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مقدمه(Introduction)

 روشهامواد و(Material and Methods  )

نتایج(Results)

بحث(Discussion)



Title



 مقالهیکی از بخش های دشوار نگارش یک

اولین قسمتی که مورد توجه سردبیر قرار میگیرد



 پژوهش حاوی متغیرهای اصلی

بیماران دیابتی میزان کلسترول بر ورزش بیهوازی تاثیر : مثال

 عالئم اختصاری عدم استفاده از

شیوع عالیم : مثالMS در بیماران ایرانی



کوتاه باشد

.  کلمه مناسب است12تا 7بین ◦

ر اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ مسواک نزدن، استفاده از نخ دندان و آموزش های نامناسب والدین ب: مثال-

ابتدایی پوسیدگی دندان های شیری کودکان مدارس 

عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر پوسیدگی دندان کودکان: عنوان استاندارد



 ابهام بدون روشن و

 اضافیاجتناب از آوردن کلمات

در حیطه پژوهشی مطالعه ای در زمینه، ◦

زوفرنیکاسکیهالوپریدوال در بهبود عالیم شناختی بیماران دارویبا درماناثربخشی بررسی: عنوان

اسکیزوفرنیک اثر هالوپریدول در بهبود عالیم شناختی بیماران : عنوان



 (بررسی میزان شیوع، میزان آگاهی)مطالعه در مطالعات توصیفیو مکان زمان اشاره به

ال اثربخشی درمان دارویی بر بهبود کارکرد کلیه در بیماران شهر تهران در س: مثال غلط

1399

1398میزان شیوع بیماری دیابت در میان روستائیان شهر تهران در سال :  مثال صحیح



در مطالعات کارآزمایی بالینی، مرور سیستماتیک، متاانالیز  اشاره به نوع مطالعه

ه مطالع: مقایسه تاثیر رایحه گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران قلبی
کارآزمایی بالینی 

 "Exercise during hemodialysis and health promoting behaviors: a clinical 

trial“

 Olfactory and taste disorders in COVID-19: a systematic review



عناوینی که متغیر مستقل، متغیر وابسته و جمعیت مورد مطالعه در آنها ذکر شده است.

 تاثیر آسم بر میزان رشد کودکان......

بیشتر برای مطالعات مروری به کار میرود-عنوان سوالی

میشود؟آسم سبب کاهش رشد کودکان آیا ◦

عناوینی که به سوال مورد مطالعه پاسخ میدهند .

.میشودسبب کاهش رشد کودکان آسم ◦



Abstract & Keywords



استمغازهیکویترینومقالهازمینیاتوریمثابهبهچکیده.

لکاممتنمطالعهوتهیهمورددرچکیده،مطالعهازپسمعموالخوانندگاناکثر

.میکنندگیریتصمیمآنبهارجاعیامقاله



ساختاریافته(Structured)

غیرساختاریافته(Non-structured)



اجزای چکیده

مقدمه◦

روشها◦

یافته ها◦

نتیجه گیری◦



آناصلیهدفو(تحقیقانجاملزوم)مطالعهموضوعاهمیتبیان:(زمینه)مقدمه

مختصر؛صورتبهمطالعهانجامروشبیان:روشهاومواد

متغیرمداخله،نوعمطالعه،درکنندگانشرکتمطالعه،مدتونوعازایخالصه:بالینیمطالعاتدر◦

وابسته



(معموال با ذکر معنی داری آماری)بیان یافته های اصلی مطالعه: یافته ها

دتفسیر و نتیجه گیری نهایی در مورد یافته های مطالعه، ذکر پیشنها:نتیجه گیری



معموال در یک پاراگراف نوشته میشود.

فاقد عنوان بندی است.

ودمحتوا و ترتیب و توالی مطالب باید به همان ترتیب چکیده ساختار یافته تنظیم ش .



 استفاده شودمجهول و زمان گذشته از افعال

فقط حاوی متن و فاقد هرگونه جدول، شکل یا رفرنس باشد   .



توجه به قانون مجله در خصوص تعداد کلمات چکیده

 نشودترجیحاً از کلمات مخفف در چکیده استفاده.

آخرین بخش مقاله باید نگارش چکیده باشد .

 نبود تضادی بین متن مقاله و چکیده

 رعایت هنر مختصرنویسی



 ،واژه یا عبارت  کوتاه و کلیدی در ارتباط با موضوع 10تا 3معموال در پایان چکیده

.مقاله ذکر میشود

 این واژه ها تا حد امکان از لیست اصطالحات پزشکی انتخاب(MeSH )انتخاب شوند  .

آدرس دسترسی به مش به صورت آنالین

 WWW.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fagi?db=mesh



INTRODUCTION



پاسخ به پرسش زیر است: هدف اصلی از این قسمت:

چرا پژوهش انجام شده است؟◦

 بستگی به نحوه نگارش این بخش داردخیلی از مواقع، مبنای قبول یا رد مقاله  .

.اختصاص بیابدبه نگارش مقدمه ، حداقل نیمی از زمان نوشتن مقالهتوصیه میشود 



 ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت

مروری کوتاه بر متون علمی موجود

بیان دلیل یا دالیل انجام پژوهش

 بیان هدف مطالعه



ه از اولین خط مقدمه، مهمترین بخش آن است زیرا که نقش اساسی در ایجاد انگیزه در خوانند

. طریق تبیین اهمیت و گستردگی موضوع مطالعه است

در جمله اول مقدمه، معموال موضوع اصلی مطالعه معرفی میشود .



مشخصافسردگی،ومانیکبینخلقتموجباکهاستالعمرمادامبیماریدوقطبی،اختالل

.میشود

استیافتهافزایشاخیرسالهایدرسنتیطبازاستفاده.

استایرانگرمسیرینواحیدرشایعبیماریهایازیکیلیشمانیوز.

استدرمانی-خودسالمندان،میاندرشایعمشکالتازیکی.



 اشاره کردکاستی های مطالعات قبلی در قسمت بررسی متون، بایستی به  .

نرسیده اینکه مطالعه حاضر چگونه میتواند پاسخگوی پرسشهایی باشد که هنوز به جواب

.  است

نویسنده باید بگوید مطالعه وی چه چیزی به مطالعات قبلی می افزاید.

 ،اشاره کنیدمزایا یا کاربرد مطالعه و نیز اهداف مطالعه به در پاراگراف آخر مقدمه  .



ان قلبی استهدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر پیگیری تلفنی بر کیفیت زندگی بیمار  .

. شودتاری نتایج این مطالعه میتواند سبب افزایش رضایت بیماران از کیفیت مراقبتهای پرس



 باشدمقاالت جدید و معتبر منابع مورد استفاده برای نگارش مقدمه، از.

مقدمه به اندازه یک ششم کل مقاله باشد  .

 الگو بگیریدمقاالت مشابه قبلیبرای نوشتن مقدمه، از نویسندگان ، .

تا حد امکان از مخفف های نادر و نامانوس استفاده نکنید.



تاب اشاره به یک مجله علمی که حاوی مطالعه ای مرتبط با کار شما باشد به اندازه ی چندین ک

.مرجع ارزش دارد



Material & Method



تمامی اگر سایر محققین قصد تکرار مطالعه ما را داشته باشند بتوانند مطابق با این بخش ،

.  مراحل کار را تکرار کنند



شودمراجعهنظرموردمجلهمولفینراهنمایبهحتماقسمت،ایننگارشبرای.

میشوندآوردهمجزابخشیکدراجزااینمجالت،برخیدر.

میشوندآوردهمجزاعنوانهایباومجزاپاراگرافهایدراجزاایندیگر،برخیدر.



(زمان و مکان تحقیق)طراحی مطالعه

 سواالت مطالعه

 فرضیه مطالعه

 نمونه و روش نمونه گیری



 ابزار جمع آوری داده ها

 روش جمع آوری داده ها

 نحوه تجزیه و تحلیل داده ها

 مالحظات اخالقی



 نوع مطالعه

بازه زمانی جمع آوری داده ها

 مکان انجام تحقیقی



ما در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر بودیم  :

و ابتالی به سرطانهای کولورکتال چه رابطه ای وجود دارد؟Dمیان سطح ویتامین ◦



 میزان شیوعMSدر افراد ساکن شمال کشور، بیشتر است  .



 جامعه پژوهش

نمونه ها

 حجم نمونه

 ( ذکر مقادیر مورد استفاده در فرمول حجم نمونه)روش محاسبه حجم نمونه

 معیارهای ورود و خروج

 روش نمونه گیری



استمهممکانوزمانبهاشارهاپیدمیولوژیک،هایمقالهدر.

عهمطالمکانبهاشارهغبار،وگردنظیرهستندمربوطزیستمحیطبهکهمقاالتیدر

.استالزامی

(1385فروردینابتدایتا1384سالفروردینابتدایاز)سالهیکیدورهطیدر:مثال

بخشدربیماراناینتمامی.شدندمطالعهواردگوارشیزخمدچاربیمار200مجموعدر

.رفتندگقراردرمانموردکرمانشاه،شهراصلیبیمارستان،(ع)رضاامامبیمارستانداخلی



همراه با ذکر رفرنس مربوطه -نام ابزار

 (  نسخه انگلیسی و فارسی)روایی و پایایی ابزار

 نحوه امتیازدهی



 کسب مجوز از دانشگاه

 مراجعه به محل حضور نمونه ها

 بیان اهداف مطالعه و کسب رضایت از نمونه ها

(  پرسشنامه، فشارسنج، مصاحبه، و)نحوه اندازه گیری متغیرها...



چگونگی اندازه گیری متغیرها به وضوح بیان شود:

.  سابقه انفارکتوس قبلی، با سوال از بیمار و بررسی نوار قلب وی مورد بررسی قرار گرفت◦

. اطالعات دموگرافیک بیماران توسط پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بررسی گردید◦

شیوه حذف متغیرهای مخدوش کننده را باید ذکر کرد.



ذکر نوع مداخله در مطالعات تجربی

(.در صورتی که در نتایج اثر داشته باشند)ذکر مشخصات پرسنل تحقیق

 بیان اقدامات انجام شده، از افعال با زمان گذشته استفاده کنیدبرای.



به مدت زمان، چگونگی، دفعات پیگیری، و مشکالت انجام این کار اشاره گردد.

از.گرفتندقرارنظرتحتگوارشیخونریزینظرازروز30مدتبهبیماران:مثال

در.دگردیمیارسالآزمایشگاهبهوشدمیگرفتهمدفوعنمونهروزانهصورتبهبیماران

.گرفتمیقرارaدارویبادرمانتحتبیمارمدفوع،نمونهشدنمثبتصورت



 نام نرم افزار

 نام آزمونهای آمار توصیفی و تحلیلی

 کاربرد آزمونها

 سطح معناداری مورد نظر



افزارنرمازSPSSآمارازاستفادهباهاداده.گردیداستفادهآماریتحلیلبرای15نسخه

آزمونازیاسممتغیرهایوجنسرابطهبررسیمنظوربه.شدندتحلیلاستنباطی،وتوصیفی

.بود0.05ازکمترمعناداریسطح.شداستفادهکامجذور



 اخذApproval از دانشگاه

 بیان کد اخالق

 بیان کدIRCT(در مطالعات کارآزمایی بالینی )

 (  کتبی و شفاهی)اشاره به اخذ رضایتنامه



تاکید بر محرمانه بودن اطالعات ◦

پاسخگویی به سواالت افراد ◦

بیان اهداف مطالعه ◦

تاکید بر حق خروج نمونه ها در هر مرحله ای از مطالعه  ◦



کمیتهتوسط..............شمارهکدباوشدانجامهلسینکیبیانیهبامطابقکارآزماییاین◦

ارآزماییکپایگاهدر....کدبامطالعه.گردیدتاییدکرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهاخالق

اهانهآگوکتبینامهرضایتمطالعه،بهورودازقبلبیماران،تماماز.شدثبتایرانهای

.گردیداخذ





استشدهمطرحمقدمهبخشدرکهاهدافیوسواالتبهاستپاسخیهایافتهبخش.

یآزمونهاوتصاویر،،(شواهدسازیخالصه)جدولها،(مطلببیان)متنازترکیبیشامل

.استآماری



متن را به گونه ای طراحی کنید که گویی داستانی را برای خواننده میگویید .

با ترکیبی از متن، جدول، و تصویر، خوانندگان را در طول این داستان هدایت کنید  .



از بحث کردن و تفسیر داده ها خودداری شود  .

 ( عیارانحراف م)، شاخص های پراکندگی ( تعداد)برای مطالعات تجربی، آمارهای کلیدی مانند تعداد نمونه ها

.  باید بیان شود( میانگین، میانه)و شاخص گرایش مرکزی 

 هرگونه تحلیل آماری را که انجام شده است، اشاره کنید و داده های آماری خاص مانند مقادیرp  را بیان

.  نمایید



نوشتکوتاهبایدرابخشاین.

کردگزارشرامطالعهفرضیهوسواالتبامرتبطنتایجیفقط.

قالبدرهفرضییاسوالهر)کنیدنگارشراهایافتهقسمتها،فرضیهوسواالتترتیببه

(پاراگرافیک



 مونه ها مشخصات فردی  ننگارش یافته ها را با درصد پاسخگویی شروع کنید و سپس به

. اشاره نمایید

در ادامه به بیان یافته اصلی مطالعه اشاره می گردد  .



نید چنانچه تعداد زیادی عدد در متن وجود دارد و ذکر مقادیر دقیق این اعداد مهم است می توا

(.  برای هر داده ای نیاز به جدول یا تصویر نیست)از جدول استفاده کنید

 (.  نه اینکه تکرار یکدیگر باشند)هم باشند مکملمتن و جداول و تصاویر باید



 در متن تکرار شوندنبایداعداد ارائه شده در جداول و تصاویر.

 د و قابل فهم باشند و اطالعات کافی در آنها موجود باشتنهاییجداول و تصاویر باید به

.خواننده در موقع خواندن آنها مجبور به مراجعه به متن نگردد



و بهتر است با متن بگویید یافته تان چیست و آن را  با اطالعات ارائه شده در جداول

.تصاویر، حمایت کنید

 استفاده کنیدزمان گذشته برای گزارش یافته ها از.

 هر جایی که به تعداد(n )گزارش میشود در مقابل آن به درصد مربوطه نیز اشاره شود  .

.در کنار میانگین به انحراف معیار اشاره شود



 The mean age of the victims was 43.1±16.2 years; 38.3%(n=72) were within the age

range of 21-40 years; 51.3% (n=97) were male, 75.1% (n=145) married, 78.6% (n

=151) unemployed, and 92.6% (n=176) were urban.



 در کنار میانه، انحراف میان چارکی(IQR) ،اشاره شودیا حداقل و حداکثر یا دامنه تغییرات.

اشاره به جدول یا شکل، در انتهای جمله و در داخل پرانتز

“ارایه شده است1تاثیر هالوپریدول بر سطح هشیاری بیماران در جدول نتایج حاصل از ”◦

(1ل جدو)سطح هشیاری بیماران دریافت کننده هالوپریدول، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را نشان داد◦



در خصوص موارد غیرمعنادار(non-significant ) نیازی به ذکر مقدارpنیست.

 حرفpباید به صورت ایتالیک نگارش شود  .

 مقدارpتا سه رقم گزارش شود  .



به ازای هر هزار کلمه از یک جدول یا تصویر استفاده شود.

عنوان جدول باید جامع باشد.

 در خصوص اعداد اعشاری، تعداد رقم اعشار در کل مقاله یکسان باشد

 27.12, 33.2, 24 

 27.1, 33.2, 24.0

اگر داده ای ثبت نشده بود آن را با خط فاصله نشان دهید و در زیرنویس علت را بیان کنید.



 مقاالت معتبر الگوبرداری کنیداز.

 شودخودداری دارای خط كشي افقي و عمودياز تهیه جداول.





به جدولها شماره بدهید و در متن مقاله به به جدول ارجاع دهید.

عنوان جدول در باالی آن قرار می گیرد ولی عنوان تصویر، در پایین آن درج میشود.

 استفاده شود  ¶*برای زیرنویس جدول از سمبل هایی نظیر.



 زیرنویس تصاویر(figure legend )باید در یک صفحه مجزا آورده شود.

کیفیت شکل باید خوب باشد  .



Discussion



استتمرکزوتدبرتفکر،نیازمندبحثقسمتنگارش.

داریدتسلطموضوعگوناگونابعادبرکنیداحساسکهبپردازیدبحثنوشتنبهزمانیفقطلذا.



بحث جایی است که نگارش آن بر قوه ی ادراک و استنباط نویسنده استوار است.

خود در این قسمت، محقق اهمیت یافته هایش را برای مخاطبین روشن ساخته و  یافته های

بلی در آن زمینه را با یافته های سایرین مقایسه میکند و به تشریح و تفسیر نتایج تحقیقات ق

.خاص می پردازد



در این بخش، باید ارتباط واضحی بین پژوهش فعلی و مطالعات مرتبط قبلی برقرار گردد.

 ر آینده انجام گیرد از سایاشاره به مطالعاتی که الزم است در تاکید بر جنبه های جدید و مهم مطالعه و

(.پیشنهاد برای مطالعات بعدی)مشخصات قسمت بحث است



در ابتدای بحث، هدف مطالعه و مرور مختصری بر کار انجام شده، بیان شود  .

سپس بر اساس اهداف مطالعه، به یافته های مطالعه اشاره شود.

 بدون ذکر اعداد  و نتایج آزمون ها

اگر  مطالعه دارای فرضیه است در خصوص رد یا قبول آن صحبت کنید  .

 سپس نتایج حاصل از مطالعات دیگران،  ذکر میشود

با این کار، محقق برای نتایج خود، اعتبار فراهم می کند  .



 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که...

 نتایج بیانگر آن بود که......................

 ،بود و نتایج حاکیست  که .... هدف این مطالعه  ...

باسهمقایدرآسمدچاربیمارانکهبودآنبیانگرفعلیمطالعهنتایج

هشکادچاربیشتربرابردوحدوددربرونشیت،بهمبتالبیماران

.میشونددارعالمتشنوایی



راحثبازایعمدهبخشگرفته،صورتگذشتهدرکههاییپژوهشسایرباحاضرپژوهشدقیقمقایسه

.دهدمیاختصاصخودبه

مثال:

موثریدرمانشیمیتحتبیماراندردهانزخمدرماندربابونه،گیاهعصارهبادهانشویهدادنشاننتایج◦

ترکیهدر(2019)توراکوایراندر(1398)رضاییمطالعاتنتایجباناهمسویافتهاین.است

.نموداشارهبیماران،داروییرژیمدرتفاوتبهمیتوانتفاوتاینعللاز.(منبع)است



مثال:

موثر نتایج نشان داد دهانشویه با عصاره گیاه بابونه، در درمان زخم دهان در بیماران تحت شیمی درمانی◦

خم بیانگر تاثیر عصاره گیاه بابونه بر روند التیام ز، (4-7)نه همه مطالعات قبلیاما ( 1-3)برخی.است

وان به میتتفاوت نتایج مطالعه فعلی با نتایج مزبور، از علل . دهان در بیماران شیمی درمانی می باشند

.  تفاوت در رژیم دارویی بیماران، اشاره نمود



 ،یچ زیرا هنباید روش فعلی را به صورت مطلق، جامع و کامل جلوه داد در مقایسه روشهای قبلی و فعلی

. روشی بی عیب نیست



بسبکهکندخالصهجدولیدرراقیاسمواردتوانیدمیپژوهشها،مقایسهقسمتدرمحقق

.شودمیقبلیمطالعاتنتایجپیرامونخوانندهقضاوتدرتسهیل



واقع در قسمت بحث نباید  از اظهار نظر خجالت کشید اما از نتیجه گیری غیرمنطقی و خالف

.  بایستی پرهیز کرد

مثال

کل  درصد دانشجویان دانشگاه کرمانشاه دچار استرس هستند با تعمیم این نتایج به70نتایج حاکیست که ◦

.هزار دانشجو در ایران دچار استرس هستند70می توان گفت که ( هزار دانشجو100)دانشجویان کشور



شودمقالهداورانسالحخلعباعثمحدودیتهاذکر.

درهاییضعفوجودبهخوانندگاناگرپژوهش،محدودیتهایبهاشارهعدمصورتدر

.شدخواهندمشکوکمطالعهکلصحتبهببرندپیشمامطالعه



محققین .محدودیت مطالعه فعلی، این بود که سطح سرمی کلسیم فقط یکبار اندازه گیری شد

.منابع مالی کافی برای اندازه گیری آن در دفعات بیشتر را نداشتند

ستند تمام محققین نتوان. اگرچه مطالعه ی فعلی آینده نگر بود ولی با محدودیتهایی روبرو بود

.را اندازه گیری کنند.... مخدوشگرهای بالقوه نظیر 

 این مطالعه در یک مرکز درمانی صورت گرفت اگرچه بیماران از گروههای مختلف

....اقتصادی بودند اما محققین نتوانستند -اجتماعی



د که چرا در اشاره به محدودیتها نباید آنقدر افراط کرد که این سوال در ذهن خواننده شکل بگیر

ن کاری محقق با این همه محدودیت که بر کیفیت پژوهش، اثر منفی داشته، دست به انجام چنی

.زده است

ه حداقل لذا ضمن اشاره به محدودیتها، بگویید چگونه آنها را در مسیر پژوهش تعدیل کرده یا ب

.  رسانیده اید



شودمیارائهنهاییگیرینتیجهبحث،پاراگرافآخریندر.

(تحقیقفرضیهوسواالت)مطالعه مهم  نتایج بهاشاره

(کاربردهاومزایا)مقالهنهاییپیامبهاشاره

پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی

«باید مطالعات بیشتری در این زمینه ای انجام گیرد»: از ذکر جمالت کلیشه ای خودداری شود نظیر ◦



میزانرقم،و عددذکربهنیازعدمP،و....

( معموال)رفرنسبهنیازعدم



 ،رض انتقاداتی بی پایه و یا از روی غنبایدمحقق در هنگام مقایسه پژوهش خود با سایرین

.ورزی و با زبان توهین آمیز نسبت به مطالعات قبلی ابراز کند

 ،بیان شودباید با مالیمت نقاط ضعف روشهای گذشته.

سبب هاریس و همکاران نتیجه گیری کردند که تجویز مقدار بیشتری داروی کورتونی: مثال

.  اما معناداری آماری این نتیجه را بررسی نکردندتسکین بیشتر درد میشود 



 نیستعدد و رقم بحث جای .

غلط.بودندبرخوردارباالییروبینبیلیسطحازبیماران%90فعلی،مطالعهدر

درست.بودندبرخوردارباالییروبینبیلیسطحازبیماراناکثرفعلی،مطالعهدر

نتایجی که در قسمت یافته ها بیان نشده است را نباید بحث نمود  .



 از کاربرد ضمیر اول شخص مفرد یا جمع خودداری شود و جمالت به صورت مجهول بیان

.شوند

 (نادرست..... )نتایج ما نشان داد

(درست...........)نتایج مطالعه نشان داد



در بررسی متون، ذکر پژوهش های مرتبط، اعم از موافق یا مخالف، ضروری است.

 ا غلط بودفرضیه ما صحیح ی” یا “ رد گردید/ فرضیه ما اثبات شد”در پایان بحث نباید گفت “  .

ان داده ها نش” یا “  ....داده ها از این فرضیه حمایت می کنند که ” در عوض از عباراتی نظیر 

“  ....می دهند که 



 ،مرسوم نیست ولی ممنوع هم نیستاستفاده از شکل، نمودار و جدول در بحث .



 ازه از البته با ذکر اج)تشکر از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در انجام مطالعه کمک کرده اند

. معیارهای الزم را برای ذکر نامشان به عنوان نویسنده مقاله دارا نیستنداما !!!( آنها
تشکر از نمونه های مطالعه ◦

سازمان حمایت کننده ◦

عالوه بر ذکر نام افراد، اشاره به نقش آنها در مطالعه

شکر برخی مجالت از نویسنده مقاله میخواهند از کلیه افرادی که نام آنها در بخش تقدیر و ت
.  دریافت کننداجازه نامه کتبی آمده است 

نگارش این بخش، اختیاری است  .
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پس با در مرجع نگاری الزم نیست چیزی را حفظ کرد صرفا باید اصول آن را فرا گرفت و س

.توجه به راهنمای نویسندگان مجله، مراجع مقاله را تنظیم نمود

هارواردو ونکوور: شایعترین سبکهای مرجع نگاری

شیکاگو، : سایر سبکهاAPA ،MLA ،AGPS



 مورد قبول بسیاری از مجالت علوم پزشکی

ه اشاره به مراجع در متن مقاله با ذکر شماره از یک الی آخر و تنظیم آنها در انتهای مقاله ب

ترتیب استفاده در متن و با ذکر شماره آنها 





 درج نام نویسنده و سال انتشار مقاله یا کتاب در متن

در انتهای مقاله مراجع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسنده اول مرتب شوند.



 Identification of potentially changeable risk factors for diabetes is still a 

clinical and public health priority (Nagayoshi et al., 2016).
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