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از کمسیرن اشريات علرم پزشکي کشرر

 راهنماي ترو ن مقاله یماي قب

و برج بر مجله بانشگاه عل م پزشکی قم 

 -5مماالت قابل قبول عبارتشد از :مماالت پژوهشی ( ،)Original articleم وري ( )Review articleو گزارش مورد
( .)Case reportا مجله از چاپ مماالت ت جله معذور است.
 -0مت کامل مما ه (اعداد ،جداول و نلودارها) با د به زبان فارسی و با استفاده از  wordو مطا فارسی با قلم ،Zar 12
الت با قلم  Times 12،تا پ شود ،الشاً ارسال چک ده الت مما ه ا زامی است.
 -7روش نگارش مماالت در ا مجله ب مبشاي اصول نگارش مماالت ز ستپزشکی که ب اساس مصوبه کل ته ب ا لللی
س دب ان مجالت علوم پزشکی در ونکوور کانادا به تصو رس ده ،میباشد.
 -5مما ه تحم می با د مشتلل ب موارد و مطا ز باشد :
مشخصات مقاله :شامل :عشوان مما ه ،نام و نام خانوادگی نو سشده(گان) ،سلت و م تبه عللی ،محل خدمت ،تار
پژوه  ،عدرس کامل پستی ،شلاره تلف و پست ا کت ون ق نو سشده مسئول مما ه

و محل

چکیره :شامل( :چک ده فارسی و الت ب  518 - 018کلله ) حاوي زم شه و هد  ،روش ب رسی ،افتهها ،نت جهگ ي و
کل د وا هها ( 7-58غت مطابق )Mesh
متن مقاله :شامل :ممدمه ،روش ب رسی ،افتهها ،بحث ،نت جهگ ي و فه ست مشابع
جداول و نلودارها :بهصورت س اه و سف د ،با ک ف ت مطلوب و ه کدام در صفحات جداگانه با ک شلاره م بوطه در مت
مما ه ته ه شوند )هل اه با ف مت  ،(Excelهلچش اعداد جداول و نلودارها به زبان فارسی ته ه شوند.
عکوهاي ارسالی :دق ق ،روش و اصل باششد با واوح ).(300dpi
 -1مماالت م وري که شامل ب رسی کلی ق مواوع جد د عللی میباشد ص فاً از نو سشدگانی پذ فته میشود که تسلط
کافی و سابمه طوالنی در مورد مواوعی خاص دارند که با ارجاع به تعداد قابل قبو ی از مماالت مشتش شده از ا شان پذ فته
میشود.


مقاالت کارآزما ی یالینی :چاپ و انتشار مماالت کارعزما ی با شی مشوط به ثبت در م کز کارعزما یهاي با شی ا ان

است .در صورت ثبت مماالت در خارج از کشور با ستی در م کز کارعزما ی با شی ا ان ن ز ثبت شود.
 -7مماالت گزارش مورد با د تا حد امکان از نوادر علوم پزشکی ا عوارض بس ار کل اب ب لاريهاي شا ع و مشتلل ب
قسلتهاي ز باشد:
 چک ده شامل ممدمه ،مع فی مورد و کل د وا هها ( 7-58غت مطابق )Mesh
 مت مما ه شامل ممدمه ،ش ح مورد ،بحث و چک ده انگل سی مشابه چک ده فارسی عن
از ق مما ه گزارش مورد چاپ نلیشود.
 در ه شلاره مجله ب
 -9ت ت شلارهگذاري مشابع با ستی به ت ت استفاده از عن در مت مما ه باشد ،و ب اساس دستورا علل ونکوور به ش ح ز
تشظ م گ دد:
توجه :کل ه مشابع مورد استفاده با ستی بهصورت انگل سی تشظ م شود.
 کتاب
تا شش ن ونره:

نام خانوادگی نام .عشوان کتاب ،شلاره چاپ .محل نش  :ناش ؛ سال ،ص( .نام نو سشدگان با عالمت " "،از کد گ جدا
میشوند).
 کتاب

 کتاب فارسی
]Sanadgol H. Human Physiology. Tehran: Esharat; 1992. p. 112-114. [Text in Persian
 کتاب انگل سی
Kates M. Techniques of physiology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992. p. 172-175.

ییش از شش ن ونره:

بعد از نو سشده ششم عالمت ( )،و بعد  et alمیع د .بم ه اطالعات کتابششاسی بهصورت فوق تشظ م میگ دد.
 Editor بهعشوان نو سشده
پد از نام خانوادگی و نام عالمت کاما و سپد کلله editorمیع د .بم ه اطالعات کتابششاسی بهصورت فوق تشظ م میگ دد.
 مجالت
تا شش ن ونره:

نام خانوادگی نام .عشوان مما ه .عشوان مجله سال؛ دوره (شلاره) :شلاره صفحات( .نام نو سشدگان با عالمت " "،از کد گ جدا
میشوند).
 مجالت

مجله فارسی
Heidari A, Razavi MH. Agricultural Occupational Health Knowledge and Practice of
Farmers in Qom Province. Qom Univer of Med Scien J 2007;1(3):51-57. [Full Text in
]Persian
مجله انگل سی
Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Iber FL, et al. Long Term Mortality
after Transfusion Associated non A, non B Hepatits. The National Heart, Lung and Blood
Institute Study group. N Engl J Med 1992;27(2):1906-11.
ییش از شش ن ونره:

بعد از نو سشده ششم عالمت ( )،و بعد  et alمیع د .بم ه اطالعات کتابششاسی بهصورت فوق تشظ م میگ دد.
 سازمان بهعشوان نو سشده ا ناش
چشانچه در مع فی کتاب و ا مجله ،سازمان بهعشوان نو سشده و ا ناش باشد از عن استفاده میشود .بم ه اطالعات کتابششاسی
بهصورت فوق تشظ م میگ دد.
پا اننامه
نام خانوادگی نام .عشوان پا ان نامه .محل انتشار :نام دانشکده و دانشگاه؛ سال .صفحه.
 استشاد به مما ه نش ه ا کت ون کی روي ا شت نت
نام نو سشده(گان) ا ش ح پد دعور مما ه (نمطه ،ق فاصله) عشوان مما ه (نمطه ،ق فاصله) مبفف عشوان نش ه ا کت ون کی
( ق فاصله) { ک نوع رسانه در ک وشه که در فارسی [نش ه ا کت ون کی] و در انگل سی [ ]Serial onlineنوشته میشود}
سال نش ( و ماه نش در صورت زوم) نمطه و گول بدون فاصله ) شلاره جلد (بدون فاصله) شلاره نش ه در پ انتز (در
صورت زوم) دو نمطه بدون رعا ت فاصله شلاره قابها ا صفحات در ک وشه (نمطه ،بدون فاصله) ( Available Fromدو
نمطه ،ق فاصله) عدرس ا شت نتی دست سی (نمطه ،ق فاصله) تار دست سی شامل ماه (بهطور کامل) روز (و گول ،ق
فاصله) سال (نمطه).
 – 0ارسال تماااي مکتوب درج مما ه از جان نو سشده هل اه با اصل مما ه به دفت مجله ا زامی است.
 -7با در نظ گ فت ا اصل که انجام تحم ق مستلزم کار گ وهی است  ،با د با دقت کامل نسبت به درج نام و نام
خانوادگی محممان به ت ت سهم مشارکت اقدام گ دد .مسئو ت حموقی عدم درج نام و نام خانوادگی سا محممان در
مماالت ب عهده نو سشده اول ا نو سشده مسئول میباشد.
 -58رعا ت مواز اخالقی پزشکی ،گلشام ماندن ب لار و حفظ اس ار وي از جلله مواردي است که میبا ست بهعشوان ق اصل
در نظ گ فته شود .در ا ارتباط کد حفاظت ا ز عزمودن هاي انسانی که ب گ فته از ب ان ه هلس شکی است با د مورد توجه ق ار
گ د.

 -55مماالتی که داراي تصاو رنگی میباششد .در صورت تلا ل نو سشده و تأ د داوران با پ داخت هز شه چاپ در مجله به
صورت رنگی چاپ میشود.
 -50دفت مجله در و استاري ،درج و ا عدم درج مماالت عزاد است و مماالت در افتی مست د نبواهد شد .مسئو ت صحت
و سمم مطا به عهدة نو سشدگان میباشد.
 –57مما ه پد از در افت و اعالم وصول ،جهت ارز ابی ب اي داوران ارسال میشود.در م احل بعد ،مما ه توسط نو سشده
مسئول اصالح و پد از تأ د ه ات تح ه و به ت ت تار عماده شدن در مجله چاپ میشود.
 -55ب اي نو سشده رابط ه مما ه پشج نسبه از مجله حاوي مما ه ارسال میگ دد.
نو سشده(گان) مما ه ب اي پ گ ي ف ا شد چاپ ا کس ه گونه اطالعات ب شت میتوانشد با شلاره تلف 79910711-7
8015دفت مجله عللی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم تلاس حاصل ف ما شد.
نو سشده(گان) میتوانشد مما ه خود را با رعا ت اصول فوق به عدرس وب سا ت نش ه  http://journal.muq.ac.irا پست
ا کت ون ق  journal@muq.ac.irارسال نلا شد.
نشريه علمي -پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم در نمايهنامههاي معتبر بينالمللي زير نمايه شدهاست:
 Chemical Abstract: http://cassi.cas.org
 Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com
 Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR):
http://www.emro.who.int/his/vhsl/imemr.htm
 CABI
 CINAHL
 DOAJ
 EBSCO
(پا گاه استشادي علوم جهان اسالم)  ISC
همچنين اين نشريه در پايگاههاي اطالع رساني زير قابل دسترسي ميباشد.


پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به آدرسhttp://www.sid.ir :



ايرانمدكس به آدرسhttp://www.iranmedx.com :



مگايران به آدرسhttp://www.magiran.com :



گوگل اسكوالر به آدرسhttp://www.scholar.google.com :

به نام آفریدگار بخشنده و دانای مهربان
امروزه ،در جوامع پیشرفته ،معلوالن جایگاه خاصی داشته و در اجتماع از اولویت باالي خدماترسانی بهرهمند
میباشند .بهنحويکه معلولیت ایشان مانع از انجام وظایف روزمره آنها و بهرهگیري از امکانات عمومی
نمیگردد.
معلوالن اغلب داراي ویلچرهاي موتورداري هستند که در محوطههاي عمومی میتوانند با سرعت مناسب و
بدون نیاز به دیگران حرکت نموده و مانورهاي الزم را به عمل آورند.
تمامی اتوبوسها در ایستگاه قادرند پله خود را تا سطح زمین پایین آورند که معلول بهراحتی سوار و پیاده
شود .در داخل وسیله نقلیه نیز مکانهایی براي استقرار ایشان وجود دارد که الزم است آن فضاها را در
صورت نیاز براي استفاده معلوالن خالی نمایند .در تمام خیابانها و پیادهروها مسیرهاي شیبدار جهت عبور و
مرور ایشان وجود دارد.
در پاساژها ومراکز خرید امکان حرکت روان معلولین و امکانات بهداشتی مناسب آنها فراهم است .برخورد
مردم با ایشان از روي احترام و بسیار صمیمی است.
عالوه بر فضاهاي عمومی از امکانات ویژه ورزشی ،تفریحی ،آموزشی ،علمی ،هنري و بهداشتی درمانی
برخوردارند و در نهایت اگر نه بیشتر ،دست کم در حد افراد عادي جامعه از تمام حقوق شهروندي بهرهمند
میباشند.
معلولین در کشور ما نیز خوشبختانه – البته نه در حد ایدهآل ذکرشده ،ولی در حدي نسبتاً قابلقبول از
امکانات عمومی مورد نیاز خود برخوردار هستند که امید است با توجه بیشتر به این گروه ،شاهد بهبود وضعیت
ایشان باشیم.
دکتر علیرضا سالک مقدم
سردبیر

فهرست مطالب
مقاله پژوهشي
تأثیر سلرلهای بنیادی مزااشیمال مشتق از مغز استخران همجرار با ويتامین  ،D3بر عملکرد ارتروفیلهای خرن
محیطي در رت 8 ..............................................................................................................
هادی اسمعیلی گورچین قلعه ،نوروز دلیرژ ،سیدمیثم ابطحی فروشانی ،ناهیده افضل آهنگران

اثر همزمان ويتامین  Eو تسترسترون اگزوژن بر پارامترهای بیرشیمیايي سرم مرشهای واريکرسلي 9 ..................
نرگس خسروانیان ،فرح فرخی ،مزدک رازی ،هاجر خسروانیان

مقايسه تأثیر آمرزش روتین و ويدئر سيدی بر سطح اضطراب بیماران ،قبل از عمل جراحي عمرمي 89 .................
ندا میرباقر آجرپز ،احمد ایزدی ،سعیده حیدری

تأثیر عصاره هیدروالکلي دااه خاکشیر بر تغییرات بافتي بیضه ،پارامترهای اسپرمي و میزان سطح تسترسترون در
مرشهای صحرايي ديابتيشده با استرپترزوترسین 62 ......................................................................
وحید نجاتی ،فرشته خانشی

فراوااي بیشدرمااي و کمدرمااي در کردکان مبتال به هايپرتیروئیدی مادرزادی استان قم 54 ..........................
جواد شاپوری ،مرضیه آقایی ،اکرم حیدری ،سمانه حقیقی

تأثیر مکمل ياری با ويتامین  Cتزريقي بر میزان همرگلربین ،هماترکريت و فريتین سرم بیماران همرديالیزی:
کارآزمايي بالیني تصادفيشده 44 ...........................................................................................
وجیهه بینیاز ،علی طیبی ،مهدی صادقیشرمه ،عباس عبادی ،اقلیم نعمتی

بررسي آلردگي باکتريايي در مايع مني مردان با علت ااباروری اامشخص 41 ...........................................
علی نبی ،محمدعلی خلیلی ،ایمان حلوایی

تأثیر عصاره هیدروالکلي زاجبیل بر شاخصهای بیرشیمیايي و بافتي عملکرد بافت کلیه مرشهای صرعي تیمارشده با
المرتريژين 34 ................................................................................................................
زهره ذکریزاده ،فرح فرخی

بررسي وضعیت دمرگرافیک و بالیني مبتاليان به کیست هیداتیک مراجعهکننده به بیمارستانهای وابسته به دااشگاه
علرم پزشکي قم طي يک دوره دوازده ساله (25 ......................................................... )8518-8596
فاطمه رضایی ،عابدین ثقفیپور ،نازنین ضیاءشیخاالسالمی ،محرم کرمیجوشین

مقايسه تأثیر عصاره ريشه ختمي ) (Althea officinalisو گليبنکالمید هیدروالکلي بر میزان قند خرن در مرشهای
صحرايي ار ديابتيشده با استرپترزوترسین 21 ..............................................................................
رامش احمدی ،مریم خوشسخن ،زینب سادات طباطباییفر

تحلیل استنادی مقاالت مجله دااشگاه علرم پزشکي قم بین سالهای 14 ................................... 8512 – 8598
نرگس خالقی ،لبانه لطیفی ،خدیجه علیپور ندوشن

