دليل تدوين املقاالت و رشوط قبولها يف اجملةل
نطاق اجملةل و أهدافها:
تعلن اجملةل عن اس تعدادها م
لتسّل املقاالت اليت تعىن بشؤون اترخي الطب و تقوم بتشجيع ابحيث مس توايت اترخي الطب
كمهف يف أقأ  أءااا العا عیل عرض مقاالهتف التارخيية يف مجيع ميادين العلوم الطبية من العصور املتولةل يف التارخي ای
العرص الراهن .تس توعب هذه اجملةل يف نطاقها موضوعات عدمة تمتحور جلمها حيال تطوير العلوم الطبية ،و الواثئق القامئة
عیل دراسة اجلوانب التارخيية للطب ،و البحوث يف عّل الآاثر ،و يف جذور املناجه التقليدية للعلوم الطبية.
تسلمي خمطوطة املقاةل
ارسال املقاالت:
بعد التسجيل يف موقع اجملةل خيتار الباحث يف صفحته الشخصية كمة  Authorو يرسل املقاالت بصورة منضدة عیل
هجاز احلاسوب مضن برامج ورد  .3002ويلزم مرافقة لك مقاةل بييان يرح أ من املقاةل تنرش يف جمةل أخری من قبل و
ترسل ای جمةل أخری بصورة مزتامنة مع ارسالها ای اجملةل نفسها .وجيب عیل لك من اارك يف كتابة املقاةل أن يقوم
بتوقيع البيان املذكور .ما ان تتسّل أرسة اجملةل املقاةل حىت تدرج عليها رمز االحاةل ،و عیل الاكتب أن م
يوظف هذا الرمز
يف العالقات املتقادمة .فاذا انلت املقاةل القبول ،يلزم عیل الاكتب (أو الكتماب) ارسال ورقة اجازة لطباعة النصوص كام
عليه أن يوقمع رساةل تنقل حقوق النرش كمها ای اجملةل .ا من املقاالت املقبوةل والآاثر الفنية ،و التصاوير كمها تصبم ملاكا
للنارش.
لغة اجملةل:
ختضع اجملةل لقبول خمتلفي املقاالت ابللغة االجنلزيية ،و الفارس ية ،و العربية .والب مد أن حتتوي املقاةل عیل ملخص ابللغة
الصلية مصحو ااب ابمللخص االجنلزيي اذا اكنت لغتها فارس ية أو عربية( .هذا المر رضوري مجليع املقاالت ،أصلية اكنت،
أو مرورية أو قصرية).
أنواع املقاالت:
هناك أنواع متباينة من املقاالت ختضع للنرش يف جمةل دراسات اترخي الطب ،قد ورد رشهحا و تفصيلها يف اجلدول التا:ي:
نوع املقاةل

امللخص

املقاالت الصلية (الصيةل)
مقاالت قصرية
املرورية
رساةل ای املنقم (املصحم)
تصاوير اترخيية

 050-200كمة
 050-200كمة
 050-200كمة
N/A
N/A

احلدم القأ  لللكامت (تشمل
امللخص والنص واالرجاعات)
 5000كمة
 0500كمة
 0000كمة
 000كمة
 350-500كمة
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حدود التصاوير و اجلداول

حتديد االرجاعات

لري حمدد
جدوالن أو رسامن
لري حمدد
جدول أو رمس واحد
رمس واحد (رضوري)

لري حمدد
عرشون ارجاعاا
لري حمدد
مثانية ارجاعات
أربعة ارجاعات

السرية اذلاتية
عّل املصادر

N/A
N/A

جدوالن أو رسامن
رمس واحد (مرتبط ابلكتاب)

 0500كمة
 0000كمة

عرشة ارجاعات
ثالثة ارجاعات

انتباه:
املطلوب يف املقاالت املرسةل ابللغة العربية أو الفارس ية هو كتابة ملخص اجنلزيي يف ( )000-300كمة للسرية اذلاتية ،و
الصورة التارخيية ،و عّل املصادر.
الك املقاالت و نطاقها:
حتتوي مقاةل عیل لك من  :الرساةل ،و صفحة الغالف ،و امللخص (عند الرضورة) ،والنص ،وكمة الشكر (ان
وجدت) ،وفهرس املصادر ،واجلداول ،والرسوم .لك قسف من هذه القسام سس توعب صفحة مس تقةل و كها تنظف يف
برانمج ورد ( .)word2003ميكن ارسال الرسوم يف ملف مس تقل بصورة ) .(jpegو البد لفواصل السطر يف امللف
املرسل أن تكون مزدوجة (ثنائية) .أما الهوامش من جانب الميني و اليسار و العیل و السفل فمبقدار( 0اينج) .وقّل
الكتابة هو  Arialبنط ( .)03تطبع املقاةل عیل جانب واحد من ورق جحف ( )A4وجيب ترقمي مجيع صفحات املقاةل.
سس تخدم اخلط املائل العريض لعناوين املقاةل رئيسة اكنت أو فرعية كام جيب ترقميها.
و الفقرات اجلديدة جيب أن تنسحب ءاو ادلاخل.
الرساةل (مجليع املقاالت):
عیل الاكتب أن يقوم بتييني أيمية شرش مقالته ع ر املراسةل مع حمرر اجملةل.
صفحة الغالف (مجليع املقاالت):
حتتوي هذه الصفحة عیل عنوان املقاةل ،و رشح موجز لفحواها ( أقل من مخسني حرف اا ابحتساب فواصل اللكامت)،
امس الكتماب و عناوينهف بصورة اامةل يليه رمق الهاتف ،الفكس ،ال ريد االلكرتوين ،و العنوان ال ريدي.
املعلومات املتعلقة ابملقاالت الفارس ية و العربية تدرج بلغة املقاةل نفسها و كذكل ابللغة االجنلزيية.
امللخص:
ال تدرج امللخصات اال يف فقرة واحدة و ذكل للمقاالت الصلية ،و املرورية ،و القصرية ،مسحوبة بثالث ای مخس
كامت مفتاحية تليها.
يدرج ملخص املقاالت العربية و الفارس ية بنفس اللغة و كذكل ابللغة االجنلزيية.
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جيب أن اليتجاوز عدد كامت امللخص عن  200كمة.
النص:
نص مجيع املقاالت أصلية اكنت أو مرورية أو قصرية سشمل أجزاا خمتلفة :ي :املقدمة ،املواد و املناجه( عند الرضورة)،
نتاجئ البحث ،و املناقشات( النتيجة) .ميكن ترقمي العناوين الرئيسة و الفرعية .الرسائل اليت ترسل ای احملررال حتتاج ای
عنوان اال أنه ميكن توظيف العناوين يف كتابة السري اذلاتية و عّل املصادر.
الشكر و التكرمي:
يمتكن الاكتب من االعراب عن اكره جتاه اذلين قاموا مبساعدته العداد املقاةل و كذكل جتاه أي منظمة قامت برعايته و
دمعه طيةل اجناز معلية الكتابة .يقع هذا القسف من املقاةل قبل املصادر.
املالحظات:
ما يندرج يف هذا القسف :ي املصادر و املراجع و املالحظات الطفيفة ( أقل من س بع كامت) متتالية عیل ترتيب ورودها
يف النص و جيب ترقميها حرص اا عیل الرقام و بصورة فوقانية (ءاو 0 :أو 0و.)3
تدرج مجيع الاقتباسات املبارشة و املالحظات بعد انتهاا النص و ترمق حسب ورودها يف النص يف قسف املالحظات و
ذكل كام ييل تفصيهل:
الاقتباسات:
تدون قامئة الاقتباسات اكلتا:ي :اهرة املؤلف الول متبوعة بفاصةل ،س نة الطبع متبوعة بفاصةل ،رمق الصفحة (عند
م
الرضورة).
اذا جتاوز عدد املؤلفني من الواحد ای االثنني أو أكرث ،تدرج اهرة املؤلف الول و تس تعمل عبارة (الآخرون) لسائر
الكتماب .اذا افتقد مصدر اكتبه اخلاص فيجب كتابة كمتني أو ثالث كامت من العنوان فان اكن املصدر كتا ااب يدرج
عنوانه ابخلط املائل و ان اكن املصدر مقاةل يوضع عنوانه مضن عالمة التنصيص متبوعة ابلس نة و رمق الصفحة.
اذا ممتزي اكتب أو كتماب بطبع عدد من الكتب و املقاالت يف س نة واحدة يضاف ای الس نة حرف سستند به مضن النص
أيض اا.
املالحظات الزائدة:
ميكن ذكر املالحظات الزائدة اليت يق مل عددها عن س بع كامت يف قسف املالحظات.
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قامئة املصادر و املراجع:
تدون قامئة املصادر و املراجع بعد املالحظات ابلرتتيب الهجايئ لشهرة املؤلفني ترافقها معلومات أخری اامةل كام ييل:
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تدون قامئة املصادر و املراجع مجليع املقاالت حىت العربية والفارس ية ابللغة االجنلزيية .واملصادر اليت ليست ابللغة
م
االجنلزيية سس تعمل العنوان االجنلزيي ان متكن الاكتب من هذا المر و اذا اكن املصدر يعدم العنوان االجنلزيي يدرج
عنوانه ابحلروف الهجائية االجنلزيية و خبط مائل .أما املصادر و املراجع اليت يتجاوز عدد مؤلفيها عن الثالثة ،فتدرج
اهرة الثالثة الوائل مث يدرج مصطلم (أآخرون) لسائر املؤلفني.
اجلداول و الرسوم:
يمتكن الاكتب من احلاق اجلداول و الرسوم يف صفحات مس تقةل بعد قامئة املصادر و املراجع كام يمتكن من ارسالها يف
ملفمات مس تقةل .تعنون اجلداول بعبارات وصفية موجزة يف أعالها .و تشمل البياانت االيضاحية الرضورية عیل اجلانب
الرضوري احلاق فهرس واحض للك الرسوم يف هناية املقاةل (بعد اجلداول) و يف
السفيل منها يرافقها فهرس واحض .و من
م
صفحة مس تقةل .جيب أن تكون الصور واحضة جد اا ( 200نقطة يف اينج أو أكرث).
جيب أخذ اذن كتيب من صاحب الصور اذا تكن من عند الاكتب نفسه و اكنت مخخوذة من مصادر أخری.
الرقام:
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تس تعمل الرقام العربية مجليع القيسة ،كية العينات للك ومجوعة ،و السن و لري ذكل .تدرج الرقام ابلحرف الهجائية
حني اس تيئناف امجلل.
مفردات لري اجنلزيية:
تدرج اللكامت لري االجنلزيية (ءاو امس اجملموعات ،عناوين الكتب ،الاقتباسات ،و اللكامت املس تقةل) يف النص خبط
مائل.

الاقتباسات:
تتحدد الاقتباسات القصرية يف فقرة مضن عالمة التنصيص املزدوجة «» .التس تعمل عالمة التنصيص املتفردة <> اال
لالقتباسات اليت تقع مضن الاقتباسات الخری .جيب وضع الاقتباسات الطويةل ( أكرث من مجةل) كقسف من النص يف
فقرة مس تقةل جديدة تبدأ ابفتتاح عالمة التنصيص و تنتهيي ابلالقها.
تقيمي املقاالت:
يف املرحةل الوی ختضع املقاالت لدلراسة و الفحص عند املنقم فان وجد فيها املؤهالت الالزمة فسريسلها ای التحكمي.
ُخيطر الباحث بقرار صالحية ثحثه للنرش من عداها خالل اهرين عیل الكرث من اترخي اس تالم املقاةل.
يف حاةل ورود مالحظات من احلمكني ترسل تك املالحظات ای الباحث الجراا التعديالت الالزمة مبوجبها ،عیل أن
تعاد للمجةل خالل مدة أقصاها اهر.
التخييد و اعادة الطبع:
بعد أن ت مت املوافقة عیل املقاةل و ي مت اعدادها للطبع سرتسل رساةل التخييد النهايئ ای الاكتب لتخييده و اجراا التعديالت
النهائية عند الرضورة .بعد املصادقة عیل التخييد النهايئ س تطبع املقاةل بخقل زمن ممكن يف اجملةل.
اعداد قامئة ارسال املقاةل:
عیل الكتماب أن يطبقوا المور التالية باكملها كرحةل من مراحل االرسال ای معلية القبول فعدم انطباق املقاةل مع
االجرااات الآتية يؤدي ای رفضها:
 -0جيب أن التكون املقاةل منترشة من قبل ،كام جيب أن ال تكون مقدم مة للنرش لية جمةل أو مؤمتر يف الوقت نفسه (اال
أن يكون م رر لهذا المر ،موحض عند حمرر اجملةل).
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 -3يت ارسال املقاةل ع ر نظام  RTF ، Microsoft wordأو .Word perfect
 -2و الراحج هو أن تدرج املصادر املعمتد عليها يف هناية املقاةل طبق اا لسلوب . URL
 -4ترسل املقاالت ع ر ال ريد االلكرتوين حرص اا عیل أن تمتتع ابملواصفات التالية :مسافة مفردة بني السطور ،بنط  ،03و
سس تفاد فيه اخلط املائل بد اال من وضع خط حتت اللكامت ( اال يف عناوين  .)URLو أن تكون اجلداول و الااكل
مدرجة يف أماكنها الصحيحة مضن النص.
 -5جيب اخضاع النص مجليع الضوابط املنهجية و عّل املصادر املذكور يف رشوط النرش اليت ورد ذكرها يف موقع اجملةل.
 -0اذا مت ارسال املقاةل ای قسف مشارك فينبغي متابعة االجراا املتواجد يف . Ensuring a Bind Review
حقوق النرش للمقاالت:
تؤول مجيع حقوق النرش للمجةل  RHMفالجيوز شسخ أو تصوير أو اس تعامل أي جزا من هذه املقاالت يف أي الك
من الااكل بدون اذن خطي من حمرر اجملةل.

أرا يف الساما و العناوين:
تس تعمل الساما و عناوين ال ريد االلكرتوين املدرجة يف موقع اجملةل ،حكر اا عیل أهدافها املذكورة و لن ت م
وظف لغاايت
أخری كام أ مهنا لن تكون يف متناول يد الفئات الخری أو الاخاص الآخرين.
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