
مجله سالمت کار ایران  - راهنمای نگارش مقاله   
 

مقاالت به صورت فارسی با چکیده توسعه یافته انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرند. ترتیب قرار گرفتن بخش های مقاله  

 بصورت ذیل می باشد: 

 کلمه(  250چکیده انگلیسی )حداکثر تا   -1

 کلمه(  2000- 2500چکیده توسعه یافته انگلیسی )  -2

 کلمه(  250چکیده فارسی )حداکثر تا   -3

 کلمه(  4000- 6000مقاله به زبان فارسی )  -4

 رفرنس ها  -5

راحل  چاپ مقاله در مجله سالمت کار ایران مستلزم پرداخت هزینه می باشد. این هزینه تنها در صورتی که مقاله شما پس از طی م *

 از چاپ دریافت می گردد.  قبل داوری مورد پذیرش واقع شود، 

به نام دانشگاه  نزد بانک مرکزی  حساب    شماره  مبلغ مذکور به  ریال می باشد.  ۱5,000,000مبلغ هزینه دریافتی جهت چاپ هر مقاله  

  ناسه سی رقمی:) ش   400۱0820030۱5467:  خدمات بهداشتی درمانی ایران    شکی وزعلوم پ 

 . واریز گردد(  3۱6082074۱40۱0464000000۱6۱623۱

 

 

 

: به شرح ذیل می باشد   مختلف مقاله بخش های      راهنمای تنظیم   
 
 

TEMPLATE 
 

TITLE 
 

 (TIMES NEW ROMAN, 14 FONT SIZE, BOLD, ALL CAPS, CENTERED) 

 
Author’s Name and Surname1, Author’s Name and Surname2 (10 font 

size) 

1Organization of author1; e-

mail1 

2Organization of author 2; 

email2 

 
ABSTRACT (10 Font Size, bold, all caps, left justified)- Abstract should be written between 200-

250 words and with 10 font size, Times New Roman, justified, single line spacing. Abstract 

should be included:  Introduction, Methods and Materials, Results, Conclusion and Keywords. 

KEYWORDS: keyword 1; keyword2; keyword3; up to 6 (Said section should contain maximum 6 words that 

are written with 10 font size and separated with semi-colon) 

 

EXTENDED ABSTRACT 
 
 
Extended abstracts must contain all relevant aspects and information of a regular research in a form 

that is shorter than the full text. In addition, you should use references in the extended abstract up 

to 8. Subtitles of the extended abstract should be composed of introduction, Methods and Materials, 

results, discussion (selective) and conclusion. It shall be written in English with Times New Roman 

font, single line spacing and 11 font size and can contain figures(up to 2), tables(up to 2), or images 



(up to 2). Page margins are 1 inch on all sides, in A4 paper size and should not exceed 4 pages 

(including all figures, tables) or from 2000 to 2500 words. It should follow the suggested template 

below. 

 

INTRODUCTION (Title Times New Roman, 12 font size, bold). Current literature regarding the work 

subject should be examined and the differences of the said work from the past, similar works should 

be presented clearly in the introduction section. 
 

METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with 

sufficient references. The author shall explain the research question, describe the research framework, 

and the methods applied in detail. It should be furthermore highlighted why the research question is 

relevant to theory and practice, and why the chosen method(s) are suited for the problem. 
 

RESULT Presentation of the result obtained. If possible, use descriptive figures or tables rather than 

explain in text. Do not discuss or interpret the results at this stage. 

Figures and tables must be numbered. Figures and tables captions must be centered in 12 p.t with 

small caps. Captions with figure numbers must be placed after their associated figures. Captions with 

table numbers must be placed before their associated tables. 

 

DISCUSSION (this part is selective) Discuss the results. Put your results in perspective by comparing 

to other studies or generally accepted knowledge in the field. Criticize your own method and results, 

for example, with respect to the simplifications made. 

 

CONCLUSIONS Conclusion should include (1) the principles and generalizations inferred from the 

results, (2) any exceptions, problems or limitations of the work, (3) theoretical and/or practical 

implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations. 

If you use any references, please give them with authors’ surname and date 

 

ACKNOWLEDGMENT (this part is selective) 

Collate acknowledgements in this separate section at the end of the text, before the part of references. 

List here those individuals who provided help during the research (e.g., funding the project, providing 

language help, writing assistance or proof reading the article, etc.). 
 
CONFLICT OF INTEREST 

Conflict of interest statement must be placed at the manuscript as below: 

"The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript". 
 
 

 

 ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش های زیر باشد: 

 
 ( B Nazanin  قلم  ۱4با فونت)به فارسی  عنوان مقاله

 نویسندگان: اسامی

   گردد  درج  نویسندگان  سازمانی(  )آدرس  Affiliation  آن  از  بعد  دقیقا  و  اول  نویسنده  خانوادگی  نام  و  نام  اول  سطر  در

 گردد  درج  نویسندگان  سازمانی(  )آدرس Affiliation  آن  از  بعد  دقیقا  و  دوم  نویسنده  خانوادگی  نام  و  نام  بعد  سطر  در

 ...   و  سوم  نویسنده

 شامل:   و  شده  تنظیم  Nazanin (B قلم  و  9  فونت  )  با  افیلیشن   , )Nazanin B  قلم  و  ۱0  فونت  )  با  اسامی



   باشد.  می  اجباری  نویسندگان  تمام  برای ORCID  و  ایمیل  درج  و  باشد  کشور  و  شهر  دانشگاه،  دانشکده،  گروه،  علمی،  رتبه

 صفحه   نویس  پا  در  مقاله  ارسال  تاریخ  و  مقاله  مکاتبات  مسئول  نویسنده  الکترونیک  پست  و  دورنگار،  تلفن،  ،(کدپستی  و  پستی  آدرس) نشانی

 شود.   مشخص  اول

 واژه(   کلید  6-3  همراه  به  کلمه  500  تا  250  از  گیری  نتیجه  ها،  یافته  بررسی،  روش  مقدمه،  )شامل: فارسی چکیده

 عناوین بخش های اصلی مقاله شامل:

 مقدمه         

 روش بررسی        

 یافته ها      

 بحث        

 نتیجه گیری      

 تقدیر و تشکر )این بخش انتخاب است(       

 

 نگارش شود. عناوین بولد و زیر عنوان ها به صورت ایتالیک تنظیم گردد.  B Nazaninقلم    ۱2با فونت    مقاله  *

 

شود و    یسیفرمول نو  MathType   ایو    word  یسیباشد لطفا تنها با برنامه فرمول نو  یکه مقاله شامل فرمول م  یدر صورت  :فرمول ها

 . ردیورود در متن انجام گ  بیبه ترت  یو شماره گذار    ردیدر متن قرار گ

شده و در متن مقاله    یشماره گذار   بیبه ترت  عدد(  8)حداکثر مجموعا به تعداد  جدولها، نمودارها و اشکال نحوه درج جداول و نمودار ها: 

 . رندیخود مورد استفاده قرار گ  یدر جا

در   یتیمسئول  هیباال ارسال شوند و نشر  تیفیبا ک  دیبا  ریتصاو  یآنها درج شوند. تمام  نییها و اشکال در پاتمام جدولها در باال و نمودار   عنوان

اکسل آن ارسال شود. لطفا از ارسال    لیشود لطفا حتما فا  یارسال م  یکه نمودار  ینخواهد داشت. در صورت  نییپا  تیفیبا ک  ریقبال تصاو

 . دییفرما  یشات جداول و نمودارها خوددار  نیکراس 

 است   یها ضرور مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار   ذکر

 

 منابع: 

ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع  گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره 

 د.شو  تهنوش [Persian]    کلمه انتها  در و  شود برگردان  انگلیسی به   فارسی  منابع  ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.

 :گردد  تنظیم  زیر  شرح  به  ونکوور  دستورالعمل منابع بر اساس

 مجله:

 الف( تا شش نویسنده: 

  نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره )شماره(: شماره صفحات. )نام نویسندگان با عالمت کاما از یکدیگر جدا

 )شوند   می

Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. 

Indian J Physiol Pharmacol . 2۰۰3;4۷(1):۷5-۸۰. 

 ب( بیش از شش نویسنده: 

 .گردد  ی اطالعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می  آید. بقیهمی .et al سپس  و  کاما  عالمت ششم بعد از نویسنده

Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may 

uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1۹۹۸;1۹(1):3۷-4۷. 

 



 کتاب:

 الف (تا شش نویسنده: 

 )شوند   خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . )نام نویسندگان با عالمت کاما از یکدیگر جدا مینام  

Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2۰۰1. 

 ب( بیش از شش نویسنده: 

 .گردد   آید. بقیه اطالعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می  می.et al بعد  و  کاما  عالمت ششم بعد از نویسنده

 ج( فصلی از کتاب:

عنوان کتاب. شماره   . editor نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه

 .صفحه. شماره صفحات .چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال

Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of 

clinical audiology. 4ed. Baltimore: Williams & Wilkins;  th1۹۹4.p. 42-43۸. 

 

 

 


