م هاي مالي و يا تهيه كه حمايت

  .ذكر شود

اند اما واجد شرايط الزم براي قرارگرفتن در فهرست نويسندگان  افرادي كه در اجراي طرح همكاري و مشاركت داشته

 مشاور «اند، براي مثال؛  هايي كه انجام داده فعاليتبا ذكر » همكار«يا » همكار باليني« نيستند بايد تحت عنوان مناسبي مثل 

از ، »ها هاي پژوهش يا مراقبت از نمونه در اختيار نهادن نمونه« ، »ها گردآوري داده« ، »بازبيني پروپوزال «، »علمي يا راهنماي

  .شود ها نام برده آن

  

  سردبيري .2.2

با صاحب امتياز و سردبير  .مجلّه را برعهده دارددر يك مجله مسئوليت تمام محتواي منتشر شده در آن يك سردبير 

اي است كه قابل اعتماد  يك غايت مشترك را در نظر دارند و آن هم انتشار مجلهدهند،  هاي متفاوتي را انجام مي اين كه فعاليت

صاحب امتياز  .شوند هاي انجام گرفته تأمين اهداف مجلّه و هزينهاي كه  باشد و مورد استقبال خوانندگان قرارگيرد به گونه

ترين حد ممكن  در بيشنيز بايد سردبير  وهاي اقتصادي را بگيرد  كار بگمارد يا وي را بركنار كند و تصميم تواند سردبير را به مي

براي اين  باشد سردبير بايد در خصوص ارزيابي محتواي مجلّه اختيار تام داشته .نمايد و مشاركت باشد ها درگير  در اين تصميم

و در هر زمان به خود صاحب امتياز و نه به جانشين وي   باشدگيري الزم  آزادي عمل و قدرت تصميمداراي نظور سردبير بايد م

  . باشد دسترسي داشته

باشد و از ذكر  باشند كه در آن جزئيات حدود اختيارات و حقوق وي مشخص شده سردبيران بايد قراردادي داشته

ها و مشكالت بتوان موارد پديد آمده را به  باشد به شكلي كه براساس قرارداد در زمان بروز چالش شدهكليات محض خودداري 

  .آساني رفع نمود

ها به سردبير كمك  تواند در جهت سياستگذاري و حفظ سياست يك هيئت تحريريه به عنوان يك مشاور خوب مي

  .شايان توجهي نمايد

زادي عمل آي جهاني سردبيران مجلّات پزشكي را در مورد  ز سوي مؤسسهي ونكوور، تعاريف ارائه شده ا كميته

صاحب  .اين تعريف تأكيد دارد كه سردبير آزادي كامل و اختيار تام در مورد محتويات مجلّه دارد .است سردبيران، پذيرفته

را ايجاد نمايد كه آزادي عمل و اختيار و يا شرايطي  مداخله كندها  تواند در ارزيابي و انتخاب مقاله امتياز به هيچ عنوان نمي

گيري نمايند كه اعتبار  اي تصميم سردبير و هيئت تحريريه موظف هستند كه به گونه. سردبير و يا هيئت تحريريه محدود شود
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در شكلي باشد كه خواننده بتواند به آن استناد نمايد و به هيچ وجه مالحظات تجاري و اقتصادي نبايد   محتويات مجلّه به

سردبير و هيئت تحريريه بايد . باشند باشد و يا سوگيري به سمت مواردي از اين دست داشته هاي آنان دخالت داشته تصميم

مجله و ناشر باشند كه رويكردها و مواردي را بيان و ارائه نمايند كه ممكن است از نظر اقتصادي براي  عمل داشتهقدر آزاد  آن

هاي مربوط به سردبيران بايد در اين خصوص از  مؤسسات و سازمان .ها باشد يا حتّي به ضرر آنصاحب امتياز به صرفه نباشد و 

   .ها حمايت نمايند آن

  

 مرور نخبگان .2.3

مرور . از اجزاي دروني آن هستنددر هر فعاليت و كار علمي، نداشتن سوگيري، عدم وابستگي و ارزيابي منتقدانه 

كه اين ارزيابي را انجام  نخبگاني. پذيرد يك ارزيابي منتقدانه است كه بر روي مقاالت ارائه شده به يك مجلّه انجام مي نخبگان

 .ي موضوع اصلي مقاله دارند و البته جزء هيئت تحريريه نيستند ي كافي را درباره دهند كساني هستند كه دانش و تجربه مي

تر بر روي آن  با اين حال كم شود ي پژوهش محسوب مي هاي علمي در زمينه فعاليتترين  اين بخش به عنوان يكي از مهم

كند كه بتواند در مورد مقاالت ارائه  به سردبير كمك مي نخبگانمرور  . است تري به آن شده مطالعه گرديده و توجه علمي كم

و از جانب ديگر به  ق مجلّه مناسب استشده به مجلّه تصميم بگيرد و تعيين كند كه كدام مقاله براي انتشار  از طري

اي كه مقاالت  مجلّه .هاي خود را ارتقاء بخشند كند كه كيفيت مقاالت و گزارش نويسندگان و همچنين سردبيران كمك مي

در واقع مقاالت پژوهشي دريافتي خود را در معرض مرور افرادي در خارج از مجلّه كند،  خود را براي مرور نخبگان ارسال مي

اي تعداد مقاالت ارسالي براي مرور نخبگان، تعداد نخبگان، فواصل زماني ارسال و فرآيندي كه طي  در هر مجلّه .دهد رار ميق

تر، مجالت بايد  سازي بيش براي جلوگيري از هر شبهه و نيز به منظور شفاف .شود متفاوت از يكديگر هستند آن مرور انجام مي

   .ها مطلع باشند مايند تا نويسندگان مقاالت از آنهاي خود را اعالم عمومي ن سياست

  

  مندي هاي ناشي از عالقه چالش .2.4

چگونگي برخورد و مديريت نمودن به   اعتماد عمومي به فرآيند مرور نخبگان و همچنين اعتبار مقاالت منتشر شده

هنگامي  .بستگي دارد گيري سردبيران تصميممندي در حين نگارش مقاله، مرور نخبگان و برخورد و  هاي ناشي از عالقه چالش

كند و يا يك سردبير در مورد پذيرش يا رد يك مقاله  اي را مرور مي سازد، يك نخبه مقاله اي را آماده مي كه يك نويسنده مقاله

ناخواسته به صورت  به داليل گوناگوني از جمله ارتباطات فردي و يا روابط مالي، ، بهعملكرد ويممكن است گيرد،  تصميم مي
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تواند ايجاد  ارتباطات يادشده از يك پتاسيل اندك و ناچيز تا يك پتانسيل جدي و حتمي را مي. )سوگيري(سمتي متمايل شود 

مندي به اعتقاد و باور نويسنده،  پتانسيل چالش عالقه . گيري ناخواسته شود تواند منجر به اين جهت هر ارتباطي نميكند ولي 

ترين عاملي كه بر روي اعتبار مقاالت و حتي اعتبار علم  بيش. ها به اين موضوع بستگي دارد وجه آننخبه و سردبير و ت

ها  كنندگان مالي و يا ارگان هاي ياد شده با حمايت تواند بين هر يك از افراد و بخش تأثيرگذار است، ارتباطات مالي است كه مي

هاي بين افراد يا  توان به رقابت بر اين اعتبار تأثير دارند كه من جمله مياما عوامل ديگري نيز . باشد ها وجودداشته و شركت

  .اشاره نمود ها در يك حوزه اشاره كرد و يا ارتباطات فردي موجود بين افراد دخيل در اين فرآيندها بخش

بط را كه موجب بروز ي افرادي كه در فرآيند توليد و نشر علم درگير و دست اندر كار هستند بايد به نوعي اثر روا همه

نقش مرور اي است زيرا  روابط در مرورهاي سامانهگونه آن چه كه بسيار مهم است حذف اين  .شوند از بين ببرند اين چالش مي

ها و  پژوهش  نسبت به گزارش ،اين نوع مطالعاتتأثير روابط در گيري علوم بسيار زياد است و نيز شواهد  بر شكلاي  سامانه

ي  دهنده اگر سردبير اطالعاتي را در دست دارد كه نشان .خورد و به سادگي قابل كشف نيست چشم نميراحتي به به  ،مقاالت

ها در مورد مقاله تصميم  تواند با استناد به آن دهد كه مي مندي است و سوگيري واضحي را نشان مي چالش ناشي از عالقه

   .تا قضاوت درستي در مورد مقاله صورت گيرد ا را كتمان نكنده بگيرد، بهتر است اين اطالعات را منتشر سازد و آن

روابط فردي و يا مالي در مورد بايد اطالعاتي را نمايد  ارائه ميبه يك مجلّه ي خود را  وقتي كه يك نويسنده، مقاله

براي . دنباش ر گذاشتهاثگيري  بر روي نتيجهبه صورت ناخواسته اين روابط  ممكن استارائه نمايند زيرا  خود و گروه پژوهش

 هاي كه مقاله را ب بهتر است اين اطالعات به همراه نامه .ها را بيان دارد ممانعت از هر گونه شبهه، بهتر است نويسنده پتانسيل

در مورد اين صفحه و اطالعات آن در زير توضيح  .ي جدا نوشته شده و ارسال گردد در يك برگه ،نمايد ميائه سردبير ار

  .تري خواهد آمد بيش

 .اند توجه نمايد ي كساني كه در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشته نويسنده بايد به روابط فردي و مالي همه

 رود ي كه احتمال سوگيري ميي ارزيابي مقاله را برعهده دارند بايد اطالعات را به دقت بررسي كنند و در جاي كساني كه وظيفه

 ،وجوددارد در اين مورد اگر شكّي. سردبير نيز بايد در مورد انتشار اين اطالعات در مورد مقاله تصميم بگيرد. آن را بيان نمايند

  .جانب احتياط را اختيار كردي مورد نظر  در انتشار مقالهبهتر است 
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  ها حمايت از طرحمندي مربوط به  هاي ناشي از عالقه پتانسيل چالش
هاي دولتي، خصوصي و  ها توسط ارگان هاي آن هايي هستيم كه هزينه اي شاهد مطالعات و طرح طور افزاينده به

ها را از درجه اعتبار  ها شده و آن تواند موجب سوگيري در نتيجه پژوهش اين وضعيت مي .شود هاي اقتصادي تأمين مي بنگاه

  .ساقط نمايد

اعتبار مناسبي برخوردار ي  از درجهي مقاالتي براي نشر در مجلّات هستند كه  ان ملزم به ارائهدانشمندان و پژوهشگر

ها،  فراتر از آن، يك پژوهشگر نبايد قراردادي را منعقد كند كه در انجام روند پژوهش، تحليل آزادانه و مستقل داده. باشند

 .ي طرح نمايد هايي در جهت حفظ منافع حمايت كننده تدوين مقاله و انتشار آن وي را دچار سوگيري و يا محدوديت

ها، تحليل و تفسير اطالعات، نگارش گزارش و  ي مالي را در طراحي، گردآوري داده نويسندگان مقاالت بايد نقش حمايت كننده

گيرند كه حامي مالي  ميها زماني نزج  سوگيري. توضيح دهند روشنيبه ي گزارش و مقاله براي انتشار  مقاله و در نهايت ارائه

دهند كه اطالعات مربوط به نقش  برخي از مجالت ترجيح مي .نمايند شوند و در آن دخالت مي در طراحي پروژه درگير مي

  .هاي يك طرح دريافت دارند حامي مالي را در بخش

بنويسد كه نشان دهد اي را به عنوان تعهد در قبال نتايج حاصل  ي مقاله جمله سردبيران مايل هستند كه نويسنده

. باشد است و مسئوليت تمام نتايج با وي مي ها آزادي عمل داشته ها، تحليل و تفسير آن پژوهشگر در طراحي، گردآوري داده

گيري در مورد انتشار مقاله، بايد بتواند يك نسخه از قرارداد في ما بين پژوهشگر و حامي مالي را مطالعه  سردبير، قبل از تصميم

و آن را  انگاشتهاست را ناديده  هاي حامي مالي قرار گرفته اي را كه تحت تأثير خواسته مقاله امكان داردر اين اساس و ب كند

  . منتشر ننمايد

  

  مندي مربوط به تعهد و وفاداري سردبيران، پرسنل مجلّه و يا داوران هاي ناشي از عالقه پتانسيل چالش
ي مقاله دارند، بپرهيزند؛ براي مثال  كه به هر نوعي ارتباطي با نويسنده سردبيران بايد از انتخاب داوران بيروني

توانند ناخواسته دچار  باشند مي ي مقاله در يك سازمان مشترك مشغول به فعاليت هستند و يا شاغل مي داوراني كه با نويسنده

ها براي برخي از افراد ارسال  ي آن مقاله خواهند كه نويسندگان اغلب از سردبيران مي. هاي مثبت يا حتي منفي شوند سوگيري

ا را از عاين اددر اين موارد سردبير بايد داليل و مستندات . باشد ها مي هاي منفي نسبت به آن ها هم سوگيري نگردد و دليل آن

   .باشد گيري براي نشر مقاله اين اطالعات را در نظر داشته نويسنده درخواست نمايد و در زمان تصميم
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است بايد  است و داوري وي تحت تأثير اين سوگيري واقع شده كند كه دچار سوگيري شده وري خود فكر مياگر دا

سكوت داور  .است مشخص كند و ميزان افت كيفيت داوري خود را به سردبير ارائه نمايد هايي را كه دچار اين چالش شده بخش

ي اين باشد كه سوگيري وجودداشته و البته ممكن است كه  دهندهتواند نشان  و عدم ابراز سوگيري توسط وي و يا نويسنده مي

، بهتر است از داور طي يك جمله براي جلوگيري از هر نوع شبهه و شكّيسوگيري واضح و تأثيرگذاري نباشد، به هر شكل 

   .عدم سوگيري را در هر بخش تأييد و تعهد نمايدخواسته شود كه 

است يا  ها شده دچار سوگيري در هر يك از اجزا و بخشگيرد كه يك مقاله  در نهايت اين سردبير است كه تصميم مي

نمايند بايد مشخص شود كه هر  گيري ياري مي اگر هيئت تحريريه، سردبير را در تصميم .سازند يا خيرمنتشر خير  و آيا آن را 

سردبير  .نداثر بگذارهاي سردبير  ق ندارند كه براي منافع شخصي خود در تصميمها ح و آن يك از اعضا دچار سو گيري نيستند

هاي پرسنل مجلّه و يا هيئت تحريريه در دست دارد، منتشر نموده و  اي اطالعاتي را كه در مورد سوگيري بايد به صورت دوره

  .سازي عمومي را در اين باره جدي بگيرد و آن را مهم بشمارد آگاه

  

  محرم بودنمحرمانه و  .2.5

  بيماران و افراد شركت كننده در مطالعه
شوند، حقوقي  كنند و يا مورد ارزيابي واقع مي ي كساني كه در يك پژوهش يا يك مطالعه شركت مي بيماران و همه

اره اطالعاتي مانند نام، كد يا شم. ها تعدي كرد و يا تخلفي مرتكب شد توان به آن دارند كه بدون جلب و كسب رضايت، نمي

شود،  ها دريافت مي ي بيمارستان و مواردي از اين دست كه در طي انجام يك مطالعه و پژوهش از بيماران و آزمودني پرونده

ها آورده شوند مگر اين كه ذكر اين اطالعات از نظر علمي ارزشمند باشند  ها و سخنراني ها، مقاالت، عكس هرگز نبايد در گزارش

 .باشد اخذ شدهبا هدف انتشار اطالعات فردي و شخصي بيمار از وي و آگاهانه نامه مكتوب  رضايت كه در اين صورت بايد حتماً

 .ي آن اطالعات منتشر شوند براي اين منظور بيمار يا آزمودني بايد گزارش يا مقاله را رؤيت نموده و پس از اطمينان از مطالعه

نويسنده بايد به بيمار و آزمودني گوشزد نمايد كه اين اطالعات به هر نحو و به هر ميزاني ممكن است در اختيار خوانندگان 

  .چاپ آن وجودداردنيز و احتمال دريافت آن به دفعات و  در اينترنت قابل دسترسي باشدامكان دارد قرارگيرد، مثالً 

ي اطالعات هويتي افراد وجودندارد، نبايد اين اطالعات فاش  ورتي براي ارائهاگر در يك گزارش، مقاله يا سخنراني ضر

افراد بسيار دشوار است ولي به هر صورت بايد رعايت شود، اگر شكّي در نياز به افشاي اين دسته از  هويتكتمان كامل . گردند

براي مثال اگر در هنگام نمايش تصاوير افراد اجبار  .باشد ي آگاهانه از فرد اخذ شده نامه اطالعات وجوددارد، بايد از قبل رضايت
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اگر پژوهشگر يا . به نمايش صورت يك فرد در عكس وجوددارد، پشاندن چشم وي براي كتمان نمودن هويت كافي نيست

اين تضمين را ، مثالً در اطالعات ژنتيك افراد، بايد نمايد ي مقاله براي كتمان هويت افراد تغييري در اطالعات ايجاد مي نويسنده

  . است بنمايد كه تغييرات ايجاد شده هيچ اثري بر مفاهيم و نتايج علمي طرح يا مقاله نداشته

ي كتمان و حفظ هويت افراد شركت كننده در مطالعه  دربارهچه كه مسلّم است در راهنماي مجلّات بايد  آن

است،  از افراد شركت كننده در مطالعه اخذ شدهآگاهانه رضايت در صورتي كه  .توضيحات الزم به نويسندگان مقاالت ارائه شود

  .در مقاالت قيد شوداين موضوع بايد 

  

  نويسندگان و داوران
ي خود را به يك مجله  نويسندگان وقتي مقاله. مقاالت با رعايت و حفظ اسرار نويسنده بايد داوري و مطالعه شود

گذارند و فراتر از آن  هاي انجام گرفته براي يك مطالعه را در اختيار سردبير مي نمايند، تمام ماحصل زحمات و فعاليت ارائه مي

ي يك نويسنده ممكن است اسرار  در جريان داوري و مرور مقاله. دهند رو اين كار قرار ميبا اين كار آبرو و اعتبار خود را در گ

ها نيز  داوران نيز حقوقي در اين خصوص دارند و بايد اسرار آن .وي فاش شوند و اين مسئله حقوق نويسنده را پايمال مي نمايد

اسرار و محرميت ناديده گرفته شود، اثبات تقلْب و تواند موجب شود كه حفظ  تنها شرطي كه مي. توسط سردبير حفظ شود

  .ي موارد بايد آن را رعايت نمود كالهبرداري است ولي در بقيه

سردبير به هيچ عنوان نبايد اجازه دهد كه اطالعات مربوط به مقاله شامل زمان دريافت، فهرست و محتواي آن، 

اند و سرنوشت نهايي مقاله، براي كساني غير از نويسنده  ارد كردهآن ووضعيت آن در فرآيند داوري، نقدي كه داور يا داوران به 

  . شود اين موضوع شامل درخواست مطالب براي امور قانوني نيز مي .و داوران مرتبط فاش شوديا نويسندگان مقاله 

هاي شخصي و  ي ارسال شده براي وي حاوي خصوصيات و ويژگي سردبير بايد داوران را كامالً توجيه كند كه مقاله

فردي نويسنده بوده و اين ارتباط يك ارتباط خاص و كامالً استثنايي است و رعايت حقوق نويسنده را به داور خود يادآوري 

در قبل ار انتشار مقاله احترام بگذارند و بنابراين هم داوران و هم پرسنل مجلّه بايد به حقوق نويسنده يا نويسندگان  .نمايد

داوران نبايد امكان كپي . در مجامع صحبتي بر زبان نياورند هاي صورت گرفته به هيچ عنوان و فعاليتآن  ، نتايجمورد مقاله

مگر  ي خود نگهداري نكنند اي را در سابقه باشند و به هيچ عنوان نسخه كردن و يا مشورت با ديگران را در مورد مقاله داشته

اند، بازگردانند و يا  اي را كه دريافت داشته ي مقاله پس از انجام داوري، بايد نسخهداوران . باشد سردبير به آنان اين اجازه را داده

   .نابود كنندآن را 
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باشند،  هاي داور به هيچ وجه نبايد منتشر شوند مگر اين كه نويسنده، داور و سردبير مجوز الزم را صادر كرده توصيه

باشد، مورد پذيرش نيست،  براي مثال اگر فقط سردبير اجازه داده بايد توجه داشت كه مجوز هرسه مرجع با هم ارزشمند است

  .همينطور در مورد بقيه مراجع

به هر شكل تا زماني كه . گمنام و ناشناخته باقي بمانند، متفاوت استنظرات و عقايد در مورد اين كه داوران بايد 

هاي ارسالي را امضا  افراد ديگر فاش كند مگر خود داور توصيهاست هيچ كس نبايد نام وي را براي نويسنده يا  داور اجازه نداده

  .باشد ي آگاهي نويسنده از نام وي مي باشد كه مفهوم آن اجازه كرده

كنند، اين كار زماني درست است كه هم نويسنده و  هاي داوران را به همراه مقاله منتشر مي برخي از مجالت توصيه

به داور كمك كند تواند  مقاله براي ديگر داوران همان مقاله ميارسال نتايج داوري يك  .ندباش هم داور به اين كار رضايت داده

   .كه روند كلي داوري را بهتر درك كند و نيز داوران بايد از تصميم نهايي سردبير در مورد مقاله مطلّع شوند

  

  )ها و حيوانات انسان(ها  حفاظت از آزمودني .2.6

شود، نويسنده بايد  است، ارائه مي گرفته صورتهاي انساني  اي كه بر روي آزمودني ي مطالعه  وقتي گزارش يا مقاله

و داراي مجوز   وابط اخالق در پژوهش را داشتهاستانداردهاي ض ،ها توجه كند كه فعاليت و عمليات انجام شده بر روي آزمودني

يا كميته اخالق در پژوهش كشوري  مربوطه و كميته اخالق در پژوهش مؤسسه خصوص مثل گيري در اين از يك مرجع تصميم

اگر نويسنده در اين مورد مطمئن نيست بايد منطق و داليل خود را در  .باشد معاهدات هلسينكي را رعايت نمودهدر كل و  باشد

ايد توضيح دهد كه چگونه اصول اخالقي در مورد حيوانات نيز نويسنده ب. پيرامون رويكرد و علل پذيرش طرح را ارائه نمايد

  .است اي و يا ملّي را در مورد حيوانات آزمايشگاهي رعايت نموده منطقه
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  موضوعات مرتبط با ويرايش و انتشار مجالت بيومديكال .3

  ).اند فرضيات اثبات نشده(است  ها منفي بوده الزام انتشار مطالعاتي كه نتايج آن .3.1

و  باشند كه مقاالتي را در مجلّه بپذيرند كه به يك سؤال اساسي پاسخ گفته توجه داشتهطور جدي  سردبيران بايد به

ها تأييد يا رد  ي صفر آن خواه نتايج آن منفي باشد و يا فرضيهي خوانندگان و مخاطبين آن باشند  مرتبط با موضوع مورد عالقه

بسياري از مطالعات  .شود سوگيري در انتشارات علمي مي قصور و كوتاهي در انتشار نتايج منفي مطالعات منجر به .باشد شده

انتشار مقاالتي با اين عدم قطعيت موجب . آورد ها پديد مي حاوي نتايج منفي هستند كه اين وضعيت يك عدم قطعيت را در آن

ورند اندك است و آ وجود مي ها ميزان رشدي كه در علم به چرا كه به نسبت منابع صرفي شده براي آن شود بروز مشكالتي مي

گونهمطالعات آمادگي  براي انتشار اين Cochrane Library(ي كاكرين  كتابخانه .گردند بدين ترتيب موجب اتالف منابع مي

  . دارد

  

  گيري و بيان نظرات اصالحات، بازپس .3.2

اين است كه باشد  سردبير يك مجلّه اولين چيزي كه بايد هنگام دريافت يك مقاله از يك نويسنده در نظر داشته

  .آيند با اين وجود، دو گروه از مشكالت پديد مي. است نويسنده بر اساس مطالعات واقعي و شرافتمندانه مقاله را تهيه نموده

نامه بايد به شكلي باشد كه  خصوصيت اين غلط. نامه قيد شوند هايي هستند كه بايد در يك غلط اول خطاها و غلط

صورت برخط  باشد و اگر مجلّه به ي موجود در فهرست در آن ذكر شده رحسب شمارهي مطلب مورد نظر ب ي صفحه شماره

)online (نامه و مقاله بايد به هم مرتبط شوند  شود هر دوبخش غلط منتشر مي)Hyper link .( گاهي برخي از اشتباهات

صورت  ارد نويسنده و سردبير بايد بهدر اين مو. برند بسيار مهم و جدي هستند به شكلي كه كل كار و نتايج را زير سؤال مي

هر تفاوت و غير عادي بودن را نبايد به حساب خطا گذاشت زيرا . شخصي اشتباهات را برعهده بگيرند و در صدد رفع آن باشند

علم در بسياري از موارد ناقص است و اطالعات كافي براي قضاوت در دست ندارد، پس بايد در نظر داشت كه برخي موارد خطا 

  .يستند و صرفاً يك تفاوت اساسي با دانش امروز وجود داردن

اي در اين مقوله وجود دارد، سردبير موظف است كه با  اگر شك يا شبهه. هاي علمي است مشكل دوم، كالهبرداري

ي دايم و  البته اين وظيفه .سازمان حامي مالي در تماس باشد و اطالعات الزم را براي قضاوت در اين مورد دريافت كند

ي اصلي بر دوش مركز تحقيقات يا سازمان  هميشگي سردبير نيست كه براي تمام مقاالت اين روند را بررسي نمايد بلكه وظيفه
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هاي الزم را انجام دهد و اگر به اين نتيجه رسيد كه كالهبرداري علمي رخ  سردبير بايد بررسي .ي مالي است حمايت كننده

كار ديگري  .ي بعد محتويات مقاله را بازپس گيرد اي در شماره باشد طي مكاتبه آن مقاله را بازگرداند و اگر نتشر شدهاست  داده

  .را قيد كندو تذكرات ضروري جام دهد اين است كه طي نوشتاري نقد الزم تواند سردبير ان كه مي

ي صفحه قيد شود و در انواع برخط مجلّات  اصالحات بايد با يك برچسب و عالمت مشخصه در فهرست با ذكر شماره

ي اصلي كه  بايد نام مقاله) چاپي و برخط(در عين حال در هر دو نوع مجلّه  بايد در محتويات صفحه قابل رؤيت و انتخاب باشد

نامه  غلط بهتر است در. تواند به صورت يك نامه به سردبير ختم شود اين خطا نمي .است ذكر شود  خطا و اشتباه مربوط به آن

تواند  ي مسئول مقاله باشد، در عين حال سردبير مي ي مسئول همان نويسنده ي اصلي يا نويسنده يا بيان نظرات نويسنده

ي خطاهاي مقاله توضيح  متن بيان نظراتن بايد به روشني درباره .نظرات ديگر نويسندگان مقاله را نيز پذيرفته و منتشر نمايد

   .الزم در متن و پيوست آن قيد كنداصلي و ذكر منابع  ها را با داليل آن دهد و

سردبير . است، برعهده هيچ كس نيست ي حاضر دچار تقلْب شده ي يك نويسنده كه در مقاله اعتبار مقاالت گذشته

شر ي وي را منت است و يا مجلّاتي كه مقاالت گذشته ها فعاليت داشته ممكن است از مؤسسات يا مراكزي كه نويسنده با آن

ي نويسنده  مقاالت پيشين و سابقهاعتبار تواند متذكر شود كه  اگر چنين بررسي انجام نشد، سردبير مي .اند، مشورت كند نموده

  .نامشخص است

  

  حق نشر و كپي .3.3

با اين . ي خود را به مجلّه واگذار نمايد مقاله حق نشر و كپيخواهند كه  بسياري از مجلّات بيومديكال از نويسنده مي

 .شود، ديگر نيازي به اين واگذاري نيست تر مي هر روز بيش» دسترسي آزاد« وجود و با توجه به اين كه تعداد مجلّات با 

توان در  برخي از مطالب و مقاالت را نمي حق نشر و كپي. سردبير بايد موقعيت خود را در اين حوزه براي نويسنده مشخص كند

حق نشر و ممكن است سردبير از  .باشد ط يكي از پرسنل دولتي در آمريكا نگارش شدهاي كه توس دست گرفت براي مثال مقاله

  .پوشي كند و البته گروهي همچنان به آن پايبند باشند چشم كپي
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  پوشاني نشريات هم .3.4

  ي تكراري ارائه
بررسي و رسيدگي  شوند، مورد طور همزمان براي دو يا چند مجلّه ارسال مي مجلّات بيومديكال مقاالتي را كه بهاغلب 

  :توان به دو مورد زير اشاره كرد از جمله اصول رسيدگي به مقاالت كه منجر به اين سياست شدهاست مي. دهند قرار نمي

طور همزمان به دو يا چند  يك مقاله كه به حق نشر و كپيامكان اختالف نظر بين دو يا چند مجلّه در مورد  •

 .است مجلّه ارائه شده

 .ها همزمان و مرور مشابه يك مقاله توسط دو مجلّه و نشر همزمان آن توسط هر دو تاي آناحتمال بررسي  •

شكل همزمان منتشر  طور مشترك و يا به با اين همه ممكن است سردبيران دو مجلّه تصمم بگيرند كه يك مقاله را به

  .تواند به سطح بهداشت جامعه كمك كند كنند با اين توجيه كه اين كار مي

  تكراري و زائدنشر 
صورت الكترونيك و چه به شكل  دهد كه يك مقاله دو بار در دو مجلّه چه به نشر تكراري و زائد در مواقعي رخ مي

   .اين انتشار ممكن است همزمان يا غير همزمان باشد. باشد كاغذي منتشر شده

صورت الكترونيك يا  ات علمي را، بهطور مستمر مجلّه يا مجلّ مخاطبين و خوانندگان مجلّات، به ويژه كساني كه به

ها ارائه شود و شرايطي مهيا شود كه بتوانند  اول و غير تكراري به آن مقاالت دستهكنند، اين حق را دارند كه  كاغذي، مطالعه مي

نويسنده يا  رسد حتماً دليل و توضيحي براي اين امر از سوي اي دوبار به چاپ مي نمايند و اگر مقالهبه اين نشريات اعتماد 

مندي هزينه به فايده از منابع  ، اصول اخالقي و بهرهحق نشر و كپياساس اين وضعيت را قانون جهاني  .باشد سردبير وجودداشته

ها، بازشماري  كند كه يكي از مهم ترين آن دليل يك مقاله مشكالت فراواني را ايجاد مي انتشار مجدد و بي .تشكيل مي دهند

هاي اعطا شده به يك گروه از مطالعات و  اي است و تغيير در وزن محسوب شدن در مطالعات مرورسامانه يك مطالعه و دوبار

  .باشد مي مستندات موجودنتايج و در نهايت ايجاد خلل در اعتبار 

است  هاي آن در مقاالت منتشر شده آمده اغلب مجلّات مايل نيستند مقاالتي را دريافت نمايند كه بخش اعظم فعاليت

آن مجلّه  خواهاست،  ي ديگري ارائه و يا توسط ديگر مجلّات پذيرفته شده اي است كه قبالً به مجلّه و يا مطالب آن همانند مقاله

شود كه نشريات بيومديكال  اين سياست باعث نمي .باشند به شكل الكترونيك منتشر گرديده خواهصورت كاغذي و  يا مجلّات به

ها پس از يك گزارش مقدماتي مانند  گزارش نهايي آناند و يا  هاي ديگر پذيرفته نشده توسط مجلّه از دريافت مقاالتي كه قبالً

طور كامل در  اما اين سخنراني يا پوستر نبايد به. احتراز كننداستخراج خواهدشد، ، در مجامع علمي سخنراني يا پوستريك 
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گيري وجود ندارد تنها  هاي عمومي سخت ها و اخبار رسانه خبرگزاريدر مورد . باشد ها منتشر شده ي مقاالت و سخنراني كتابچه

ها ارائه  شرط محدود كننده اين است كه جداول حاوي اطالعات و اَشكال حاصل از پژوهش نبايد در اين اخبار و رسانه

اي كه حاوي اين  مقاله باشد در اين شرايط مجلّات از پذيرش شده ها توضيح داده يا اين كه به وضوح در مورد آن باشند شده

است  اطّالعات آن قبالً ثبت شدهاگر اطالعات مربوط به يك كارآزمايي باليني كه  .مطالب مشابه باشند خودداري خواهند نمود

اين نوع مقاالت  .كند اجتناب مي ،مقاالتاين گونه كميته از پذيرش باشد،  جايي حتّي به صورت جدول و يا خالصه ارائه شده رد

د مستندي را ارائه نمايند كه نشان دهد كه اطالعات قبالً در كجا ثبت و گزارش آن در چه مراجع و مجامعي منتشر يا باي

  .است باشند مبني بر اين كه اين اطالعات قبالً منتشر نشده اي را نوشته و يا بايد جمله گرديده

هاي  ارائه و گزارشي  دربارهنيز ضيحات كاملي را دارد بايد تو ي مقاله، آن را براي يك سردبير ارسال مي وقتي نويسنده

قراردهد چرا كه ممكن است برخي از سردبير  ها در اختيار ها، ثبت اطالعات و سخنراني من جمله جلسات، نشستقبلي مقاله 

ها را در  قبالً آناگر موضوعاتي در يك مقاله وجود دارد كه نويسنده  .دنشومحسوب و زائد مقاله  تكراريانتشار به عنوان ها  آن

اين مطالب بايد به منابع  .سازد  ها آگاه است بايد سردبير را از آن ي ديگري ارسال كرده است و يا براي مجلّه جايي به ثبت رسانده

بهتر است كه يك نسخه از مستندات الزم به همراه مقاله براي سردبير ارسال شود تا او . اي در اين خصوص ارجاع شوند جداگانه

  .گيري صحيح و واقعي ياري كند در تصميم را

باشد،  يك از اقدامات يادشده توسط نويسنده انجام نگرفته اگر انتشار مكرر مقاله محتمل شود و يا حتّي رخ دهد و هيچ

طور حتم سردبير آن را مردود شمرده و بازپس  باشد، به اگر مقاله هنوز منتشر نشده. بايدمنتظر برخوردهاي سردبير باشد

ي الكترونيك  است و آن را دوباره چاپ كند و يا در نسخه فرستد و اگر پيش از انتشار سردبير درنيابد مقاله قبالً منتشر شده مي

ي توضيحي از سوي وي اعالم دارد كه اين  بدون ارائه ي نويسنده و ي بعدي بدون اجازه تواند در نسخه درج شود، سردبير مي

  .است مقاله مكرراً منتشر شده

كه مورد پذيرش » اي به سردبير نامه «يا » مقاله «يا اطالعاتي كه در يك » پژوهش «گزارش مقدماتي يا اجمالي از يك 

رخانجات يك تهديد براي اين سياست مجلّات هاي دولتي يا كا ها، ارگان است، در رسانه واقع شده اما هنوز انتشار نيافته

 پيدايش  ي درمان، هاي بزرگي را در زمينه مقاله پيشرفتها زماني توجيه پذير هستند كه  اين گزارش .استپژوهشي ـ  علمي

يك ها يا توليدات بيولوژ واكسنخطرات سالمت عمومي جامعه مانند عوارض وخيم برخي از داروها، ،  هاي خاص و ويژه يماريب

ها نبايد نشر مقاله را به خطر بيندازد ولي بايد با گفتگو و پذيرش  اين گزارش .ديگر يا تجهيزات پزشكي را فاش و ارائه نمايد

  .سردبير صورت گيرد
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  انتشار مجدد قابل قبول
مقاالت ي اين  اطالع مخاطبين بسيار زيادي در سطح جهان برسند از جمله  گروه خاصي از مقاالت هستند كه بايد به

اين نوع . اند هاي معتبر تهيه شده هايي اشاره كرد كه توسط مراجع دولتي و يا توسط دانشگاه توان به راهنماها و دستورالعمل مي

انتشار . توان دوباره منتشر ساخت ي پيشين آن مي مقاالت را بنا بر تشخيص و تمايل سردبير با اطالع نويسنده و سردبير مجلّه

  .باشد هر دليل، به همان زبان اول يا به زبان ديگر، در كشورهاي مختلف،  بايد تمام شرايط زير را داشته مجدد يك مقاله به

ي  ي دوم الزم است كه يك نسخه يا كپي از مقاله باشد و سردبير مجلّه نويسنده بايد تأييد هر دو سردبير را داشته .1

 .باشد اول در اختيار داشته

ي زماني دارد كه مقاله به دو نشريه  ي اول محسوب شود بستگي به فاصله نشريهاين كه كدام نشريه به عنوان  .2

ي دوم مقاله را دريافت  ي مقاله به يك نشريه بگذرد و بعد نشريه است ولي اگر حداقل يك هفته از ارائه ارائه شده

بندي  كان اولويتشد، امتر از يك هفته با ي اول است ولي اگر فاصله كم اولويت اول بودن با نشريه ،دارد

 .وجودندارد، در اين شرايط بايد دو سردبير با هم گفتگو و تفاهم نمايند

ي دوم براي انتشار مقاله بايد پوشش دادن گروه ديگري از مخاطبين باشد و براي اين كار انتشار  قصد نشريه .3

 .ي مقاله ممكن است كافي باشد خالصه

 .نمايد ي اول را ارائه مي خهها و تفاسير نس ي دوم مقاله همان داده نسخه .4

تمام يا نوشي بايد درج گردد مبني بر اين كه  ي دوم مقاله، يك پي ي اول نسخه ي عنوان يا صفحه در صفحه .5

 .است تا خوانندگان، داوران و مراكز مستندسازي از اين موضوع آگاه شوند بخشي از اين مقاله قبالً انتشار يافته

يك پي نوشت مناسب بايد حاوي عنوان مجلّه،  .الزم به ذكر است كه مجلّه يا محل نشر اوليه نيز بايد قيد گردد

شوند  گونه مقاالت كه براي بار دوم منتشر مي ي ديگر اين كه مجوز نشر اين نكته .به همراه آدرس كامل آن باشد

  .صادر شود بايد رايگان

ي دوم بايد به شكلي نگارش شود كه مشخص گردد اين نسخه  ي نسخه عنوان مقالهي موارد باال،  عالوه بر همه .6

چاپ يا نشر مجدد خالصه كامل،  چاپ يا نشر مجددبراي مثال از الفاظي مانند ؛  .چاپ يا نشر دوم مقاله است

 .ي ترجمه، استفاده كرد ي خالصه ي كامل و ترجمه شده، نسخه نسخهشده، 

  يك مطالعه رقابت در مقاالت منتج از
و زمان  اند و دچار اختالف نظر هستند، مشكل آفرين است انتشار مقاالتي كه چند محقق كه در آن همكاري داشته

دبير بدون در نظر گرفتن اختالف نظرها، ردر مقابل، اگر س. كند فرآيند جاري مجلّات را تلف نموده و مخاطبين را گيج مي
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حقوق مسلّم ديگر اعضاي گروه كه ممكن است درست هم باشد است منتشر نمايند، اي را كه حاصل فعاليت يك گروه  مقاله

محروم در مورد يك مطالعه و طرح، شود و از سوي ديگر مخاطبين و خوانندگان از نظرات متفاوت و مختلف  گرفته مي ناديده

  .شوند مي

ها اختالف نظر  ها و تفسير آن تحليل دادهي  اي كه همكاران بر روي نحوه عدهتوان نام برد؛  دو نوع از رقابت را مي

   .هايي است قابليت گزارش را دارند تر است يعني اختالف بر سر داده اي ديگر كه اختالف اساسي دارند و عده

تواند به سرديبران و ديگران كمك كند تا اين  ها، مالحظات زير مي هاي بدون پاسخ صاحبين داده جداي از سؤال

  .يندمشكل را بر طرف نما

  تفاوت در تحليل يا تفسير

ها اختالف نظر دارند، بايد هردو نسخه از  ي آناليز و تفسير داده اگر مراكز همكار يا نويسندگان يك مقاله بر سر نحوه

و هر دو نسخه حامل توضيحي باشند كه داليل خود را پيرامون رويكرد مورد  به نشريه ارائه گرددبا دو ريكرد مختلف، مقاله 

در اين زمينه روند عادي داوري و مرور مقاالت توسط خبرگان، اغلب موجب رفع اختالف نظرات  .باشند نظر خود شرح داده

   .خواهدشد

 .ها را منتشر نمود د بايد هردوي آنباشن اگر اختالف نظرها بر طرف نشد و هردوي مقاالت شايستگي انتشار را داشته

ي مجزا منتشر شود و ديگر اين كه يك مقاله با دو آناليز  توان دو روش را اتخاذ نمود؛ يكي اين كه دو مقاله براي اين منظور مي

رفع  در جهتهاي انجام شده در نشريه  در هر صورت سردبير بايد توضيحاتي در مورد فعاليت. و تفسير متفاوت انتشار يابد

  .ها قرارگيرند و نتايج حاصل ارائه نمايد تا خوانندگان و مخاطبين در جريان آناختالف نظرها 

  ي گزارش نمودن و نتايج تفاوت در شيوه

اي بايد  از انتشار چنين مقالهي اجراي آن حل نشود،  اگر اختالف نظر مراكز همكار در يك طرح بر سر شيوه

تواند چنين مشكالتي را مرتفع  داوري و مرور خبرگان به هيچ وجه نمي. باشد مگر زماني كه اختالف رفع شده خودداري نمود

در صورتي كه ادعايي مبني بر كالهبرداري علمي و يا رفتار غير شرافتمندانه مطرح است، سردبير بايد موضوع را به افراد . سازد

  . يسندگان مقاله نيز اين موضوع را گوشزد نمايدصاحب تصميم و صاحب صالحيت ارجاع دهد و به نو
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  هاي مشترك رقابت در مقاالت بر اساس يك پايگاه داده
. هاي عمومي جامعه اند؛ مثالً از پايگاه داده ها استخراج گرديده شود كه از پايگاه داده گاهي مقاالتي به سردبير ارائه مي

ها جداگانه  در اين حالت هر يك از آن. ي تحليل، بحث و يا هردو متفاوت و مختلف باشند امكان دارد كه اين مقاالت در شيوه

اي كه  ي تحليل و بحث مشابه باشند، دليلي ندارد آن مقاله كه مقاالت از حيث شيوه در صورتي. بررسي و ارزيابي خواهندشد

به هر شكل انتشار مقاالت متعددي كه از يك پايگاه  .فته و توسط سردبير منتشر گردداست در اولويت قرارگر زودتر رسيده

تواند در جهت  اند ارزشمند است و مي دست آورده هاي مختلف يا حتّي يكسان نتايج گوناگون و يا مشابهي را به ها با شيوه داده

  .گيردبرداري الزم صورت  ها بهره ها از آن اعتبار بخشيدن به پايگاه داده

  

  مكاتبات و مبادالت .3.5

ها در  ي نويسندگاني كه نام آن ها براي همه ي مكاتبات و تفاهم شود كه سردبير همه از سوي كميته، توصيه مي

  . فهرست نويسندگان مقاله است، ارسال نمايد

د را در مورد ها بتوانند نظرات خو مخاطبين و خوانندگان آنرا فراهم نمايند كه مجلّات بيومديكال بايد شرايطي 

باشند كه به اين  مقاالت ارائه نمايند و اين نظرات منتشر شود و از طرف ديگر نويسنده يا نويسندگان نيز اين امكان را داشته

تواند در بخش  اين موضوع مي. پاسخ گوينداست،  كه نظرات و انتقادات درج شدهدر همان شماره ترجيحاً نظرات و احياناً نقدها 

  . عنوان مكاتبات در هر شماره از مجلّه منتشر شود يا ستوني تحت

نظرات و مكاتبات انجام شده توسط سردبير مطالعه شده و در صورتي كه وي تشخيص دهد كه موضوع بايد در يكي 

اشتباهات تواند حتي به شكل و ساختار مجلّه و  نقدهاي وارده مي. گيرد هاي مجلّه منتشر شود، اين اقدام صورت مي از شماره

   .ها پاسخ داد تايپي نيز باشد كه به فراخور بايد به آن

  

  نامه و ويژه ضمايم .3.6

صورت  اي از مقاالت كه به موضوعات منتشر شده در يك شماره ارتباط دارد ولي به ضمايم عبارتند از مجموعه

توانند دنبال كنند از جمله؛ آموزش، تبادل اطالعات پژوهشي،  اين ضمايم اهداف قابل توجهي را مي. دنشو جداگانه منتشر مي
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به دليل اين كه تأمين كنندگان مالي . بهبود همكاري بين بخشي ميان مراكز علمييك محتواي خاص، تر به  دسترسي آسان

   .يدتوانند دچار سوگيري شوند، مجلّه بايد از اصول زير  تبعيت نما مي

تواند تصميم  ي سردبير است و بر همين اساس او مي ها و محتواي ضمايم برعهده ها، فعاليت مسئوليت سياست .1

ي مهم اين است كه حامي مالي يا تأمين  نكته. ي مورد نظر منتشر شود بگيرد كه تمام يا بخشي از ضميمه

  .اشد و محتواي ضميمه را تغيير دهدب ها اجازه ندارد دخل و تصرفي در اين موارد داشته ي هزينه كننده

اين روند . مجلّه حق دارد كه ضمايم ارسال شده را براي داوران بيروني بفرستد و مقاالت ضميمه را مردود نمايد .2

بايد قبل از آغاز تبادالت و روابط براي نويسندگان مقاالت ضميمه و نيز  ديگر سردبيران بيروني تعريف 

 . باشد شده

 .ها با وي است آن  بايد قرار مالقات با سردبيرهاي بيروني را بپذيرد و مسئوليت فعاليتسردبير مجلّه  .3

ضمايم، بايد در هر صفحه از ها، نشريات و محصوالت موجود در  طرحي  حاميان مالي و تأمين كنندگان بودجه .4

 .ضميمه قيد شوند

 .شود ل ميآگهي در ضمايم بايد پيرو همان سياستي باشد كه در تمام مجلّه اعما .5

  .سردبيران بايد اين امكان را براي خوانندگان ايجاد نمايند كه صفحات عادي نشريه را از ضمايم تميز دهند .6

هاي حامي مالي را در پذيرش و  انتشار  سردبير مجلّه و سردبير ضمايم نبايد تمايالت شخصي خود و پاداش .7

 .ي ضميمه دخالت دهند مقاله

اين در حالي است كه بايد  .ي اول باشند هاي نشريه در ضمايم بايد همراه با آدرسچاپ يا نشر مجدد يك مقاله  .8

چه كه در ضمايم مجاز به چاپ مجدد است، راهماها و مطالب  آن .خودداري نمايدضمايم از چاپ تكراري 

يم مجدداً توان در ضما ي علمي را نمي عالقه دارند، بنابر اين مقاله  ي مخاطبين به ان ديگري است كه جامعه

 . منتشر نمود

 .ها و اختالف نظرها در اين جا نيز بايد با همان اصول رعايت شوند تفاوت در رقابت .9

  

  نشر الكترونيك .3.7

اي هم فقط به شكل  عدهشوند و  منتشر ميو چاپي صورت الكترونيك دو   تر مجلّات بيومديكال در حال حاضر به بيش

   .يابند الكترونيك انتشار مي
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سازي و يكپارچه نمودن مجلّات، اطالعات پزشكي و اطالعات سالمت كه بر روي اينترنت ثبت  به منظور شفاف

  .ها را به اجرا درآورد هاي موجود در اين بخش را دنبال نمود و آن بايد توصيهشوند،  مي

است  ها در اين متن آمده از آن اي اي را در نظر بگيرند كه عده طور معمول انتشارات الكترونيك بايد مالحظات ويژه به

حداقل خصوصياتي كه يك سايت در شبكه بايد . ولي بايد رعايت شوند جا خارج است ي بحث در اين ها از حيطه و گروهي از آن

ي منبع و مأخذ براي  نام، صالحيت الزم براي ارائه مطالب، وايستگي به يك مرجع معتبر، ارائه: باشد عبارت است از داشته

اسناد مالكيت، مدارك مربوط به حامي مالي، آگهي و درآمدهاي ، و كپي ي اطالعات حق نشر محتويات سايت، ارائه ي همه

  .اقتصادي

هاي مختلف مجلّات، بسيار ارزشمند است، در اين موارد ارجاع يا ارتباط از يك سايت به سايت دوم  ارتباط بين سايت

ها بايد به نوعي اين ارتباطات تعريف شوند كه در هنگام فشردن ارتباط توسط  دادهدر پايگاه . دليل بر اعتبار سايت دوم است

اگر ارتباط و ارجاع براي مالحظات مالي انجام  .ي اول در حال خروج است كاربر، يك پيام به وي يادآور شود كه از سايت مجلّه

ها و  هاي علمي از آگهي نند چاپ، بايد بخشدر نماهاي الكترونيك ما. پذيرد، بايد اين موضوع به وضوح مشخص باشد مي

  .هاي تجاري مجزا باشند و اين تفكيك به وضوح قابل درك باشد بخش

در اين وضعيت، سردبير بايد هر روز بيش از پيش در دسترس . انتشار الكترونيك فضايي است كه سيالن دارد

خود و يا بايگاني ي اينترنتي  رساني و صفحه ز پايگاه اطالعدر هيچ موردي مجلّه نبايد يك مقاله را ا. نويسندگان مقاالت باشد

هاي مورد  اگر اصالح يا تخليص براي يك مفاله بايد انجام شود، موارد و توضيحات الزم به صورت برچسب به محل .پاك كند

  . شوند نظر متصل مي

دسترسي به اين بايگاني هم . ضروري استالزم و نگهداري مقاالت الكترونيك در يك بايگاني دايم براي حفظ سوابق 

   .بايد به سرعت قابل حصول باشد و اين كار بايد تحت كنترل يك مرجع به نام كتابخانه شكل گيرد و نه يك انتشاراتي

  

  و تبليغات ها آگهي .3.8

تبليغات كنند ولي بايد توجه داشت كه اين  تر مجلّات پزشكي از آگهي و تبليغات براي كسب درآمد استفاده مي بيش

بايد  ،، چه از نوع الكترونيك و چه از نوع چاپيمجلّات. باشد هاي سردبيري دخالتي داشته تصميمها نبايد در  و آگهي

تواند بر  ي الكترونيك مي هاي نسخه سياست .باشند صورت مكتوب در اختيار داشته هاي خود را در اين زمينه به سياست
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ها هستند و  ي نهايي در مورد تبليغات و آگهي گيرنده ردبيران اختيار تام و تصميمس. ي چاپي منطبق باشد هاي نسخه سياست

  .ها اتخاذ شده را به اجرا درآورند  الزم است كه سياست

گاه نبايد  هاي علمي تميز دهند پس هيچ را از قسمت هاي تبليغاتي خوانندگان بايد قادر باشند كه به آساني بخش

شود كه تمركز خواننده  قرارگرفتن صفحات تبليغاتي در بين صفحات يك مقاله باعث مي. د شودتداخلي بين اين دو بخش ايجا

اي در  اي كه مقاله هرگز تبليغات يك محصول يا دارو در همان شماره. از بين برود، پس تا حد امكان از اين امر ممانعت گردد

  . گردد، نبايد درج شود آن رابطه منتشر مي

شود و در ديگر سو انتشار تبليغات و  ي علمي آن كاسته باشد كه از وجهه قدر تبليغات و آگهي داشته مجلّه نبايد آن

تواند موجب اين برداشت شود كه مجلّه تحت تأثير اين  هاي پي در پي مي ها در شماره آگهي از يك يا تعداد محدودي از شركت

  . باشد ها مي شركت

است و يا حتّي  ها اثبات شده رسان بودن آن محصوالت و موادي را تبليغ كنند كه مضرّات و آسيبمجلّات هرگز نبايد 

پس سردبير بايد از نظر  نيست  ي علمي اصالً پسنديده اي در اين زمينه وجوددارد؛ براي مثال تبليغ سيگار در يك مجلّه شبهه

و نيز  داردهاي كشوريناتاطمينان حاصل كند به ويژه رعايت اساستاندارد بودن محصول يا موادي كه قصد تبليغ آن را دارد 

ي ديگري است كه سردبير در هنگام انتشار آگهي بايد مد نظر  آزاد بودن آن محصول يا ماده در كشور از لحاظ قانوني نكته

  . باشد داشته

  

  هاي عمومي نشريات پزشكي و رسانه .3.9

هاي عمومي مايل به درج سريع  ها و رسانه است كه خبرگزاري هي عمومي به نتايج تحقيقات پزشكي موجب شد عالقه

دهند كه قبل از  بعضي از محققين و مؤسسات پژوهشي اين جرأت را به خود مي .و فوري خبرهاي علمي در اين ارتباط باشند

هاي خبري حاضر  رانسهاي عمومي ابراز دارند و يا حتّي در كنف انتشار نتايج پژوهش و مقاالت خود، مطالبي را براي رسانه

  . شوند

وسردبير نيز وظيفه  مورد، آگاه شود دليل و بي عموم جامعه حق دارد كه از اطالعات مهم پزشكي، بدون تأخيرهاي بي

   .درستي ايفا كند دارد كه نقش خود را در اين ميان به
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از خود به اين  حقيقيي  شوند ولي عموم جامعه عالقه مجلّات بيومديكال براي مخاطبين خاص خود منتشر مي

ها و  ها نيز بتوانند برخي يافته ها بايد رخ دهد تا آن جا يك تعادل در ارتبط بين مجلّات و رسانه در اين. دهد مطالب نشان مي

گيري يك گزارش را به بيمار خود  پزشكان پيش از اين كه نتايج موجود در بحث و نتيجه. مطالب علمي را به جامعه ارائه دهند

اين در حالي است كه اگر گزارش يك پژوهش علمي . باشند طور كامل در اختيار خود داشته ها را به توصيه نمايند، بايد گزارش

  . شود ادرست ميقبل از داوري و مرور خبرگان، منتشر شود باعث رواج يك بحث ناپخته و ن

ي اصلي آن در يك  اند كه هيچ بحث علمي قبل از اين كه مقاله برخي از كشورها يك سيستم كنترلي تدارك ديده 

هاي خبرنگاران و  اين امر باعث سادگي فعاليت. هاي عمومي مطرح نگردد است، از طريق رسانه ي علمي منتشر نشده مجلّه

انضباط و يكپارچگي در زمان انتشار نتايج علمي مانع از هرج و مرج عمومي نيز . دشو شدن فشار از آن ها نيز مي برداشته

در مقابل، اين سامانه مانع از . اي از اطالعات پزشكي، پتانسيل تغيير و مداخله در بازار را نير دارند شود كما اين كه عده مي

  . شود تسريع در انتشار نتايج پزشكي مي

هاي مجلّه در مورد موضوع  ن بسيار كمك كننده خواهدبود به ويژه در تدوين سياستهاي زير براي سردبيرا توصيه

  :هاي عمومي ارتباط با رسانه

اين ارتباط با . سردبيران از طريق مجلّات داوري شده، رابطين خوبي براي عموم جامعه و پژوهشگران هستند •

است و نيز  ها منتشر نشده ي آن وز مقالهخصوص كساني كه هن ي مقاله به يك قرارداد و توافق ميان نويسنده

هاي عمومي كه قبل از انتشار آن در مجلّات علمي آن را پوشش خبري نخواهندداد و سردبير  توافقي با رسانه

  .تواند كامل و اجرايي شود مي

كند؛ هيچ  فعاليت مي ، يك سيستم كنترليشرافتمند  سردبير بايد خودآگاه باشد و بداند كه در يك سامانه •

گيري در مورد اين كه تعداد زيادي از  تصميم .مكانيسم پليسي و نيروي رسمي در اين زمينه وجودندارد

ي كنترلي  هاي خبري و مجلّات در جريان نتايج يك طرح قرار بگيرند، بدون اين كه توجهي به سامانه رسانه

  .گردد ميو تباهي باشيم، به مرور موجب فساد  داشته

ها بايد به سرعت و قبل از بررسي و انتشار در  هاي پژوهشي و مقاالت هستند كه نتايج آن تعداد اندكي از طرح •

در اين موارد استثنايي،  . شوند ها پوشش داده مجلّات علمي به اطالع عموم برسند و از طريق رسانه

ها به پزشكان  عات از طريق رسانهگيرندگان و مسئولين اظهار نظر خواهند كرد و بر همين اساس اطال تصميم

اگر مسئولين و نويسندگان به اين  .انتقال يافته و عموم جامعه نيز تا حدودي در جريان قرار خواهندگرفت
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قبل از انتشار خبرها، بايد يك مجلّه بر روي نتايج حاصل ارزيابي الزم را صورت دهد، بايد با نتيجه برسند كه 

هاي  دبير هم به اين نتيجه رسيد كه نتايج بايد پيش از انتشار در مجلّه، در رسانهاگر سر. سردبير مشاوره كنند

  .پوشي از سياست اتخاذ شده، اطالع رساني بايد انجام گيرد عمومي منتشر گردد، با چشم

بدين مفهوم كه پوشش خبري در مورد . ها اعمال شود هاي علمي و كنفرانس اين محدوديت نبايد براي نشست •

تواند بدون هيچ محدوديتي صورت گيرد و نويسندگان نبايد نگران  خالصه مقاالت يك كنفرانس و يا كنگره مي

مطالبي باشند و به خود اجازه ندهند كه البته نويسندگان بايد متوجه . ها باشند انتشار مطالب آنان در خبرگزاري

  .بازگو كنند ها اند به خبرنگاران و رسانه چه كه در كنفرانس يا كنگره ارائه مرده بيش از آن

ها  اين كمك. هاي خود را تهيه نمايند ها بتوانند گزارش ها كمك كنند تا رسانه سردبيران هم بايد به رسانه •

 . ها انجام گيرند نسخ مجلّه، معرفي كارشناسان و پاسخ به سؤال تواند به صورت در اختيار نهادن مي

يادشده پايبند  واردبايد به مدر مورد مطالب معرفي شده در نسخ الكترونيك، ها  سردبيران، نويسندگان و رسانه •

  .باشند

  

  هاي باليني الزام دريافت و ثبت كارآزمايي .3.10

در آن جمع باشد و به كارآزمايي باليني  كه اطالعات مربوط به ها دهاين كميته اعتقاد دارد كه حمايت از يك پايگاه دا

اي كه بر روي  بر اساس تعريف اين كميته هر مطالعه. اهميت فراواني داردباشد، عمومي مندي  بوده و قابليت بهرهجامع عبارتي 

 اثرات آن بر سالمت تعيين شود،صورت گيرد و پزشكي ي  مداخلهدر دو گروه مورد و كنترل ـ معلول  انسان با مدل علّت

هاي  داروها، عمليات جراحي، تجهيزات و وسايل، درمان: اين مداخالت پزشكي عبارتند از. شود كارآزمايي باليني ناميده مي

  .رفتاري، تغييرات فرآيند مراقبت و مواردي از اين دست

جزئيات اين موضوع در . اعضاي كميته مقاالت خود را در يك مركز ثبت اسناد رسمي و عمومي بايد ثبت نمايند

  . ندتبعيت نماي سياستكند كه از اين  اين كميته به ديگر سردبيران هم توصيه مي. وجوددارد www.icmje.orgسايت 

ها و خصوصياتي  شوند بايد داراي شاخص كند بلكه مراكزي كه انتخاب مي خاص حمايت نميكميته از يك مركز ثبت 

. اي دريافت نكنند ها براي همگان و عموم قابل دستيابي باشد و در قبال ثبت هم هزينه باشند من جمله اين كه اطالعات آن

ه و نيز امكان جستجوي الكترونيكي دوه قابل اطمينان بهاي ثبت شد گيرند كه اعتبار دادهكار  ديگر اين كه مكانيسمي را بايد به

هاي  ها ناقص است يا داده هاي آن و مواردي كه داده هنگام ثبت، بايد حداقل موارد زير را درج نمود. باشد ها وجودداشته اين داده

  .اند، از اعتبار كافي برخوردار نيستند هاي نامناسب ثبت شده دارند و يا با واژه  ثبت نشده
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  * هاي الزم براي ثبت كارآزمايي باليني حداقل داده

 هاتوصيه  عنوان رديف

ي منحصر به فرد شماره  1
  .لحاظ شود ي منحصر به فرد و واحد براي طرح شمارهيك بايد طرح ثبت  مرحله ازاولين در   براي هر كارآزمايي

 .شود در اولين مرحله از ثبت طرح بايد تاريخ ثبت طرح درج  تاريخ ثبت طرح 2
  ).ضروري نيست(ها موكول شود  ممكن است به حامي مالي يا ديگر بخش شناسايي دوم  شماره 3
   .اندهاي طرح را تأمين نمودههزينههايي كهنام سازمان يا سازمان  منبع يا منابع مالي 4
  .است به اجرا درآمده. جا شكل گرفته كه بخش اصلي طرح در آنايمؤسسه  حامي اول 5
  .است اي كه در اجراي طرح همكاري داشتهمؤسسه  حامي دوم 6
  ها و بيماران است، من جمله آزمودنيفردي كه مسئوليت برقراري ارتباط با عموم را برعهده داشته روابط عموميمسئول  7
  .فردي كه مسئول برقراري ارتباط علمي با مراكز و افراد مورد نياز در طرح است مسئول روابط پژوهشي 8

در صورت تمايل سرپرست يا (شود اي كه توسط گروه پژوهشي يا سرپرست ارائه ميعنوان خالصه  عنوان طرح  9
  ).تواند حذف شود گروه مي

المللي  طرح بين: براي مثال (اين عنوان بايد شامل نام مداخله، موقعيت طرح و نتايج آن باشد  عنوان علمي و رسمي طرح  10
  )CHFديگوكسين و مرگ ناشي از 

الزم است ) خير/بلي(باشد؟  ي اخالق در پژوهش مي ي كميتهآيا طرح در زمان ثبت، داراي مصوبه  مرور اخالق در پژوهش  11
  .باشد ي اخالق رسيده كميتهكه قبل از ثبت، طرح به تصويب يك 

ي قلبي،  آسم، سكته: براي مثال(شود وضعيت پزشكي است كه مطالعه بر روي آن انجام مي  وضعيت پزشكي  12
  . . . )افسردگي و 

  مداخله يا مداخالت  13
مثالً براي داروها، بايد نام دارو (يا كنترل مداخالت يك توضيح در مورد مطالعه و مقايسه

ي سريال كارخانه  ژنريك قيد شود و اگر نام ژنريك وجودندارد نام دارو به همراه شمارهصورت  به
  .باشد ، مدت مداخله هم بايد مشخص شده)كافي است

معيارهاي ورود و معيارهاي  14
  .كند كه چه بيماراني بايد در مدخاله شركت كنند خصوصيات مهم و اساسي كه مشخص مي  خروج اصلي

  نوع مطالعه  15
. باشند ها، امكان انتخاب داشته بايد از يك فهرست تعبيه شده، يكي از انواع مطالعه در پايگاه داده

: كور، يك سوكور، انواع كنترل دو سويه: انواع پنهان كردنمثالً اتفاقي در مقابل غيراتفاقي، 
  متقاطع، عامليموازي، : بندي دارونما، دارو، گروه

يبرا بيني شده پيش تاريخ  16
  .شود تاريخي كه اولين فرد به مطالعه وارد مي  شروع طرح

  .رادي كه به مطالعه وارد خواهندشدتعداد اف  حجم نمونه 17
  )اگر بلي ارتباط با اطالعات) (خير/بلي(آيا اطالعاتي در اين زمينه وجوددارد؟  وضعيت جذب نيرو 18

براي . (شونداند و در زمان تعيين شده بايد ارزيابي  اي كه طراحي شدهها يا نتايج اوليهخروجي  ها يا نتايج اوليه خروجي  19
  )ماه 12در طي گيري فشارخون  مثال اندازه

ها و نتايج مهم خروجي  20
  ثانويه

توضيحات بايد شامل زمان ارزيابي .اند هاي مهم و اساسي كه در پروتوكل مشخص شدهخروجي
  )Creatinine Clearance at 6 months: براي مثال(باشند 

هاي آن توسط كميته  تدوين شده و توصيه 2005در آپريل  WHOاي توسط  ها در جلسه عنوان داده* 
  .است پيشنهاد گرديده
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  ي آن به مجالت و عرضه سازي مقاله آماده .4

  سازي مقاله براي ارائه به مجالت بيومديكال آماده .4.1

ها  پس اگر مقاالتي به دست آنكنند  ي مقاالت مي هاي متمادي و بسياري را صرف مطالعه سردبيران و داوران ساعت

، براي همين گردد مجلّه درج مياطالعاتي كه در راهنماي هر . برسد كه به آساني مطالعه و ويرايش شوند، خشنود خواهندشد

  . دارد ها نيازهاي سردبيري را تأمين مي است كه در نهايت نويسنده با رعايت آن منظور طراحي و تدوين شده

  اصول كلي

، )Methods(ها ، مواد و روش)Introduction(معموالً داراي رؤسي است كه عبارتند از مقدمهتجربي متن مقاالت 

البته هميشه الزم نيست كه اين تيترها قيد شوند ولي چارچوب حفظ ). Discussion(و تفسيرو بحث ) Results(نتايج

اين ترتيب  .ي اول حروف هر سرفصل است گويند كه خالصه شده هم مي IMRADبه اين ساختار اصطالحاً . شود مي

در مقاالتي كه طوالني هستند، . دهد هاي يك مطالعه از بدو تشكيل تا استخراج نتايج را نشان مي ي فعاليت دهنده نشان

انواع ديگر مطالعات . زيرتيترهايي هم الزم است درج گردند تا مقاله گوياتر باشند، اين موارد اغلب در نتايج و بحث جايگاه دارند

  . ي خود را دارند ساختار ويژه. . . و » مقاالت مروري« ، »معرفي مورد«مانند 

، تري را بتوان در ساختار مقاله اعمال نمود است كه تغييرات بيش ايجاد كردهنشر الكترونيك مقاالت اين فرصت را 

هاي ديگر در يك  تغييراتي چون افزودن برخي جزئيات خارج از چارچوب مقاله، ايجاد اتصال بين يك بخش از مقاله با بخش

تري با سردبيران  بايد ارتباط نزديكآن، براي استفاده از اين ساختار و نيز توسعه و رشد  نويسندگان. مقاله يا مقاالت ديگر

  .و مطالب خود را در ساختار الكترونيك ارائه نمايند تا داوري آن ها هم به همين شكل صورت پذيرد باشند داشته

ـ  ـ جداول ـ تقدير و تشكرـ منابع ـ متن ـ چكيده ي عنوان ،شامل صفحهمتن مقالهتمام فضاي دو برابر بين خطوط در 

سردبيرها و داوران مطالب پيشنهادي و اصالحات الزم را سطر به سطر در سازد كه  اين امكان را فراهم مي دارها،راهنماي نمو

بايد فواصل خطوط فايل تشكيل شده، دو شود،  صورت الكترونيك ارائه مي اگر مقاله به. بنويسند ي ارسالي مقاله نسخههمان 

  . تواند بين دو خط مطالب خود را بنويسد زيرا با چاپ آن، داور مي باشد) Double space(برابر 

ي عنوان هم جزء  صفحه. باشند و از ترتيب الزم هم برخوردار باشد گذاري شده تمام صفحات الزم است شماره

  . را به آن اختصاص داد 1صفحات مقاله محسوب شده و بايد به عنوان اولين صفحه شماره 
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  هاي ويژه ي طراحيراهنماي گزارش برا

ملزوماتي كه در بخش بعد به . كنند هاي پژوهشي اطالعات ارزشمندي را حذف مي شود كه گزارش گاهي مشاهده مي

نويسنده بايد با مراجع . ها اشاره خواهدشد، صرف نظر از نوع پژوهش، موارد پايه و اساسي براي گزارش يك پژوهش است آن

و متناسب با نوع نويسي اطالعات كافي دارند مشورت نمايد و يا به منابع الزم در اين زمينه رجوع  معتبر كه در خصوص گزارش

منبعي كه براي . ي خود را تحرير كند ي گزارش نويسي را انتخاب نموده و سپس گزارش و مقاله شيوهطرح و طرّاحي آن، 

هايي را براي نگار گزارش ارائه  اين راهنما توصيه. است CONSORTي همراه با گروه كنترل وجود دارد، كارآزمايي اتفاق

براي . توان طرح را به اجرا درآورد و گزارش نمود كند كه بر مبناي آن مي دهد و نيز يك دياگرام براي بيماران ترسيم مي مي

ي مقاله، به اين  خواهند كه قبل از  ارائه كه مجلّات از نويسندگان ميراهنماهايي وجوددارد هاي ديگر نيز  ها و شيوه طراحي

  . ها نتظيم نمايند ي نگارش مقاله را متناسب با آن راهنماها مراجعه نمايند و ساختار و شيوه

Reporting Guidelines  
Initiative  Type of study  Source  

CONSORT  randomized controlled trials  http://www.consort-statement.org 

STARD  studies of diagnostic 
accuracy 

http://www.stard-statement.org 

QUOROM  systematic reviews and 
meta-analyses  

http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf 

STROBE  observational studies in 
epidemiology  

http://www.strobe-statement.org 

MOOSE  meta-analyses of  
observational studies in 
epidemiology  

http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf 

 
  

  ي عنوان صفحه
  :باشدي عنوان بايد حاوي اطالعات زير  صفحه

بسيار  در مقابل آن، عناوين. شوند تر از عناوين طوالني و پيچيده خوانده مي عناوين خالصه، راحت. عنوان مقاله .1

تواند در گروهي از مطالعات مثل  كوتاه، ممكن است اطالعات مهمي را حذف كنند، من جمله نوع مطالعه كه مي

 .باشد كارآزمايي باليني، اهميت باالي داشته

نمايد در  ي اطالعاتي كه حساسيت و اختصاصي بودن بازيابي الكترونيك مقاله را تأمين مي ان بايد همهنويسندگ

 .عنوان قيد كنند
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نام نويسندگان و مركز يا مراكزي كه در آن اشتغال دارند و يا در طول مدت اجراي مطالعه به آن وابستگي  .2

ي علمي  خواهند كه آخرين رتبه بعضي از مجلّات، از نويسنده مي. شود اند نيز در اين صفحه درج مي داشته

 . اي نيز اين درخواست را ندارند نويسندگان را نيز در اين صفحه اضافه كند و عده

 .است نام دپارتمان و مؤسساتي كه فعاليت پژوهشي و طرح در آن انجام گرفته .3

گي، آدرس پستي، شماره تلفن و نمابر، آدرس نام و نام خانواد. ي پاسخگو ي مسئول يا نويسنده نويسنده .4

اي كه مسئول پاسخگويي يا ايجاد ارتباط در مورد مقاله است بايد در اين صفحه  نويسنده الكترونيك پست

باشد  ي پاسخگو هيچ مسئوليتي در قبال محتوا و اعتبار مقاله نداشته ممكن است كه نويسنده. باشد وجودداشته

پاسخگو بايد آگاه و مطلع باشد كه آدرس پست  ي نويسنده. ننده را ايفا نمايديعني صرفاً نقش هماهنگ ك

 .الكترونيك وي به همراه مقاله منتشر خواهدشد

اي كه درخواست تجديد چاپ بايد براي وي ارسال شود و اگر قصد تجديد چاپ مقاله از  نام و آدرس نويسنده .5

تجديد چاپ از سوي نويسندگان «: مون نوشته شود اي با اين مض سوي نويسندگان وجودندارد، بايد جمله

 .»صورت نخواهدگرفت

ممكن است . نيز بايد در همين صفحه قيد شوند. . . ي طرح، تجهيزات، داروها و  ها و بودجه منابع تأمين هزينه .6

را باشد و يا اين كه مراكز متعددي اين امور  ي ملزمات اجراي يك طرح از سوي يك مركز تأمين شده كه همه

 .ها بايد در اين بخش ذكر شود به هر شكل نام آن .باشند انجام داده

 40تر از  گيرند كه بيش برخي از مجلّات يك سرصفحه و يك پاورقي براي درج اطالعات اضافه در نظر مي .7

خود آن را نگهداري  ياي هم اين بخش را دريافت م كنند ولي در بايگان عده. جاي داد  كاراكتر نبايد در آن

 .تري روبرو شوند تا در زمان بازيابي مقاله با سهولت بيش كنند مي

منظور شمارش تعداد لغات متن اصلي مقاله است كه شامل چكيده، تقدير و تشكّر، توضيح مربوط . تعداد لغات .8

د، متوجه شوند كه كن اين عدد به نويسنده و داور كمك مي. شود نميبه اشكال و نمودارها و همچنين منابع 

 ! مجلّه تطابق دارد يا خير مورد پذيرش توسط قدار، با م طول مطالب مقاله

توانند تعيين كنند كه جداول و اشكال مورد لزوم، به  كاركنان سردبيري و داوران نمي. ها تعداد جداول و شكل .9

باشد و جاي آن هم  حلّي قيد شدهها رد م است مگر اين كه تعداد آن ي ارسال شده، دريافت گرديده همراه مقاله

 .ي اول مقاله است در صفحه
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  مندي هاي ناشي از عالقه ي اطالع در مورد چالش صفحه
مندي توسط نويسنده، الزم است در يك  پوشي از اطالعات چالش ناشي از عالقه براي جلوگيري از غفلت و چشم

پس از (ي دوم  البته بعضي از مجلّات محل ديگري را غير از صفحه. ي عنوان قرارگيرد مستقل و بالفاصله پس از صفحه  صفحه

دارند ولي براي داوران ارسال  اي هم اين اطالعات را دريافت مي دهند و عده به اين اطالعات اختصاص مي) ي عنوان صفحه

  . كنند نمي

  چكيده و كلمات كليدي
اي ديگر  خواهند و عده چكيده را ساختاريافته مياي از مجالت  عده. شود پس از صفحات يادشده، اين صفحه درج مي

زمينه كه حاوي هدف  :به هر شكل مطالب الزم كه بايد در چكيده ارائه شوند عبارتند از .نمايند آن را بدون ساختار دريافت مي

هاي بارز و قابل  يافته(هاي اصلي  ، يافته)هاي ارزيابي و تحليل گيري، شيوه طراحي، نمونه(ها  باشد، مواد و روش كلي طرح نيز مي

   . سازد هاي نوين طرح را نمايان مي بحث جامع كه ديدگاه، )توجه

االت، فقط چكيده قابل دستيابي است و يا فقط چكيده هاي مق هاي داده ، در بسياري از پايگاهدانيم طور كه مي همان

نمايند و  تر خوانندگان ابتدا چكيده را مطالعه و در صورت لزوم به اصل مقاله رجوع مي كنند و در ديگر سو نيز بيش را درج مي

در نگارش چكيده نهايت  با اين وصف نويسنده بايد. كنند هاي نوين هستند نيز  چكيده را مطالعه مي كساني كه به دنبال يافته

  . ي پژوهش باشدها و يافته ها تمام فعاليتمناسبي براي دقّت را به خرج دهد تا اين بخش بيانگر 

ساختار چكيده در . متن مقاله دارند، متني متفاوت با شود كه تعداد كثيري از چكيده ها متأسفانه مشاهده مي

ي خود  ي مقاله پس نويسنده بايد چكيده ند ساختار براي چكيده دارنداي از مجالت هم چ مجالت گوناگون، مختلف است، عده

گروهي از مجالت، در پايان چكيده از نويسنده  .است، تنظيم و نگارش كند اي كه انتخاب نموده را متناسب با ساختار مجله

انتخاب  MeSH2بهتر است از  اين كلمات گوياي موضوع مقاله است و. ي كليدي را ارائه نمايد كلمه 10تا  3خواهند كه  مي

  .شوند هاي نوين معرفي مي هاي مورد نظر در آن وجودنداشت، واژه شوند و اگر واژه

  

  مقدمه
كند كه تعريف و طبيعت مشكل مورد مطالعه و نيز اهميت آن را شامل  ي مطالعه را مشخص مي زمينه و حوزه

گاهي تغيير شكل . شود باشد نيز در اين بخش ذكر مي رح مياي كه در پشت ط توضيح در مورد هدف پژوهش و فرضيه. شود مي

                                                 
2 Medical Subject Headings 



     مجالت پزشكي سردبيرانالمللي  كميته بين

 

حه 
صف

31 
 هم هدف اصلي و هم اهداف فرعي .سازد شفاف و روشن مي ذكر هدف،از يك هدف به يك سؤال مفاهيم را براي مخاطب بهتر 

ها  از منابع مناسب استفاده شود و به آن. هاي غيراختصاصي بايد شفاف شوند طور ازمون بايد به وضوح توصيف شوند و همين

  . صورت گيردو يا بحثي ارائه شود اطالعات  يا داده استناد شود بدون اين كه 

  

  ها روش
آيند  دست مي باشد و اطالعاتي كه در حين مطالعه به اطالعات اين بخش مربوط به زمان طراحي و تدوين مطالعه مي

  . شوند در نتايج ارائه مي

  گيري   ها و نمونه توصيف نمونه

ي مورد مطالعه و ضوابط خروج از مطالعه  جامعه ه وشد   به وضوح توضيح داده ها يا آزمودنيها  ي انتخاب نمونه شيوه

هاي حيواني شامل موجودات آزمايشگاهي  در مورد پژوهش .شود هم ميتمام اين موارد شامل گروه كنترل  .شوند مي  شرح داده

اي  متغيرهايي هستند مانند سن و جنس كه جزء متغيرهاي زمينه. هاي انساني بايد اين موارد توصيف شوند انند پژوهشهم م

شوند، براي مثال نويسنده بايد مشخص كند كه چرا يك گروه سني  شوند، اين نوع متغيرها بايد به خوبي شرح داده محسوب مي

اصولي كه . است اند و يا براي مثال زنان را از مطالعه خارج كرده ي وارد مطالعه نشدهاست و مابق خاص را مورد مطالعه قرارداده

ي اجراي  شوند كه چگونگي و علل اجراي پژوهش و نيز داليل انتخاب شيوه موجب مي ،بايد در اين قسمت از مقاله رعايت شود

گيري متغيرها و  ي اندازه كند بايد شيوه استفاده مي وقتي محقق از يك نژاد يا قوم به عنوان يك متغير. آن به خوبي درك شود

  .توجيه روابط بين متغيرها را توضيح دهد

   

  اطالعات تكنيكي

ي آن در  نام و ادرس كارخانه يا توليد كننده(ها، ابزار  اطالعات كامل و كافي در مورد شيوهاي  گونه بهدر اين بخش 

ها را به  هر فرد ديگري بتواند عيناً همان فعاليتشوند كه  مي  ئيات كامل شرح دادهبا جزهاي اجرايي  و فعاليت )پرانتز قيد شود

هاي آماري بايد  كار رفته به ويژه تحليل هاي به براي شيوه ).منظور همان نتايج نيست(ه برسدهمان شيوه انجام دهد و به نتيج

، بايد توضيح باشند هاي جديدي مي و يا روش نيستندخوبي شناخته شده  هايي كه ه در مورد شيوه. منابع معتبري ارائه شود

ي اعمال تغييرات نيز بهتر است ذكر  داليل و نحوه ،باشد اگر تغييري در يك روش مرسوم ايجاد شده. مختصري نيز آورده شود
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و تواند در قضاوت پيرامون نتايج  است مي شده كار گرفته اي كه به هاي هر شيوه عالوه بر اين مشخص كردن محدوديت .گردد

ي مصرف آن به  است، بايد نام ژنريك، دوز و شيوه اگر دارويي در اجراي طرح به كار رفته. همچنين تكرار آن مفيد واقع شود

  . درستي بيان گردد

گردآوري، انتخاب، استخراج و اله را كه ممكن است در چكيده باشد، بايد به توضيح در مورد نويسندگان، بخشي از مق

  . ها اتخصاص دهند توليد داده

  محاسبات

دهد كه با دستيابي  اين امكان را به خوانندگان مطلّع ميي محاسبات و آناليزهاي راضي و آمار،  شيوهجزئيات توصيف 

شوند و صورت كمي تعيين  ها به در صورت امكان يافته. هاي خام بتوانند نتايج گزارش شده را ارزيابي نمايند به داده

راري فرضيه هايي كه دا ي مهم ديگر در پژوهش نكته. ها استفاده شود براي آن) 3ي اطمينان فاصله(هاي مناسب  انديكس

ناديده  4»ي اثر اندازه«زيرا اطالعات ارزشمندي راجع به ها تكيه نكنيد،  هاي آماري فرضيه هستند، هرگز تنها و تنها به تست

. االمكان بايد از منابع استاندارد باشند شوند حتي هاي آماري ارائه مي و روش  انتخاب شيوهمنابعي كه براي . گرفته خواهندشد

شود،  در نهايت آخرين چيزي كه معين مي. ها بايد تعريف شوند هاي كوتاه كلمات و سمبل هاي اماري و محاسباتي، فرم واژه

  .باشد اي به كار گرفته شده براي محاسبات مي افزار رايانه نرم

  

  نتايج
ارائه نمايند و و نمودار مورد نظر خود را به شكلي منطقي در قالب متن، جدول  نتايجنويسنده يا نويسندگان بايد 

و فقط در  هاي متفاوت بايد خودداري نمود ها در بخش و از تكرار داده ها باشد ي اهميت آن ها بايد برحسب درجه ترتيب آن

بيايد كه بدين ها  تواند در پيوست هاي تكميلي مي جزئيات مربوط به اطالعات و روش. نمود توان تأكيد اطالعات مهم ميمورد 

  . است شود و اطالعات مفيد نيز ارائه شده وند مقاله دچار خلل نميترتيب ر

مثل (صورت حاصل محاسبات  هاي عددي، نه تنها به اند، يافته صورت خالصه آمده ها در بخش نتايج به وقتي داده

  . هم قيد شونداند  كار رفته ها به هاي خاص آماري كه براي آناليز آن به همراه روشصورت خام  بلكه به) درصد

                                                 
3 Confidence Intervals 
4 Effect Size 
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نمودارها هم به . ها نياز وجوددارد ي يافته ها در جهت ارائه جداول هم بايد به مواردي محدود شوند كه به اطالعات آن

ي ديگر خودداري نسبت به  نكته. در مقاله ذكر نشودها و اطالعات تكراري  همين ترتيب و بايد متوجه بود كه هرگز داده

به شكلي غير تخصصي دار، ارتباط و نمونه  مانند اتفاقي، طبيعي يا نرمال، معنياي تخصصي آمار ه كلمات و واژهاستفاده از 

   .است

  

  بحث
ها و عواقب  هاي نوين و مهم مطالعه تمركز  نمود و به بحث پيرامون آن ها و جنبه در اين قسمت بايد بر روي يافته

در مطالعات تجربي اين . اند نبايد تكرار شوند نتايج آمدهمقدمه و ها و اطالعاتي كه در بخش  هرگز داده. ها پرداخت بعدي آن

ها شد و يا به توصيف  يافتههاي ممكن و محتمل منجر به  و سپس وارد مكانيسم توان با تخليص اطالعات آغاز كرد بخش را مي

كارگيري نتايج در  هاي پژوهش، به وديت، توضيح محدديگر مطالعاتهاي  يافتهها با  و تقابل يافته  مقايسه او نيز ب ها پرداخت آن

    .ادبحث را ادامه دمطالعات آتي 

اهداف پژوهش بخش بعدي است كه الزم است در بحث به آن پرداخته شود با اين ها و  ايجاد ارتباط بين يافته

 .وجودندارد، پرهيز نمودبراي انجام بحث مناسب يا كميت هاي با كيفيت  توضيح كه از ورود به بحث پيرامون اهدافي كه داده

ها و سود مالي صحبتي به ميان آورند مگر اين كه بخشي از  در مورد هزينهنويسنده يا نويسندگان يك مقاله علمي نبايد 

هاي جديدي را طرح نمود ولي حتماً بايد متذكر شد كه اين موضوع به عنوان يك  توان فرضيه در پايان مي .موضوع مقاله باشد

   .شود مطرح ميي جديد  فرضيه

  

  منابع
  مالحظات كلي در مورد منابع

كارآمدترين راه براي هدايت خوانندگان به متن اصلي مقاالت باشد اما منابع  ،با اين كه براي مرور مقاالت، منابع

طور مستقيم به  بهتر است خوانندگان را بهدر صورت امكان، . توانند تصوير كاملي از فعاليت انجام گرفته را ترسيم كنند نمي

ها در بخش منابع، فضاي زيادي را در  ي يك فهرست بلند باال از پژوهش در مقابل، تهيه. هاي اصلي ارجاع داد منابع پژوهش

ده منابع الزم را در اختيار خوانن، پس بهتر است يك فهرست مناسب و مجمل كه بتواند كند اشغال ميصفحات مقاالت چاپي 

  .ها بسيار كارآمد هستند به ويژه كه در مقاالت الكترونيك، ارجاع به مقاالت و جستجوي آن. قراردهد، تنظيم و ارائه گردد
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منابعي كه توسط  .ي مقاالتدر منابع استفاده كرد و از اين كار جداً بايد حذر كرد نبايد از خالصه و چكيدهگاه  هيچ

يا   »5در دست چاپ«ي  منابع بايد واژهدر فهرست اند،  اند يا منتشر نشده ه چاپ نرسيدهولي هنوز ب اند مجلّات، پذيرفته شده

اند، نويسنده بايد مجوز كتبي براي ارجاع به آن  در خصوص منابعي كه هنوز منتشر نشده. در كنار منبع درج شود »6زيرچاپ«

هنوز «ي  موارد در فهرست منابع در كنار منبع واژههستند كه در اين  ي پذيرش برخي مقاالت، قبل از مرحله. را اخذ نمايد

  .ها اخذ شود در مورد اخير هم مانند موارد زير چاپ، بايد مجوز كتبي براي ارجاع به آن. را بايد قيد نمود» است منتشر نشده

ع عمومي نبايد در منابع ذكر شوند مگر اين كه اطالعات ضروري و مورد نياز، در منابو نقل قول ارتباطات فردي 

ي كتبي از فردي كه نقل قول از وي  اخذ اجازه. شوند موجود نباشد، در اين حالت، نام و تاريخ تماس در يك پرانتز ذكر مي

  .گردد صورت خواهد گرفت بايد اخذ شود با اين كار عالوه ب رفع برخي ابهامات، صحت برقراري ارتباط مستند و متقن مي

  كنند اما همه است، بررسي و ارزيابي مي ها ارجاع شده را كه در يك مقاله به آنگروهي از مجلّات، صحت منابعي 

خود  براي كاهش اين خطاها، بهتر است. آيد پيش ميبدين ترتيب خطاهاي ارجاع به مقاالت، . كنند مجلّات اين كار را نمي

نويسندگان، مسئوليت بررسي . را بررسي نمايندها  ي خود را با اصل مقاالت، مطابقت دهند و آن نويسندگان، بخش منابع مقاله

انديكس و ثبت MEDLINEبراي مقاالتي كه در . و مردود نيستند، برعهده دارندي برگشتي  مقاالت را از حيث اين كه مقاله

ي كليدي  توان با كلمه ر اين بانك ميبراي جستجو د. است http://www.pubmed.govاند، منبع مورد وثوق كميته،  شده

»Retracted Publication [pt] «، توان مقاالت مردود را پيدا كرد مي .  

  

  ساختار منابعسبك و 

ي مجلّات عضو كميته است بر مبناي سبك استاندارد انستيتوي ملّي استاندارد  همه پذيرشسبك واحدي كه مورد 

 .است آن را بازبيني و براي مجلّات پزشكي متناسب نموده، تدوين گرديده 8ي ملّي پزشكي آمريكا كه كتابخانه 7آمريكا

 ي هاي كتابخانه توصيه،  http://www.nlm.nih.gov/citingmedicineنويسندگان بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي 

  .هاي مختلف منابع مشاهده كنند ملّي پزشكي را در مورد ساختار ارجاع دادن براي دسته

                                                 
5 Forth coming 
6 In press 
7 American National Standard Institute (ANSI) 
8 National Library of Medicine (NLM) 
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بر گذاري  شمارهترتيب . ها در فهرست منابع درج گردند گذاري شوند و بر اساس شماره منابع بايد به ترتيب شماره

را به  1ي  شود، شماره در متن به آن ارجاع ميشود، يعني اولين منبعي كه  اساس ارجاع به منبع از ابتداي متن مقاله تعيين مي

گذاري به ترتيب  ي ديگري شروع كرد و به همين ترنيب الي آخرين منبع شماره توان از شماره و نمي دهد خود اختصاص مي

وضيح منابع مربوط به جداول و ت. گيرند قرار ميدر داخل يك پرانتز و در متن ي منابع   شماره. رود ارجاع در متن پيش مي

شوند،  گذاري مي گذاري دارخل متن شماره ي شماره شود و در ادامه اشكال و نمودارها هم مطابق ترتيبي كه در متن رعايت مي

را براي منبع جدول  18ي  است، شماره بوده 17 ي آخرين منبع در متن،  براي مثال اگر در جدول منبعي وجود دارد و شماره

توان  براي مشاوره مي. ، خالصه شودIndex Medicus ي ارائه شده در بايد براساس سبك و شيوهه جلّعنوان م. نماييم درج مي

هاي مجلّات و مقاالت كه به صورت ساالنه منتشر  مراجعه و فهرست مجلّات ثبت شده در اين پايگاه داده MEDLINEبه 

ها از  اي از آن كنندف عده ي متفاوتي را انتخاب ميها ي ارجاع به منابع شيوه مجلّات مختلف در نحوه. شود را مشاهده نمود مي

كنند،  قبول ميگذاري منابع را  اي ديگر شماره خواهند كه منبع را در داخل متن و در يك پرانتز ارائه نمايد و عده نويسنده مي

منتشر سازد مراجعه و با  ي خود را در آن اي كه قصد دارد مقاله ي خود بايد با مجلّه پس نويسنده قبل از نگارش نهايي مقاله

بدين شكل در زمان  و سبك مورد پذيرش ايشان مقاله را تدوين نمايد و  تا بر اساس شيوه سردبير يا دفتر وي مشاوره كند

  . جويي كند صرفه

  

  جداول
ين با وجود ا گذارند ها را بسيار كارآمد به نمايش مي دهند و آن طور مجمل در خود جاي مي جداول اطالعات را به

ي  ارائه. هاي مختلف قابل ارائه خواهندبود تر و نيز با دقّت تر يا كم اطالعات در سطوح مختلف و مورد انتظار با جزئيات بيش

  . شود كه طول متن و مقاله كاهش يابد اطالعات در جدول در موارد زيادي موجب مي

ي  شماره .ي جداگانه تايپ يا چاپ كنيد ي بين خطوط دو برابر و هر كدام را در يك صفحه هر جدول را با فاصله

 مختصر عنوانهر جدول بايد داراي يك . شود شروع مي 1ي  ها در متن مقاله از شماره جداول براساس ترتيب قرار گرفتن آن

براي . هاي جدول خودداري شود درون خانهاز به كار بردن خطوط افقي و عمودي در . ي محتواي آن باشد دهنده كه نشان باشد

هاي آماري مانند  ، نتايج ارزيابيتوضيحات اضافهتواند  مي  نويسنده. شوددرج هاي جدول يك تيتر خالصه  ستونهر كدام از 

ه ارائ)  ॥،¶،‡‡،‡،†،§،**،: * با استفاده از عاليمي مثل( را در زيرنويس جدول انحراف از معيار و مواردي از اين دست 

  .كند

  . باشد ارجاع و اشاره شدهي جداول در متن مقاله  همهبه مطمئن شود كه بايد نويسنده 
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بايد از شود،  استفاده ميهاي منابع خاصي  يا از دادههاي مقاالت ديگر، اعم از منتشر شده و منتشر نشده،  اگر از داده

  . طور كامل تقدير و تشكّر به عمل آيد ها به ي الزم را اخذ كرد و از آن نويسندگان و مسئولين مرتبط اجازه

ها نيست اما در انواع  ساز هستند و امكان انتشار آن مقاالت و مجلّات چاپي مشكلجداولي كه طوالني هستند، در 

گاني نگهداري نمود و در موعد لزوم به خوانندگان ارائه كرد و يا خود در قسمت خدمات بايها را  توان آن الكترونيك، مي

در اين حالت بهتر است كه يك . ها را از نويسنده دريافت نمايد ها را در محلي قراردهد و با يك اتصال خواننده آن نويسنده آن

 اين جداول هم به همراه و انضمام  در هر صورت بهتر است كه. جمله به متن مقاله اضافه شود كه گوياي اين وضعيت باشد

  .ها را ارزيابي نمايند مقاله به سردبير ارائه شود تا خبرگان و داوران آن

  

  )اشكال( تصاوير
يا به اي  تصاوير و اشكال كه به همراه مقاله يا در درون متن آن هستند، بايد با كيفيت گرافيكي پيشرفته و حرفه

 را با كيفيتعالوه بر اين كه تصاوير . باشند تهيه شدهعبارت ديگر كه قابل درك باشد، با كيفيت عكس براي چاپ ديجيتال 

گيرند كه به همين دليل  مي JPEGيا  DIFاز نويسندگان دريافت مي نمايند، بلكه فايل تصاوير را نيز در قالب  ،قابل چاپ

ي مقاله به سردبير بهتر  بنابر اين نويسندگان قبل از ارائه .آورد وجود مي هاي مجلّات به كيفيت مناسبي را از تصاوير در سايت

  . ها اطمينان حاصل نمايند آناستاندارد است كه تصاوير را يك بار در رايانه و بر روي نمايشگر مشاهده نمايند تا از كيفيت 

و يا  هاي پاتولوژي مانند عكس هاي راديولوژي، تصاوير تشخيصي در مورد عكسپرينت، مناسب ي  اندازه

باشد كه بايد  مي) اينچ 5×7(متر  ميلي 127×173 ها براي اين كه كيفيت خوبي را ايجاد نمايند بايد حداقل  فتوميكروگراف

ي اين  با همه .باشد و به همراه مقاله ارسال گرديده  چاپ شده) برحسب اصل عكس(صورت رنگي يا سياه و سفيد  واضح و به

يعني اساساً عكس و توصير در متن مقاله  پذيرند ها را نمي اي ان پذيرند و عده احوالف برخي از مجلّات، تصاوير و اشكال را مي

طوري  ها به ي آن و  اندازهه باشند شكلي واضح و قابل مشاهد ها بايد در عكس به ها و سمبل كلمات، شماره. نمايند منتشر نمي

ي مهم ديگر اين كه تصاوير بايد  نكته. به راحتي قابل مشاهده و تمايز باشندشوند،  وقتي مقاله و تصاوير آن چاپ ميكه باشد 

عيناً در امكان دارد تعدادي از اين تصاوير . است ي آن اطالعات را داشته خودشان گوياي محتوايي باشند كه نويسنده قصد ارائه

. شود هر شكا و تصوير بايد داراي يك عنوان باشد كه خارج از چارچوب تصوير نوشته يا تايپ مي .اساليدها درج شوند

  .توضيحات نيز مانند عنوان بايد خارج از شكل باشند
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ي  زمينههايي كه در  رنگ كلمات، اعداد و سمبل. باشند گيري داشته ها بايد در درون خود يك مقياس اندازه عكس

  .خوبي مشاهده شود روند بايد مخالف رنگ زمينه باشد تا به كار مي عكس به

موضوع يا فرد مورد نظر در عكس، نبايد است،  اگر تصوير و يا عكسي از يك انسان در مقاله يا اساليد آمده

  . باشد ي را داشتهي از آن در مقاالت علم ي كتبي صاحب عكس مبني بر استفاده شود و حتماً بايد اجازه شناخته

كه شود  آغاز ميدر متن گذاري شوند و همانند جداول از اولين شكل يا تصوير  تصاوير هم مانند جداول بايد شماره

اگر تصوير يا شكلي از منبعي استخراج  .يابد تا آخرين جدول ادامه ميو به همان ترتيب دهد  را به خود اختصاص مي 1عدد 

دارد، دريافت شود و در تقدير و را در اختيار  تصوير يا شكلآن فرد يا مركز و يا محلي كه حق نشر شود بايد مجوز كتبي از  مي

ها و  ي مقاالت و منابع، بايد صورت گيرد مگر اين كه داده اين وضعيت و دريافت مجوز براي همه. تشكّر از وي قدرداني گردد

  . ستندرساني عمومي قابل حصول ه هاي اطالع در پايگاه ،اطالعات

هم قابل   در مورد تصاوير رنگي بايد از سردبير و دفتر او سؤال كرد كه نگاتيو تصوير را الزم دارند يا فرم چاپ شده

هاي اضافي را متقبل  اي از مجلّات اگر نويسنده هزينه عدهكنند يا چاپ سياه و سفيد؟  چاپ رنگي دريافت مي ؟پذيرش است

  . كنند گي چاپ ميصورت كامالً رن ها را به شود، عكس

ي آن، با سردبير و يا دفتر وي مشورت  هاي الكترونيك، قبل از ارائه نويسنده بايد در مورد تصاوير مورد پذيرش مجلّه

  .  كند

ي بين خطوط  ي جداگانه و با فاصله ها را بهتر است در يك صفحه در مورد توضيح اشكال و تصاوير بايد گفت كه آن

اگر . ها اختصاص داد هاي تصاوير و اشكال به آن هايي را نيز بايد متناسب با شماره شمارهبه هر يك از توضيحات،  .آورد دو برابر

است، توضيح  شده از فلش، حروف و عاليم خاص استفاده ،از تصويرهايي  يا قسمتبراي توضيح و توصيف بخش در داخل شكل 

ي مهم ديگر اين است كه اگر شاخص  نكته .گردد رفته در شكل قيد ميكار  الزم در اين قسمت به همراه عالمت يا حرف به

  . ي آن در اين قسمت ذكر شود مقياس در درون شكل وجوددارد، بايد يك توضيح جامع درباره

  

  گيري اندازه هايواحد
م، طول با واحد گركيلوهاي كمي بايد با ذكر واحد مربوطه، در مقاله قيد شوند، براي مثال وزن با واحد  گيري اندازه

براي اطالع دقيق از واحدهاي مورد پذيرش . ذكر شود متر جيوه فشارخون با ميليحجم با ليتر، ، دما برحسب سلسيوس، متر

 )SI(ي استاندارد جهاني واحدها  هاي ازمايشگاهي، از سامانه براي فعاليت. مجلّه بهتر است با سردبيري آن تماس حاصل نمود
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در  SIسردبير برخي مجلّات از نويسندگان دو واحد را براي متغيرهاي كمي درخواست مي كنند زيرا واحدهاي  .استفاده شود

و هم واحد جرم بيان شود اما واحد  SIتواند هم براساس واحدهاي  تراكم يا غلظت دارويي مي. سراسر جهان عموميت ندارند

  .جايگزين يا واحد دوم بايد در داخل پرانتز بيايد

  

  ها فرم كوتاه كلمات و سمبل
گاه در عنوان مقاله  هيچ. كار برد هاي استاندارد بايد به براي استفاده از فرم هاي كوتاه كلمات و عبارات، فقط از فرم

 شوند، در اولين طور مكرر استفاده مي هاي كوتاه به وقتي در متن مقاله فرم. گرفت هاي كوتاه كلمات و عبارات بهره نبايد از فرم

   .درج شودفرم كامل ي موارد ضرورتي ندارد كه در كنار يا پاورقي  مرتبه فرم كامل كلمه يا عبارت را بايد ارئه نمود و در بقيه

  

  ارسال مقاله به مجالت .4.2

بر روي ديسك، پيوست به نامه الكترونيك يا از طريق سايت  ،صورت الكترونيك امروزه تعداد روزافزوني از مقاالت به

دهد و مقاله به  ي پست را نيز كاهش مي جويي در وقت، هزينه اين روند عالوه بر صرفه .شوند جلّه به مجلّات ارائه مياينترنتي م

  . پذيرد هاي مجلّه نيز به همان شكل الكترونيك انجام مي و روند فعاليت رسد شكل الكترونيك به سردبيري مي

تعداد نسخ مورد نياز مجلّه را جويا شد و مقاله به همراه شود بايد  صورت چاپي و كاغذي ارسال مي اگر مقاله به

زيرا سردبير نسخ را براي داوران و خبرگان مورد اعتماد مجلّه راسال  ها به همان تعداد تكثير و ارسال گردد تصاوير و پيوست

  . خواهدكرد

و اين نامه الزم است اطالعاتي شود بايد به پيوست يك نامه باشد  ي علمي ارسال مي اي كه براي يك مجلّه هر مقاله

  :شود شامل شود ها اشاره مي آن  را كه در زير به

ي مشابه به مجلّات ديگر و برگشت و عدم پذيرش  يا مقالهتوضيحات كاملي به سردبير در پيرامون ارسال مقاله  •

ي حاضر ارسال  مستندات موجود در اين زمينه براي سردبير مجلّهيك نسخه از . توسط مجلّات پيشين مقاله 

 . گيري نمايد شود تا گروه سردبيري بهتر بتواند در مورد مقاله تصميم

مندي وجود ندارد،  ي مجلّه و يا در خود مقاله اطالعاتي در مورد چالش ناشي از عالقه ي مقاله اگر در فرم ارائه •

  .بايد توضيحي هم در اين مورد ارائه شود
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و از  اند و مورد وثوق و پذيرش ايشان است ي نويسندگان مطالعه نموده مهتوضيح در مورد اين كه اين مقاله را ه •

البته اين توضيح زماني . باشد و شرافتمندانه مي، صادقانه ي آن يك فعاليت واقعي نظر آنان اين مطالعه و مقاله

 .باشد بيني نشده ي مقاله پيش الزم است كه اين اطالعات در فرم ارائه

در خود مقاله ها  كه اين داده ي پاسخگو نيز بايد ذكر شود البته در صورتي لفن نويسندهي ت نام، آدرس و شماره •

 . باشند قيد نشده

كمك كننده گيري سردبير و داوران  وند تصمكيمكند در ر ي اطالعاتي را كه نويسنده تصور مي ي مزبور بايد همه نامه

ي  است، بهتر است كليه ولي مورد پذيرش واقع نگرديده  ديگري ارسال شدهي  اگر مقاله قبالً به مجلّه. باشد است، در خود داشته

. ي دوم ارسال داشت براي مجلّه ،ها هاي نويسندگان به آن به همراه پاسخرا ي اول  داوران و سردبير مجلّههاي  توصيه ،مكاتبات

را  ي، ارسال نمايد و اين اطالعات فرآيند داوري مقاله سردبير بايد نويسندگان را مجاب كند كه اين موارد را در هنگام ارائه

  . تر خواهدنمود كوتاه

خواهند كه يك چك ليست را كه متناسب با نوع پژوهش و مقاله  قبل از ثبت مقاله از نويسنده ميبسياري از مجلّات 

ها در مقاله قيد  ت آنيا نام و مشخصا ها  هاي اخذ شده از افرادي كه تصوير آن نامه ي رضايت همه. است، تكميل نمايند

  . ضميمه شود  است بايد به نامه گرديده
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 منابع  .5

  تر ي بيش براي مطالعهمنابع 

 
• World Association of Medical Editors (WAME) www.WAME.org 

• Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditors.org 

• European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk 

• Cochrane Collaboration www.cochrane.org 

• The Mulford Library, Medical College of Ohio www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html 

• Committee on Publication Ethics http://www.publicationethics.org.uk/ 

 

  المللي ويراستاران مجالت بيومديكال ي كميته بين درباره .6

ي دريافت و  ي ساليانه در مورد نحوه اين كميته يك گروه از سردبيران مجلّات عام پزشكي است كه در يك جلسه

ها و پيشنهادات در مورد اين نوشتار استقبال  اين كميته از پذيرش توصيه. كنند گيري مي تصميمساختار مقاالت پزشكي 
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