راهنمای نویسندگان
هدف و دامنه :مجله تحقیق در مورد تاریخچه پزشکی ،همه پژوهشگران ،در زمینه تاریخ پزشکی در سراسر جهان را به ارائه
مقاالت تاریخی در تمام زمینه های علوم پزشکی از دوره باستان تا معاصر ،دعوت مینماید .دامنه آن شامل توسعه علوم
پزشکی ،بیوگرافی از دانشمندان علوم پزشکی ،شواهد مبتنی بر تحقیقات بر روی جنبه های تاریخی پزشکی ،تحقیقات باستان
شناسی و ریشههای روش های سنتی در علوم پزشکی میشود.
ارسال مقاالت :نویسنده مسئول می بایست ابتدا در سایت مجله ثبت نام کرده و سپس از صفحه شخصی ایجاد شده برای وی
در سایت ،گزینه  Authorرا کلیک کرده و سپس از طریق فرایند  5مرحله ای پیش رو در صفحه شخصی خود مقاله را در
قالب فایل  word 2003ارسال نماید .هر مقاله باید همراه با یک بیانیه مبنی بر اینکه مقاله مورد نظر در جای دیگر منتشر
شده است و نیز همزمان برای انتشار به جای دیگری فرستاده نشده است ،باشد .این بیانیه باید توسط همه نویسندگان امضا
گردد .هنگامی که یک مقاله ارسال میشود ،یک کد ارجاع به آن تعلق میگیرد .نویسنده ملزم به استفاده از این کد در
ارتباطات آتی است .چنانچه مقالهای برای انتشار پذیرفته شود ،نویسندگان باید مجوز برای تکثیر مطالب را ارسال و توافق نامهای
مبنی بر انتقال حق چاپ به مجله را امضا کنند .تمامی مقاالت پذیرفته شده ،آثار هنری و عکسها به داراییهای ناشر تبدیل
میشوند.
زبان مجله :تمامی انواع مقاالت به زبانهای انگلیسی ،فارسی و عربی در مجله پذیرفته میشوند .مقالههای فارسی و عربی
عالوه بر یک چکیده که به زبان خود مقاله است به چکیده دیگری به زبان انگلیسی (برای مقاالت اصیل ،مقاالت مروری و
مقاالت کوتاه) نیز نیاز دارند.
انواع مقاالت :انواع مختلفی از مقاالت برای انتشار در مجله تحقیقات تاریخ پزشکی وجود دارند که در جدول زیر شرح و توضیح
داده شدهاند.
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توجه :یک خالصه 011تا 011کلمهای به زبان انگلیسی برای متون شرح حال ،تصویر تاریخی و کتابشناسی که به زبانهای
فارسی و عربی هستند ،مورد نیاز است.

شکل و قالب مقاالت :هر مقاله باید شامل نامه ،صفحه پوشش ،چکیده (در صورت نیاز) ،متن ،سپاسگزاری (در صورت وجود)،
منابع ،جدولها و شکلها باشد .هر بخش باید در صفحهای جدید اما همگی در یک فایل ) (word 2003قرار گیرند .شکلها

را می توان در فایل جداگانهای (با فرمت  )jpegارسال کرد .تمام قسمتهای فایل ارسال شده باید دو فاصلهای و با حاشیه 0
اینچ ،فونت  ،B Zarاندازه  00در کاغذ  A4باشند .همه صفحات مقاله شمارهگذاری شوند .برای عنوان بخشها و زیر عنوانها
از شکل حروف کج (ایتالیک) با نوع ضخیم استفاده شود و هرکدام شمارهگذاری شوند .پاراگرافهای جدید تورفتگی داشته باشند.

نامه (برای تمام مقاالت) :نویسنده باید با نوشتن یک نامه به سردبیر ،اهمیت انتشار مقاله را توضیح دهد.
صفحه پوشش (برای تمام مقاالت) :این صفحه شامل عنوان مقاله ،یک توضیح کوتاه درباره آن (کمتر از  51حرف ،با فاصله)،
نام کامل تمام نویسندگان و آدرسهای آنها میباشد .همچنین شماره تلفن /فکس ،آدرس پستی و آدرس ایمیل نویسندگان
نیز باید درج شود .تمام اطالعات مقاالت عربی و فارسی باید به زبان مقاله و همچنین به زبان انگلیسی باشد.
چکیده :چکیدهها باید در یک پاراگراف فقط برای مقاالت اصیل ،مقاالت مروریو مقاالت کوتاه ،به همراه  3تا  5کلمه کلیدی
نگارش شوند .چکیده در مقاالت عربی و فارسی باید به زبان مقاله و همچنین به زبان انگلیسی باشد .محدودیت تعداد کلمات
برای چکیده  311کلمه است.
متن :مقاالت اصیل ،مقاالت مروریو مقاالت کوتاه باید شامل برخی قسمتها مانند مقدمه ،مواد و روش ها (در صورت نیاز)،
نتایج و بحث (یا نتیجه) باشند .عنوانها و زیر عنوانها را می توان شمارهگذاری کرد .نامههای سردبیران و تصاویر تاریخی
نیازی به درج عنوان ندارند ،اما عناوین را می توان در نگارش شرح حال و کتابشناسیها استفاده کرد.
تشکر و قدردانی :نویسندگان می توانند از افرادی که به آنها برای آماده سازی مقاالت کمک کردهاند و همچنین هر سازمانی
که آنها را حمایت نموده است ،تشکر کنند .این بخش باید قبل از منابع قرار گیرد.
یادداشت ها :منابع ،مراجع و یادداشت های اضافی (کمتر از  7کلمه) در متن را به ترتیب ،فقط با اعداد عربی در فرم
باالنویس (برای مثال  0یا 0و )0در این قسمت درج نمایید.
پس از متن ،تمام نقل قولها و یادداشتها باید نوشته شوند و با توجه به متن در بخش یادداشتها به شرح زیر شمارهگذاری
شوند:
برای نقل قولها :نام خانوادگی نویسنده اول ،سال انتشار ،شماره صفحات (در صورت لزوم) نوشته شود .برای تعداد دو یا بیشتر
از دو نویسنده ،از نام خانوادگی نویسنده اول و عبارت "همکاران" استفاده شود .هنگامی که یک منبع نویسنده مشخصی ندارد ،دو
یا سه کلمه از عنوان (که اگر کتاب باشد کج (ایتالیک) است ،و اگر یک مقاله باشد در بین عالمت نقل قول است) و پس از آن سال و

شماره صفحه درج شود .هنگامی که یک نویسنده یا گروهی از نویسندگان دارای بیش از یک نشریه در یک سال هستند ،یک
حرف به تاریخ اضافه شود .این حروف برای استناد به این منبع در متن نیز استفاده خواهند شد.
برای یادداشت های اضافی :یادداشت های اضافی که کمتر از  7کلمه هستند را میتوان در یادداشتها ذکر نمود.
منابع :بعد از یادداشتها ،منابع باید به طورکامل به ترتیب حروف الفبا در پایان ذکر شوند ،مانند زیر:
Elcioglu O, Ozden H, Guven G, et al. Urinary bladder stone extraction and instruments compared in
textbooks of Abul-Qasim Khalaf Ibn Abbas Alzahrawi (Albucasis) (930-1013) and Serefeddin
Sabuncuoglu (1385-1470). J Endourol. 2010; 24: 1463-8.
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برای همه مقاالت ،حتی مقاالت فارسی و عربی همه منابع باید به زبان انگلیسی باشد .برای منابع غیر انگلیسی ،در صورت
امکان نام انگلیسی آن نگارش شود .چنانچه منبع عنوان انگلیسی ندارد ،نام آن ،با الفبای انگلیسی به شکل کج (ایتالیک)
نوشته شود .برای منابعی که بیش از  4نویسنده دارند ،نام  3نویسنده نوشته شود و پس از آن عبارت "همکاران" برای دیگران
استفاده شود.

جدولها و شکلها :جدولها و شکلها را می توان پس از منابع در صفحات جداگانهای قرار داد و یا در فایل(های) جداگانه-
ای ارسال نمود .یک عنوان توصیفی کوتاه به همراه یک فهرست واضح ،باید در باالی هر جدول ،و نیز یادداشتهای شناسایی
مناسب در زیر آن قرار داده شود .همچنین یک فهرست واضح ،برای هر شکل که باید در پایان مقاله (پس از جدولها) ظاهر
شود ،در صفحه جداگانهای مورد نیاز است .تصاویر باید با وضوح  311نقطه در اینچ و یا باالتر باشند .برای شکلهایی که از
منابع دیگر به دست آمده اند و اصلی نیستد ،کسب اجازه از منبع اصلی مورد نیاز است.
عددها :از اعداد عربی برای همه اندازه گیریها ،تعداد موارد در یک گروه ،سن ،و مانند آن استفاده شود .اما هنگام شروع یک
جمله ،اعداد را باید با حروف نوشت.
واژگان غیر انگلیسی :کلمات غیر انگلیسی زبان (از جمله نام گروهها ،عناوین کتاب ها ،نقل قولها ،و کلمات جدا شده) ،در
متن کج (ایتالیک) نوشته شوند.
نقل قول :نقل قولهای کوتاه در یک پاراگراف باید با عالمت نقل قول دوتایی مشخص شوند .استفاده از عالمت نقل قول تکی
فقط برای نقل قول درون یک نقل قول دیگر است .نقل قول های طوالنی (بیش از ی ک جمله) را باید به عنوان یک قطعه از
متن ،با باز و بسته شدن عالمت نقل قول ،در پاراگرافی جدید و مجزا قرار داد.
بررسی :در ابتدا ویرایشگر مقاله را خواهد خواند و چنانچه مناسب باشد ،آن را برای داوری ارسال خواهد کرد .معموال ظرف
مدت دو ماه پس از دریافت مقاله ،نتیجه بررسی ،که شامل نامه رد یا پذیرش مقاله ،و نیز گاهی ،خود مقاله برای تجدید نظر
است ،فرستاده میشود.

اثبات و تجدید چاپ :هنگامی که یک مقاله پذیرفته میشود و برای انتشار آماده است ،یک نامه اثبات نهایی برای نویسنده
ارسال خواهد شد ،تا آن را تایید و یا در صورت لزوم اشکاالت نهایی را اصالح نماید .پس از تصویب اثبات نهایی ،مقاله در
کوتاهترین زمان در مجله منتشر خواهد شد.

تهیه چک لیست ارسال مقاله
به عنوان بخشی از فرآیند ارسال ،الزم است نویسندگان برای پذیرش ،مقاله خود را با همه موارد زیر انطباق دهند .چنانچه
مقاله ارسالی بر طبق این دستورالعمل ها نباشد ،برای نویسنده پس فرستاده خواهد شد.
 .0مقاله نباید پیش از این چاپ و یا برای بررسی به مجله دیگری ارسال شده باشد ( مگر اینکه توضیحی در اینباره
برای سردبیر فراهم شود).
 .0فایل ارسال مقاله باید در فرم  ،RTF ،Microsoft Wordو یا  WordPerfectباشد.
 .3تا آنجایی که امکان دارد ،قوانین  URLبرای منابع اعمال شود.
 .4متن با رعایت تک فاصله؛ و با فونت 00؛ که در آن از حروف کج (ایتالیک) ،به جای کشیدن خط زیر کلمات ( بجز
آدرسهای  )URLاستفاده شده است؛ و تمامی تصاویر ،شکلها و جدولها ،به جای قرارگرفتن در پایان مقاله ،در
نقاط مناسب در متن قرار داده شدهاند.
 .5الزم است که متن به الزامات سبکی و کتابشناختی درج شده در راهنمای نویسندگان ،که در سایت مجله وجود
دارد ،پایبند باشد.
 .6چنانچه مقاله به یک بخش همکار مجله ارسال شده است ،الزم است که دستورالعمل موجود در Ensuring a
 Blind Reviewدنبال شود.

حق چاپ مقاالت
مقالههای پذیرفته شده ،به داراییهای همیشگی مجله  RHMتبدیل میشوند و به هیچ وجه امکان تکثیر بخش یا تمام ان
بدون کسب اجازه کتبی از سردبیر ،وجود ندارد.

بایگانی نام و آدرس
نامها و آدرسهای ایمیل وارد شده در سایت این مجله ،به طور انحصاری برای اهداف اعالم شده این نشریه استفاده می شوند و
برای هر هدف دیگر و یا برای هر گروه دیگری در دسترس نخواهند بود.

