فرم شماره ١
نکات ضروری و قابل توجه جھت ارسال مقاله به فصلنامه علمی  -پژوھشی طلوع بھداشت دانشگاه علوم پزشکی شھيد صدوقی يزد
لطفا ً ھنگام ارسال مقاله موارد زير را رعايت فرماييد .
* کد تاييديه اخالق را در ابتدای روش بررسی د رج کرده ام □
* کد ارکيد را دريافت کرده ام □
نامه مربوط به تاييد کميته اخالق در پژوھش مربوط ه رات ارسال کردم □

*

نامه ای به امضای ھمه نويسندگان مقاله)فرم شماره  (٢شامل :ترتيب اسامی نويسندگان و رضايت آنھا جھت درج مقاله در آن مجله ضميمه است □

*نام و آدرس نويسنده مسئول در صفحه عنوان به طور کامل درج کرده ام □
* تلفن و دورنويس ھمراه و پست الکترونيک )(Emailرا ذکر کرده ام □
* رتبه علمی و آدرس ساير نويسندگان را در صفحه عنوان درج کرده ام □
* در صورت اعتراض ھر فرد ديگر نسبت به مالکيت مقاله،يا تضاد منافع)بدون در نظر گرفتن منافع شخصی يا اقتصادی( آماده پاسخ گويی ھستم □

*

چکيده فارسی مقاله شامل :مقدمه ،روش بررسی ،يافته ھا ،بحث و نتيجه گيری و کلمات کليدی )حداکثر  ۵کلمه( را حداکثر در  ٢۵٠کلمه ارسال کرده ام □

*چکيده انگليسی مقاله حاوی بخش ھای زير به صورت ساختاری و حداکثر شامل  ٢۵٠کلمه ارسال نموده ام □
* متن مقاله دربخشھای مقدمه ،روش بررسی  ،يافته ھا ،بحث و نتيجه گيری ،تشکر و قدر دانی ،مشارکت نويسندگان ،تضاد منافع ،منابع تقسيم شده است □
* جداول و نمودارھا)کال۵عدد( با تعداد وشماره ھای ذکر شده درمتن مطابقت دارد □
* منابع وماخذ براساس الگوی مجله )معاھده ونکوور(نگارش يافته وتعداد مراجع ذکرشده با مراجع استفاده شده درمتن برابری می کند □
* در پايان مقاله مشخص کرده ام که مقاله حاصل پايان نامه يا طرح پژوھشی است □
* مقاله پيوست در ساير مجالت فارسی داخل کشور پذيرفته نشده يا به چاپ نرسيده و ھم زمان نيز به مجله ديگری ارسال نگرديده است □

فرم شماره ٢
درخواست انتشار مقاله در فصلنامه علمی  -پژوھشی طلوع بھداشت دانشگاه علوم پزشکی شھيد صدوقی ﯾزد
سر دبير محترم دو ماھنامه علمی پژوھشی طلوع بھداشت ﯾزد
اﯾنجانب ..................................................ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
"

".......................................................................................................................................................................................
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﻣﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ

ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.در ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
آدرس ﭘﺴﺘﻲ :

رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﻧﻤﺎﺑﺮ :

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در اﻳﺪه ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﺗﺠﺰﻳﻪ -ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻋﻼم ﻣﻲدارﻧﺪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻳﺎ در ﺣﺎل ﭼﺎپ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﮔﺬار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ،راﺑﻂ ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
*ﻛﺪاﺧﻼق ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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