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 مقدمه .1

لنامه فص علیه السالمپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با مرکز رشد دانشگاه امام صادق 

کند. این مجله سعی دارد با نگاهی علمی و کارشناسی به بررسی مهمترین مسائل و معضالت راهبرد سالمت را منتشر می

نظام سالمت بپردازد. الزم به ذکر است این مجله در حال حاضر از قالب علمی پژوهشی کناره گرفته تا بتواند در قالب 

تری از نخبگان )نه فقط نخبگان دانشگاهی( در عرصه مدیریت و اده از طیف گستردهتری از محتوا و همچنین با استفمتنوع

 گذاری سالمت اثرگذار باشد.سیاست

 محتوای کلی انواع مقاله .2

  صفحه عنوان 

 عنوان مقاله 

  بایستی به دور از عناوین ژورنالیستی باشد در عین اینکه از کاربرد واژگان تخصصی که از فهم عموم

 ور است خالی باشد.متخصصین به د

  کلمه باشد. 21حداکثر تعداد واژگان عنوان 

 در عنوان خودداری شود. "مطالعه "و  "پژوهش"، "بررسی"هایی مانند از ذکر واژه 

 اطالعات نویسندگان 

  ،نام کامل، تحصیالت و درجه علمی، جایگاه و رسمیت سازمانی )رتبه علمی، دانشکده یا مرکز تحقیقات

 کشور(، ، آدرس ایمیل آورده شود.دانشگاه، شهر و 

 برای نویسندگان غیردانشگاهی سمت شغلی، محل کار، شهر، کشور و رایانه به ترتیب ذکر شود 

 .نویسنده مسئول با * مشخص شود 

 چکیده و واژگان کلیدی 

 گیری باشد.های اصلی و نتیجهچکیده با توجه به قالب ممکن است شامل هدف مطالعه، روش پژوهش، یافته

 عدد باشند. 5تا  3واژگان کلیدی باید بین 

 مقدمه 



 های مختلف راهبردی. های مختلف سیاستی و یا حالتبیان مسئله، اهداف و گزینه 

 ها و نتایج خودداری شود.از بیان یافته 

 هیچگونه توضیحی در پاورقی و یا های مقاله خودداری شود و از ذکر پانویس در تمام قسمت

 .دانتهاء متن ذکر نشو

 شناسیروش 

 .دلیل انجام پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آورده شود 

 ها ذکر شودآوری و تحلیل دادهروش جمع. 

 گیری و بحثنتیجه 

 .نتایج به طور خاص با توجه به قالب انتخاب با زبانی ساده و شیوا بیان شوند 

 .از تکرار اطالعات مندرج در نمودارها و جداول خودداری شود 

  به غیر از اعداد جداول و تصاویر به حروف فارسی نوشته شود. 21کوچکتر از کلیه اعداد 

 .برای نوشتن اعداد اعشاری فارسی از )/( و برای اعداد انگلسی ).( استفاده شود 

 های مختلف سیاستی و راهبردی به تحلیل و ارائه پیشنهاد بپردازید و تا حد ممکن به مقایسه با با توجه به گزینه

 و سایر مطالعات راهبردی اقدام کنید.ها پژوهش

 مالحظات اخالقی 

 قید کردن دریافت هرگونه حمایت مالی از هرگونه سازمانی در انجام پژوهش 

 ذکر هر گونه تعارض منافع 

 دهیارجاع 

 المللی ونکوور تنظیم منابع بر اساس استاندارد بین(vancouver )ها خواهد بود.در تمام قالب 

  زبان فارسی و منابع انگلیسی به زبان انگلیسی ذکر شود.منابع فارسی به 

 دهی در متن: در منبع نویسی ونکور به هر منبع به ترتیب استفاده در متن یک شماره واحد اختصاص ارجاع

های بعدی از منبع مورد نظر ثابت خواهد بود. شماره منبع داخل کروشه شود. این شماره در استفادهداده می

 شود. ما و نقطه و قبل از دو نقطه  و نقطه ویرگول آورده می][ بعد از کا

 [ و در حالت دو نویسنده رضائیان 5نام نویسنده در متن در حالتی که یک نویسنده باشد به صورت رضائیان ]

 آید.[ می8[ و بیش از دو نویسنده به صورت رضائیان و همکاران ]21فرد ]و دانایی

 اشکال و جداول 

 ها قرار داده شود. داول بایستی توضیح داشته باشند و این توضیح در باال آنهمه اشکال و ج 



 هاقالب .3

 تعریف نوع قالب

 محورهای اصلی

)این محورها پوشش داده شود نه اینکه این محورها عینا 

 در مقاله تکرار شوند(

تعداد 

 واژگان

مطالعه 

 راهبردی

زبان علمی و آکادمیک در عین ارائه 
های داللتشفاف و روشن 

کاربردی. این در واقع یک مطالعه 
های کاربردی علمی است که داللت

دارد. این پژوهش از جنس 
دانشگاهی است ولی ناظر به مسائل 
بیرونی انجام شده است. بنابراین 
صاحب هدف، روش و مختصرا 

 فرآیندی دانشگاهی است.

یگاه و عنوان، نام نویسندگان )نام کامل، تحصیالت و درجه علمی، جا
رسمیت سازمانی، آدرس ایمیل(، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، اشاره به 

های های مطالعه، داللتچارچوب پژوهش، اشاره به روش تحقیق، یافته
 راهبردی، منابع

0111 

تحلیل 

 راهبردی

بر آمده از بصیرت حاصل از مطالعه، 
های عملیاتی پژوهش و یا اقدام

ر د است ولی شیوه نگارش و بیان
باشد. در این قالب مقاله علمی نمی

حالت در واقع ترجمه دانش اکتسابی 
 د.افتدر یک مسئله خاص اتفاق می

 هایعنوان، نام نویسندگان، چکیده مختصر، مقدمه، شرح مسئله، گزینه
 گیری و بحث ، منابعسیاستی، نتیجه

0111 

ترجمان 

 دانش

معرفی یک کتاب، گزارش، مقاله و 
یا هر اثر علمی که در موضوع مجله 

 .استمند ارزش

عنوان، نام معرف )کسی که ترجمان دانش را انجام داده است(، معرفی اثر و 
نویسنده اثر، بیان مختصر اثر، تبیین مهترین حرف و ایده اثر، تبیین مهمترین 

موضوعات و عناوین مطرح شده ها و ادله نویسنده، تشریح مهترین استدالل
 در اثر
 

الی  0111
0111 

 دریچه نو

نشان دادن خالء یک مفهوم نظری 
جدید، یک ابزار یا رویکرد جدید و یا 
یک بصیرت عملیاتی نو در موضوع 

مجله. تفاوت این قالب با موارد 
قبلی آن است که خود این مفهوم و 

موضوعیت داشته و  درویکرد جدی
د آن در مسئله تبیین آن و کاربر

 یاهمیت دارد نه اینکه به مسئله
 خاصی پرداخت شود.

عنوان، نام نویسندگان، چکیده مختصر، تبیین چارچوب مفهومی منتخب، 
ها و مزایاری کاربرد این چارچوب در مسئله مورد نظر، نشان دادن داللت

 منابع
 

الی  0111 
7111 

 


