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 مقاالت نیتدو یراهنما

 

  شماره ویژه 

 در ایران تاریخ روانپزشکی

 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله 
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  14تیتر  (B Titr)با فونت فارسی  :عنوان مقاله

 
سابمیت فرمایید که در نسخه اصلی، همه اطالعات به همراه تصاویر و جداول ذکر گردد و در نسخه بدون نام نسخه از مقاله خود را  2شما باید 

 نویسندگان، کلیه اطالعات نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله بایستی حذف گردد.
 

 ویسنده )گان( )کد ارکید(و نام خانوادگی ننام 

 دانشگاه، شهر، کشور گروه، دانشکده،وابستگی سازمانی: درجه علمی، 

 

 نویسنده مسئول: 

 و نام خانوادگی نام

 : کشور، شهر، دانشگاه، دانشکده، گروه.نشانی

 : )کد کشور(تلفن

 پست الکترونیکی

 چکیده
ها بخشتمام این که شود یادآوری می .گیری باشدها و نتیجههای هدف، روش، یافتهچکیده فارسی مقاله باید ساختار یافته بوده و شامل بخش

. باید از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی کلمه باشد 250کلمه و بیشتر از  200، نباید کمتر از چکیده مقاله شوند.ای نوشته میدر خط جداگانه

ر از سمت راست و متسانتی 3، فاصله ، 2/1، با فاصله خطوط pt. 11اندازه  BMitraدر چکیده خودداری شود. چکیده مقاله باید با قلم فارسی 

نمونه فرمت چکیده فارسی  و به صورت دقیق در ( نوشته شودJustify Lowهای ردیف شده )، با کنارهمتر از باال و پایین کاغذسانتی 3چپ و 

 شوند.پذیرفته نمیکه در قسمت راهنمای نویسندگان نشریه آمده است، جای بگیرد. چکیده های خارج از این فرمت 

 11قلم فارسدددی ) شدددان بااهمیت بیترت که با کاما )،( از هم جدا شدددده و در یط خط و بهبوده واژه  5و حداکثر  3 حداقلباید  هادواژهیکل

BMitra) باشند. 

 

 (B Titr 12.5)قلم  مقدمه

شددود، الزم ها فراهم آن ایرایانهو نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل  هامقالهسددازی مجموعه منظور یکسددان به

کمط  هاهاین راهنما به نویسددندگان مقال هماهنگ تهیه و تایپ شددوند.و  کامل ،با طرحی یکسددان هاهمقال ۀاسددت که هم

شکده  ۀکند تا مقالمی شود که فرمت ظاهری این راهنما و نگارش کنندتهیه مدیریت خود را با طرح مورد قبول دان . توجه 

 مدیریت است. دانشکدۀانتشارات  ۀادارمورد قبول  ۀبخشنامآن منطبق بر 

سی، فقط از نرمبرای تایپ  سخمقاله به زبان فار سافت ورد ن  MS-Word 2003 or) 2007یا  2003 ۀافزار مایکرو

 3فاصله  ، 22/1فاصله خطوط  رعایت  ید باچینی مقاله باحروفدر محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. ( 2007

 باشد. سانتیمتر از باال و پایین کاغذ 3و چپ، فاصله  راست سانتیمتر از سمت

 Times New Romanو قلم انگلیسی  pt. 13 ۀو انداز B Mitraستونی با قلم )فونت( صورت تط متن اصلی مقاله به

تایپ  5/11و اندازه  B Titrها با قلم و عنوان زیربخش pt. 5/12و اندازه B Titr ها با قلم بخش ۀتهیه شدددود. عنوان هم
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در متن مقاله از  د. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یط خط خالی فاصدددله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شدددود.نشدددو

 7/0های بعدی با تورفتگی و پاراگرافتورفتگی  بدون هاپاراگراف ۀخط اول هم .نماییدخودداری  هاعنوان گذاریشدددماره

 .های ارائه شده را نصب نمایید(فونت نخست پیش از آغاز کار، لطفاً. )خواهد بود

 (original) های اصیلمقاله

مقاله در حوزه تاریخ روانپزشکی، مقاالت اصیل می توانند بر اساس روش کیفی نگارش یافته باشند. بر همین اساس،  -1
سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی گیری، ها، بحث، نتیجهباید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، یافته
 و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

واژه( باشد و از  سه کمدست) کلیدواژه و گیرینتیجه ها،یافته ،روش هدف، هایعنوان شامل انگلیسی و فارسی  چکیده -2
 کلمه تجاوز نکند. 250

های مقدمه، روش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد و جدول های مهم در چکیده انگلیسی مبسوط شامل عنوان  -3
 کلمه کمتر نباشد. 1000قسمت یافته ها آورده شود و در ضمن این چکیده از 

های مورد بررسی شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه مقدمه -4
 باشد.

 .کنند تکرار جزئیات تمام با را آن بتوانند پژوهشگران سایر که شود نگاشته ایگونهبه روش -5

چنین، از کمترین تعداد الزم له وجود داشته باشد. هممقا خواننده توسط تحلیل امکان که شوند ارائه ایشیوه به هایافته -6
 و نمودار استفاده شود. جدول، شکل

 .شود نوشته پژوهش هایهدف پایه بر و شود مستند هایافته به بحث -7

 .شود ارائه بحث بندیجمع عنوانبه و اختصار به گیرینتیجه -8

کننده مالی پژوهش کننده یا تأمین)های( حمایتذکر نام سازمان و نویسنده نظر مورد افراد از تشکر شامل سپاسگزاری -9
 باشد.
حتما کد اخالق و اگر برگرفته از طرح تحقیقاتی است شماره مصوب آن اگر مقاله برگرفته از پایان نامه می باشد  -10

 ذکر گردد. در ضمن اگر مقاله حمایت مالی و یا تعارض منافع نداشته است حتما بیان شود.

 .شود تنظیم ونکوور الگوی با مطابق منابع -11
 

 (review) های مروریمقاله

جمع بندی پژوهش های تاریخی پیشین در زیرحوزه های مربوطه تأمین در حوزه تاریخ روانپزشکی، مقاالت مروری از  -1
 می شود. 

 های پژوهشی است.اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله -2
 

 تمقاال ساختار

شامل این  مقاله به یهاعنوانترتیب  شد:  تیترهاطور دقیق  شین، مقدمهبا سیروش ،پژوهش ۀپی ، پژوهش شنا

 .منابعی، سپاسگزار، گیری و پیشنهادهانتیجه ،بحث ،های پژوهشیافته
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 پژوهشاین در مقدمه باید بیان شددود ) اشدداره شددود پژوهشهای ، اهداف و ضددرورتمسددئلهبیان  به : در مقدمه 1توجه 

 .شود(چیست و چرا انجام می

سمت : در 2 توجه شین ق شود:پژوهش باید به زیربخش ۀپی شاره  صلی ذیل ا شین .1 های ا ها و ها، دیدگاهنظریهنظری ) ۀپی

سئلهرویکردهای موجود در مورد  شین. 2 ؛(م شینپژوهشتجربی ) ۀپی سیروش و های پی ها در مورد های آنشنا

 .(و داشتن مدل پژوهشکمی بودن  )در صورت مدل مفهومی. 3 و ؛مسئله

و  هاسددد الاهداف، نامه خودداری شدددود. در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضدددمیمه، پیوسدددت، پرسدددش:  3توجه 

 د. نتوضیح داده شو مسئلهبیان انتهای های پژوهش در فرضیه

 های خارجی در متن فارسیواژه

بانط توانید از های فارسددی مصددطلح و مصددوب اسددتفاده کنید. میهای خارجی، در حد امکان از معادلها و نامبرای واژه

ستندات کتابخانه ملی ایران ستفاده کنید. در خصوص نام م ستندسازی نام خانوادگی افراد ا ضروری و برای م های خارجی 

حضددور در متن و بالفاصددله پ  از بیان اولین  درهای غیرمصددطلح فارسددی فقط در اولین ارجا  و غیرمتداول یا معادل

  صورت زیرنوی  در پایین همان صفحه قید نمایید. ها، معادل التین آن را بهگونه واژهاین

 هازیرنویس

های و زیرنوی  pt 111. ۀو انداز BMitraچین با قلم صورت راست موارد فارسی به ۀدر صورت نیاز به درج زیرنوی ، هم

صورت چپ شوند.  pt 92. ۀانداز Times New Romanچین با قلم التین به  شته  شماره یطنو نقطه،  در پانوی  بعد از 

 سپ  یط فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

 و متغیرها در متن نشانهمعرفی 

 معرفی شود. در خود متن مقالهکار رفته در متن مقاله، در اولین ارجا  باید هر نو  متغیر یا عالمت به

 هاشکل

شه و... هر  سطباید به شکل اعم از نمودار، چارت، نق  pt. 11 ۀ پررنگ و انداز B Mitra در زیر آن با قلم چین صورت و

یا سیاه و سفید باشند؛  صورت رنگی توانند بهمید. نمودارها نشوگذاری شماره، ...( 2، شکل 1)شکل  1ترتیب از  تایپ و به

در داخل  هاشکلو نمودارها ها قابل تشخیص باشد. یات آنئها و جزای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگگونه به اما

در متن الزامی است.  به زبان فارسی نمودارهاها در واحد کمیت بیان. شودارجا  می هامتن و در جایی درج شوند که به آن

شود نمودارها ۀمقاله باید به هم شوند ارجا   ضیح داده  صر تو ها، اعداد، واژه ۀتوجه کنید که انداز نمودارها ۀ. در تهیو مخت

واضددح و خوانا باشددند.  به قدر کافی بزرگ باشددد تا پ  از درج در مقاله، کامالً (Legend)ها ها و راهنمای منحنیکمیت

                                                 
 10 و اندازه  BMitraنمونه زیر نوی  فارسی با قلم   1.

2.  Footnote (Times New Roman 9) 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/authoritySimpleSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=2&pageStatus=0
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/authoritySimpleSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=2&pageStatus=0
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/authoritySimpleSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=2&pageStatus=0
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صویر )خروجی نرم اگر نمودار داخل مقاله به که ماییدندقت  ستشکل ت شدافزار( ا شته با ست ، باید وضوح کامل دا . بهتر ا

هر نمودار را با یط سددطر خالی فاصددله از متن ماقبل و مابعد آن قرار  اصددلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شددود.فایل 

چین ها باید در موقعیت وسددطانند جدولخود نمودارها نیز، هم توجه شددود کهیط نمونه نمودار در زیر آمده اسددت.  دهید.

 کاغذ قرار گیرند.  دو طرفنسبت به 
 

 

 نموداری برای نمونه. 1 شکل

  

 

 )نمونۀ دوم(بگاه . مدل بررسی عوامل مرتبط با کیفیت و2شکل 
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 . مدل یانگ و هییونجو )نمونۀ سوم(3شکل

 هاجدول

 تایپ و به pt. 11 ۀپررنگ و انداز B Mitraباشد که در وسط جدول با قلم داشته هر جدول باید شماره و عنوان )توضیح( 

، اشاره شدهها ها در داخل متن و پ  از جایی که به آنجدول بایدشود. گذاری شماره، ...( 2، جدول 1)جدول  1ترتیب از 

ستونشونددرج  در داخل جدول پررنگ( و کلیه متون  .11B Mitra  ptچین )صورت وسط به دبای جدولهر های . عنوان 

شند به سی با ست اگر فار سطصورت را سته به مقدار متن داخل جدول )چین یا و نازك( و اگر التین  Mitra pt. 11چین ب

فارسددی و صددورت  ها باید بهاعداد در جدول ۀتایپ شددوند. هم (pt 8 Times New Roman.) چینصددورت چپ باشددند به

سط شوند.  چینو سی ها در جدولواحد کمیت بیانتایپ  ست.  به زبان فار صله از الزامی ا سطر خالی فا هر جدول با یط 

نامه ر اساس شیوهبنام نویسنده آن منبع  دبای اند،برداشت شده منبعیاز ها نیز اگر جدولو  متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد

APA  تهیه  باال راهنمایمطابق  1. جدول )این روش در ادامه توضیح داده شده است( شود آوردهدر انتهای عنوان جدول

ست. در این جدول نو  و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین  ست فارسی به هامقالهشده ا توجه شود . صورت خالصه آمده ا

 .کاغذ قرار گیرد دو طرفچین نسبت به که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط

 

 فارسی هامقالههای مورد نیاز برای تدوین . خالصه نوع و اندازه قلم1جدول 

 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ B Titr 14 عنوان مقاله

 نازك B Mitra 11 خانوادگینام و نام 

 پررنگ Times New Roman 7 آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

 پررنگ B Titr 5/12 هاعنوان بخش

 پررنگ B Titr 5/11 هاعنوان زیر بخش

 نازك B Mitra 11 متن چکیده

 پررنگ ایتالیط B Mitra 9 هاواژهکلید

 نازك B Mitra 13 متن اصلی

 نازك B Mitra 11 نوی  فارسیزیر

 کیفیت طراحی
 سایتوب 

لذت بردن از 
 سایتوب

 شدۀ کیفیت درك
 اطالعات 

 خوشنودی از
 گاهوب

 رضایت

 تبلیغات شفاهی



7 

 نازك Times New Roman 9 نوی  التینزیر

 پررنگ B Mitra 11 نمودارهاو  هاجدولعنوان 

 پررنگ B Mitra 11 هاولهای جدعنوان ستون

 نازك B Mitra 11 هاجدولمتون فارسی درون 

 نازك Times New Roman 9 هاجدولمتون التین درون 

 نازك B Mitra 12 مراجع فارسی

 نازك Times New Roman 11 مراجع التین
 

 
ست.  راهنماینیز مطابق  2جدول  شده ا ستدر  دبای هاجدولکه  شودیادآور میباال تهیه  ین مکان ممکن پ  از نخ

شاره به آناولین  سی و  هاضمن آنکه در داخل جدول؛ ها در متن قرار گیرندا ستفاده  هایعنوانباید از اعداد فار سی ا فار

ستفاده از ممیز شود و در صورت کار بردن نقطه  از به. را بنویسید عددهااعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه  ،ا

سید.  5اول عدد  5/0عدد  ،طور مثال بهمایید. نجای ممیز خودداری  به صفر را بنوی شته ممیز را تایپ کرده بعد عدد  را نو

(0.5)  

 نمونه یک جدول .2جدول 

 میانگین تعداد گره قطع شده
 میانگین مدت زمان حل )ثانیه(

 تعداد نمونه بهینه حل شده
 اندازه مسئله

 1روش  2روش  حد پایین 1اصل  غلبه 

00/1 29/94 00/0 15 20 5 

05/1 52/87 00/0 14 20 10 

07/1 64/87 01/0 12 19 15 

20/2 60/90 11/0 9 19 20 

51/2 03/91 39/1 10 14 25 

32/2 19/92 20/32 8 10 30 

36/3 34/93 30/613 8 10 35 
 

 ها و روابط ریاضیفرمول

ستفاده برای نمایش روابط و فرمول ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر ا ضی از جدول دو  ستون شوهای ریا د. در 

س شماره رابطه و در  ست این جدول،  ستفاده از  فرمول مربوطتون سمت چپ رابطه یا سمت را شود. ا  Microsoftنوشته 

Equation ها در محیط در صددورتی که فرمول. الزامی اسددتها در نوشددتن فرمولWord  تهیه شددوند فایل  2007نسددخه

ترتیب  به تمام روابط ریاضی ها به عک  جلوگیری شود.ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول .*docxارسالی باید با پسوند 

باشد.  Cambria Mathو قلم  11. روابط باید با اندازه فونت شودبا پرانتز جدا می رابطه هر ۀگذاری شوند و شمارشماره 1از 

 دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

𝐸 (1 رابطه = 𝑚𝑐2 
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| (2 رابطه
�̃�𝐵

�̃�𝑗

− �̃�𝐵𝑗| 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

شتندر صورت  مقاله الزامی است.گیری پ  از متن اصلی بندی و نتیجهبخش جمع  ،های برخاسته از پژوهشپیشنهاد دا

 گیری قرار دهید.نتیجه ها را در انتهایآنتوانید می

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 حامی مالی

 مشارکت نویسندگان

 تعارض منافع

 

 دهیروش منبع

 افزاراز نرم کاروری و راحتی در اینافزایش بهرهبرای  توانمیاسددتفاده کنید.   ونکووراسددتاندارد روش دهی از منبع برای

Word  یاEndnote  کرداستفاده.  

انگلیسی هر منبع در  کتابشناختی بر اساس چکیده و مشخصات فارسی منابعتمام  ستیبای انگلیسی منابع فهرستدر 
شده  ای کهمجله شر  شده  pt11 اندازه . Times New Roman  و با قلممنت شته  شریه  ونو عنوان کتاب و نام ن

از ترجمه منابع فارسی با استفاده از گوگل مترجم اکیداً خودداری  مشخص شود.به صورت ایتالیط 

سی یط شود. سی به عبارت دیگر، منابع فار شته میدر بخش منابع بار به زبان فار سی  شودنو و بار دوم به انگلی

 شود. گذاشته می (in Persianو در انتهای منبع ) شده درجبر اساس حروف الفبا در قسمت منابع التین 
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 چکیده گسترده به زبان انگلیسی
 

 

First Author, Affiliation, Country, email address,  
Second Author, Affiliation, Country 
Third Author, Affiliation, Country 
 
* Corresponding Author: Name, Address, Tel, E-mail 
 
The extended abstract should be extended to include up to 1000 words not including 
the title, authors, captions, figures, tables or references. The extended abstract should 
be written in English and include: 
 
Keywords: This section should contain maximum 6 words separated by commas. 
Introduction and Objectives [250 words] 
Method [250 words] 
Results [250 words] 
Discussion and Conclusions [250 words] 

Ethical Considerations 
Compliance with ethical guidelines 
Funding 
Author’s contributions 
Acknowledgement 
Conflict of Interests 

 
The word counts above are a suggestion to keep the material balanced. Deviations are 
allowed.  
 
Figures and tables should be embedded in the text and not supplied separately. Below 
are two examples of the table and figure captions. The figure caption should be placed 
below the figure, and a table caption above the table. Both are centred, and referred 
to in the text as Figure 1 and Table 1.(no more than two figures and two tables) 
 
[Figure, centred] 
Figure - Title of figure 
 
 
Table - Title of table 
[Table, centred] 

 



2   

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold, 

Heading 1. Capitalize all “major” words (nouns, verbs, adjectives, 

adverbs, and pronouns) in the title and subtitle (:) 
 
 

ساختاریافته بوده و به سی مقاله باید  ستورالعملطور چکیده انگلی شد )رعایت تمام د سان با سی هم سی های چکیدهدقیق با ترجمه چکیده فار نوی

. از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی کلمه باشد 250کلمه و بیشتر از  200، نباید کمتر از چکیده مقالهفارسی در این بخش هم الزامی است(، 

متر از سمت راست و چپ و سانتی 3، فاصله  2/1با فاصله خطوط  Times New Roman مقلدر چکیده خودداری شود. چکیده انگلیسی باید با 

که  انگلیسینمونه فرمت چکیده  و به صورت دقیق در نوشته شود (Justify Low)های ردیف شده با کناره متر از باال و پایین کاغذ، سانتی 3

در نوشتن عنوان انگلیسی دقت کنید که به جز حروف اضافه تمام کلمات با حرف در قسمت راهنمای نویسندگان نشریه آمده است، جای گیرد. 

 شوند.پذیرفته نمیهای خارج از این فرمت چکیدهبزرگ نوشته شوند. 

سیهاکلیدواژه سی و ترجمه دقیق همان واژگان با قلمبه تعداد کلیدواژه ی انگلی شد Times New Roman 12 های فار شان و به ترتیب اهمیت با

  ذکر شوند.

 
 

 ویرایشیمهم نکات برخی 

 گذاری همین قسمت.مانند شماره استفاده شود؛از عدد و نقطه گذاری برای شماره .1

 (space) نیازی به فاصدددلهو ...  عالمت تعجب، ال عالمت سددددونقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه، قبل از  .2

 اما بعد از این عالئم باید یط فاصله گذاشته شود. ؛نیست

ستفاده از پرانتز قبل از  .3 شهنگام ا سته  شدن پرانتز و بعد از ب ستفاده کنید، کلمه داخل باز  صله ا دن پرانتز از فا

 چسبد.پرانتز بدون فاصله به پرانتز می

شابه از  .4 ضی افعال و واژگان م شتن کلمات مرکب یا بع ستنیمبرای نو صله ا شودفا سان فاده  ها، )برای مثال ان

خواهم خواهم )غلط( می می :برای مثال] گونه و...(ای، همانمند، منطقهگیری، بهرهگیری، اندازهرود، تصمیممی

یا ( Shift + Space) یا (CTRL + Shift + 2) ازتوانید می Wordافزار فاصددله در نرمبرای ایجاد نیم. [)درسددت(

(CTRL + -استفاده ) کند()بسته به نو  ویندوز یکی از موارد عمل می کنید. 

 .درصد 5: لمه درصد استفاده کنید. مانندجای استفاده از عالمت )%( در متن از ک به .5

 . خودداری کنید در متن مقاله همزه )ۀ( وی( کار بردن )ه از به .6


