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راهنماي نويسندگان
فصلنامه »پرستاري قلب و عروق« با صاحب امتيازي انجمن علمي پرس��تاران قلب ايران مقاالت علمي پژوهشي را طبق راهنماي زير به چاپ مي 
رساند. از آنجائي که نيازهاي پرس��تاران باليني درحيطه دانش، مهارت و نگرش بسيار گسترده اس��ت و انجمن خود را در بهبود پرستاري باليني 
موظف مي داند، فصلنامه ش��امل مقاالت موردي، گزارش موارد نادر و جالب، بخش پرسش و پاسخ، ارائه گايدالين و پروتکل ها، و موضوعات مفيد 

ديگر نيز خواهد بود. 

نوع مقاالت
مقاالت ارسال شده بر اساس مصوبات شوراي نويسندگان در قالب هاي زير پذيرفته خواهند شد:

الف – مقاالت پژوهشي اصيل )Original Research Article( شامل قسمت هاي عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، مقدمه، مواد و روش ها، 
يافته ها، بحث، نتيجه گيري، و منابع مي باشند.

ب- مقاالت مروري )Review Article( شامل عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، مقدمه، تاريخچه اي درباره موضوع، هدف، مطالب علمي و مطالعات 
انجام شده مربوط به موضوع، تجزيه و تحليل و بحث درباره پژوهش هاي ارائه شده و نتيجه گيري مي باشند. نتيجه کلي همراه با پيشنهاد هاي سازنده 

نيز براي آينده بيان شود. مقاالت مروري بايد با احاطه کامل به موضوع و استفاده از حداقل 10 منبع قابل قبول علمي تهيه شوند.
ج- گزارش موارد نادر و جالب )Case Report( شامل عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، گزارش مورد بحث، منابع و مستندات مي باشند. 

ارسال آن الين
تمام مقاالت از طريق سيستم آن الين ارسال مقاالت که در سايت فصلنامه به آدرس http://journal.icns.org.ir/  قابل استفاده است دريافت 
مي شود. نويسنده/ نويسندگان  پس از ثبت مقاله خود از طريق آن الين مي توانند تمام مراحل بعدي را از طريق همين سيستم پيگيري کنند. هر 
يك از مقاالت دريافتي حد اقل توسط دو داور مورد بررس��ي قرار  مي گيرد و تصميم گيري نهائي در مورد چاپ، در شوراي هيات تحريريه نشريه 

صورت مي گيرد.

اصول كلي
1. زبان رسمي نشريه فارسي مي باشد)هر مقاله پژوهشي اصيل بايد داراي خالصه انگليسي نيز باشد(.

2. مقاله ارسالي به نشريه قبال در نشريات داخلي به چاپ نرسيده باشد يا همزمان براي مجالت ديگر ارسال نشده باشد. همچنين، رتبه علمي تمامي 
نويسندگان به درستي عنوان گردد و همه نويسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. 

3. در عنوان از حروف اختصاري استفاده نشود. اسامي يا واژه هايي که در متن، جدول و غيره به صورت اختصاري درج مي شوند، بايد در اولين مورد 
استفاده به طور کامل در زيرنويس آورده شوند.

4. نمودارها، تصاوير و جداول ارسالي بايد با شماره و عنوان در مقاله )پس از منابع( آورده شوند. تصاوير افراد نبايد قابل شناسائي باشد. 
5. تعداد جداول، نمودار ها و تصاوير در يك مقاله حداکثر 5-3 مورد؛ حجم خالصه فارسي و انگليسي حداکثر 300 کلمه و حجم متن اصلي مقاله 

حداکثر 4500 کلمه باشد.
6. مقاله بايد در نرم افزار Word و با مشخصات زير تهيه شود: حاشيه 2/5 سانتيمتر از هر سمت کاغذ، تايپ فارسي با قلم ميترا و سايز 12، تايپ 

انگليسي با قلم Times New Roman و سايز 12.
7. مقاالت پژوهشي به شرطي پذيرفته مي ش��وند که اصول اخالقي و رعايت آن به تائيد کميته اخالق موسسه اي که تحقيق در آن صورت گرفته 

است رسيده باشد.  
8. مسئوليت صحت و سقم  مطالب به عهده نويسنده مقاله است.

9. فصلنامه حق رد، قبول، اصالح، ويرايش و خالصه نمودن مقاالت را براي خود محفوظ مي داند. 
10. فصلنامه، تمامي آگهي هاي علمي را در بخش آگهي هاي علمي خود درج مي کند.

11. چاپ مطالب مندرج در نشريه به شرط ذکر منبع نشريه انجمن علمي پرستاران قلب ايران، بالمانع است.

نحوه تنظيم مقاله
صفحه عنوان. عنوان مقاله در بر گيرنده موضوع پژوهش باش��د و با حروف ضخيم )Bold( تايپ شود. عنوان مقاله حتي االمکان کوتاه و حد اکثر 
پانزده کلمه باشد. نام نويسنده/ نويسندگان زير سطر عنوان مقاله ذکر گردد.  مولف مسئول )corresponding author( با عالمت * متمايز شود و 
در زير نويس صفحه عنوان به صورت )*مولف مسئول( ذکر گردد. مشخصات کامل نويسنده/ نويسندگان مقاله به صورت کامل )رتبه علمي، وابستگي 
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حرفه اي، و محل اشتغال( در پاورقي  صفحه اول چکيده فارسي انگليسي درج گردد. کد پستي ، تلفن ، نمابر و آدرس الکترونيکي نويسنده مسئول در 
مقابل مشخصه آن در پاورقي صفحه عنوان ذکر شود.

 ،)Background( زمينه ،)Aim( خالصه. خالصه فارسي و انگليس��ي مقاله حد اکثر 300 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و در قالب هدف
روش کار )Method(، يافته ها )Findings(، نتيجه گيري )Conclusion(، و کليد واژه ها )Keywords( سازماندهي شود.

متن اصلي. متن اصلي مقاله شامل بخش هاي مقدمه )معرفي مسئله و ضرورت انجام پژوهش، بيان هدف کلي و خالصه اي از مطالعات و مشاهدات 
مرتبط با پژوهش مورد نظر که در گذشته انجام شده است(، مواد و روش ها )نوع پژوهش، جامعه و نمونه، نمونه گيري، معرفي ابزارهاي گردآوري 
داده ها، توضيح کامل روش گردآوري، روش تجزيه و تحليل و مالحظات اخالقي(، يافته ها )در قالب متن، جدول، نمودار، تصوير(، بحث )مقايسه 

يافته هاي پژوهش با دانش موجود درباره موضوع پژوهش(، و نتيجه گيري )جمع بندي، کاربرد يافته ها، محدوديت هاي مطالعه( است.
تشكر و قدرداني. در اين قسمت، از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که به نحوي در انجام پژوهش نقش داشته اند، تشکر مي گردد.

منابع. منابع بر اساس سيستم هاروارد تنظيم شوند. در نگارش منابع رعايت موارد زير ضروري است:

نحوه استناد به منبع در متن 
 هنگام استناد به منابع در متن، بايد نام نويسنده/ نويسندگان و سال انتشار قيد شود. 

  در صورتي که جمله را طوري تنظيم کرده ايد که در آن نام نويسنده/ نويسندگان قيد شده است، تنها الزم است سال انتشار را بالفاصله پس از 
نام نويسنده/ نويسندگان در پرانتز بياوريد. 

  اگر جمله استناد شده در متن طوري تدوين شود که حاوي نام نويسنده/ نويسندگان نباشد، اين موارد بايد در پرانتز در پايان جمله قيد گردد.
  اگر در يك جمله قرار است به چند کار يك نويسنده استناد شود، قيد کردن منابع بايد به ترتيب زماني از قديم به جديد باشد.

  اگر منبع استناد شده کمتر از سه نويسنده دارد )يك يا دو نويسنده(، بايد نام هر دو در متن بيايد. در غير اين صورت، تنها نام نويسنده اول قيد 
مي شود و از عبارت » و همکاران« به دنبال نام نويسنده استفاده مي شود. توجه به اين نکته ضروري است که در تنظيم منابع در پايان مقاله، بايد 

نام تمام نويسندگان، به هر تعدادي که هستند. قيد شود.
  اگر منبع مربوط به يك موسسه، سازمان، کميسيون يا ... است و نام نويسنده/ نويسندگان قيد نشده است، بايد نام موسسه، سازمان، کميسيون 

يا ... آورده شود.
  اگر فصول مختلف کتاب توسط افراد متفاوتي نوشته شده اند، در متن بايد به نام نويسنده فصلي که به آن استناد کرده ايد اشاره کنيد.

  در صورتي که از منبع دست دوم استفاده مي کنيد )يعني مطلب مربوط به نويسنده آن مقاله نبوده است و خود وي نيز آن مطلب را از منبع ديگري 
استناد کرده است، بايد در متن نام نويسنده مقاله اي را که مطالعه کرده ايد بياوريد و پس از آن با آوردن عبارت »به نقل از«، نام نويسنده کار اصلي 

را نيز اضافه کنيد. توجه داشته باشيد که تاريخ هاي هر دو منبع بايد قيد شوند.
  اگر از منابع اينترنتي استفاده مي شود، بايد نام نويسنده يا نام موسسه، سازمان، کميسيون يا... قيد شود. با مراجعه به سايت استناد شده ممکن 

است بتوان چنين اطالعاتي را يافت.

تدوين فهرست منابع در پايان مقاله
  اجزاي ضروري براي منابع کتابي بدين صورت است:

نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان کتاب. ويرايش. مکان انتشار )نام شهر(: ناشر.
بايد توجه داشت که در مواردي که کتاب براي بار اول چاپ شده است، نيازي به قيد نوبت ويرايش نيست.

  در صورتي که تعداد نويسندگان، دو يا سه نفر باشد، نام تمام نويسندگان آورده مي شود و نام نويسنده آخر به دنبال حرف »و« مي آيد.
  در مواردي که تعداد نويسندگان، چهار نفر يا بيش��تر است، تنها نام نويسنده اول قيد مي ش��ود و از عبارت »و همکاران« به دنبال نام نويسنده 

استفاده مي شود.
  در صورتي که فصول کتاب توسط نويسندگان متفاوتي نوشته شده اند اجزاي ضروري بدين صورت است:

نويسنده فصل، حرف اول نام، سال، عنوان فصل. کلمه »در«: ويراستار، حرف اول نام، س��ال چاپ کتاب، عنوان کتاب. ويرايش. مکان انتشار )نام 
شهر(: ناشر، شماره صفحه اول و آخر فصل.

   براي کتابهاي الکترونيکي، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان کتاب. مکان انتشار )نام شهر(: ناشر. عبارت »دسترسي از طريق«: آدرس اينترنتي }تاريخ دسترسي{

 اجزاي ضروري براي مطالب و مقاالت چاپ شده در ژورنال ها به ترتيب زير است:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان مقاله. عنوان کامل ژورنال، شماره )شماره جلد(، شماره صفحه.

 براي ژورنال هاي الکترونيکي، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان مقاله. عنوان کامل ژورنال ]آن الين[،عبارت »دسترسي از طريق«: آدرس اينترنتي }تاريخ دسترسي{

 براي پايان نامه ها، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، سال انتشار، عنوان پايان نامه. مقطع. نام دانشگاه.


