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 در مجله ارگونومی ایران راهنمای نویسندگان

  

 مقدمه

های رتبه علمی پژوهش خود را دریافت نمود و تاکنون توسط نمایه کننده 1392منتشر شد. سپس در سال  1381برای اولین بار در سال  مجله ارگونومی

ای با توجه به ماهیت بین رشتهشود. های فارسی و انگلیسی منتشر مینامه و به زبانبه صورت فصلاین مجله   .نمایه شده است CINAHL معتبری مانند

ارگونومی محیطی، ارگونومی فیزیکی، ازجمله مختلف  هایارگونومی، این مجله امکان انتشار نتایج تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران در حیطه

مجله همه مخاطبین  را دارد. ونومی کالن، فیزیولوژی کار، آنتروپومتری، بیومکانیک، طراحی ارگونومیکی انسانی، ارگهاارگونومی شناختی و خطا

 .که به نحوی با ارگونومی سر وکار دارند هستند هارشته سایرت علمی، دانشجویان رشته ارگونومی و أاعضای هی پژوهشگران،

 تنظیم و ارسال نمایند. با توجه به نکات زیر های نوآورانه،جنبهبا تأکید بر خود را  هاینویسپیششود لذا از نویسندگان محترم دعوت می

 

 . بنابرایندهداختیار همگان قرار می اند، درتراز منتشر شدهخود را که پس از داوری هم یهانویسپیش ،مجلۀ ارگونومی با باور به دسترسی آزاد نکته:

 د.آن نیاز به پرداخت هزینه ندارن  pdf یا دانلود فایل /داوران و نویسندگان برای خواندن و ،هیچ کدام از مخاطبین این مجله، اعم از خوانندگان

 نویس به مجله ارگونومینکات ضروری در مورد ارسال پیش

 سایت مجلهارسال الکترونیک از طریق وب (http://journal.iehfs.ir تنها ،).راه ارسال مقاله به مجله ارگونومی است 

نویس خود را در سایت مجله بارگذاری و ارسال نمایند. در صورت بروز توانند قابل پیشنویسندگان با طی کردن فرآیند ارسال، می

 تماس برقرار کنید.  081-28280298مایید یا شماره تلفن ن rjournal@iehfs.iهرگونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با ایمیل 

 نوشته توسط سه داور بررسی و در صورت تأیید توسط دو داور پذیرفته خواهد شد.هر دست 

 ها مختار خواهد بود.ارسالی، ویرایش و تلخیص آن نوشتههیئت تحریریه در پذیرش یا رد دست 

 شود.دریافت نمیای از نویسندگان نوشته هزینهبابت چاپ دست 

  کلیه مطالب مجله تحت حمایت قانونیCopyright باشد. هرگونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشار المللی میبین

 باشد.مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی از دفتر مجله ممنوع می

 یست در قسمت روش کار به تأییدیه کمیته اخالق باهای انسانی انجام شده است، نویسندگان میاگر مطالعه در بین جمعیت

مؤسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند )ذکر شناسه اخالق الزامی است(. کلیه مالحظات اخالقی در مورد 

( رعایت www.wma.netگانه اخالق پژوهشی کشور )26ها و سایر موارد پژوهشی باید بر اساس بیانیه هلسینکی و کد آزمودنی

 و تنظیم شود.

 گردد که الزم است به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می

 اشباهات احتمالی ظرف دو روز مشخص شده و به دفتر مجله عودت داده شود.

  ،شده به عهده نویسنده )گان( خواهد بودمنابع و نیز ویرایش ادبی مطالب چاپمسئولیت کامل صحت مطالب. 

 کننده را به طور کامل و صحیح وارد اطالعات همکاران مشارکت نویس،پیش ارسال و نامضروریست نویسنده مسئول حین ثبت

دانشکده/ مرکز تحقیقات،  زشی،نام و نام خانوادگی، رتبه تحصیلی یا دانشگاهی، گروه آموکنند. این اطالعات شامل: 

 (Open Researcher and Contributor ID: ORCID)دانشگاه، شهر، ایران، ایمیل و کد اُرک آی.دی 

ثبت/ به روز رسانی شود و در فرآیند ارسال مقاله  www.orcid.org در پرتالنویس ضروریست اطالعات همه نویسندگان پیشتوجه: 

 .مربوط به آن برای هر یک از  نویسندگان به تفکیک در کادرهای تعیین شده، وارد شودرقمی  16به سامانه مجله، کد 

mailto:journal@iehfs.ir
http://journalportal.research.ac.ir/News/8625/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


 قابل قبول هاینویسپیشمشخصات 

 (Original Articleپژوهشی ) هاینویسپیش

  گیری، تشکر و قدردانی، نتیجه ،ها، بحثهای زمینه و هدف، روش کار، یافتهباید شامل صفحه عنوان، چکیده و بخش هاینویسپیشاین

 ، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم )جدوال، نمودارها و تصاویر( باشند.هارفرنس مالی، منابع منافع، تعارض

 این حد کلمه باشد 3000نباید بیش از  ،کمّی پژوهشی اصیل)بدون چکیده، رفرنس و جدول(  هاینویسپیش تعداد کلمات متن ،

 کلمه قابل افزایش است. 4000پژوهشی اصیل کیفی تا  هاینویسپیشبرای 

  ،باشد.میمنبع  30حداکثر تعداد منابع 

  باشد.میجدول یا نمودار 4کیفی در مجموع  هاینویسپیشو در  5 کمی هاینویسپیشجداول و نمودارهای مجاز در  حداکثر 

 

 (Brief Reportگزارش کوتاه ) هاینویسپیش

  باشند.های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخالت میهای کوتاهی از پژوهشگزارش ،هاینویسپیشاین نوع 

  پژوهشی اصیل هستند و باید شامل صفحه عنوان، چکیده و  هاینویسپیشاز نظر ساختار مشابه  هاینویسپیشاین نوع

، چکیده به منابع مالی، منابع منافع، انی، تعارضگیری، تشکر و قدردها، بحث، نتیجههای زمینه و هدف، روش کار، یافتهبخش

 زبان انگلیسی و ضمائم )جدوال، نمودارها و تصاویر( باشند.

  کلمه تجاوز نماید. 2000، نباید بیش از )بدون چکیده، رفرنس و جدول( گزارش کوتاه هاینویسپیشتعداد کلمات متن حداکثر 

  ،باشد. میمنبع  15حداکثر تعداد منابع 

  باشد.میجدول یا نمودار  2تعداد جداول و نمودارهای مجاز، حداکثر 

 

 (Review Articleمروری ) هاینویسپیش

  موضوعات، مقدمههای باید شامل صفحه عنوان، چکیده و بخش هاینویسپیشاین (Topicsمرور شده )، گیری، بحث، نتیجه

 انگلیسی و ضمائم )جدوال، نمودارها و تصاویر( باشند.منابع، چکیده به زبان  منافع، تشکر و قدردانی، تعارض

  ،شانس مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصص مربوطه باشند

 بیشتری در پذیرش و انتشار خواهند داشت. 

 کلمه باشد. 5000، نباید بیش از دول()بدون چکیده، رفرنس و ج مروری هاینویسپیشعداد کلمات متن حداکثر ت 

  ،قبلی نویسنده/نویسندگان در این زمینه باشد. هاینویسپیشمنبع آن باید  3-5منبع بوده که  50-70حداکثر تعداد منابع 

  سقف تعداد جداول و تصاویر، محدودیتی در نظر گرفته نشده است. هانویسپیشبرای این 

 (Systematic Review Articleمند )نظام مرور هاینویسپیش

  توانند به صورت متاآنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند.می هانویسپیشاین 

  مورد  هاینویسپیشمند و متناسب با نوع مروری نظام مقاالتالمللی گزارش های بینبر اساس دستورالعملباید  هانویسپیشاین

 تنظیم و ارسال شوند. MOOSEو  PRISMAبررسی از قبیل 

  کلمه باشد. 4000، نباید بیش از مندمرور نظام هاینویسپیشتعداد کلمات متن 

  ،قبلی نویسنده/نویسندگان در این زمینه باشد. هاینویسپیشمنبع آن باید  3-5منبع بوده که  50-70حداکثر تعداد منابع 

 (Letter to Editorنامه به سردبیر )

 ای باشد که در مجله ارگونومی ایران منتشر شده است.مقاله حتماً باید در نقد 

 کلمه باشد. 250-750تن نامه به سردبیر، نباید بیش از تعداد کلمات م 

  ،منبع باشد. 5حداکثر تعداد منابع 



 نویسآماده کردن پیش نکات مربوط به

 ارسال شوند:نویس ارسالی به مجله ارگونومی باید با توجه به نکات زیرآماده و پیش

  افزار در نرمنویس پیشضروریست، فایلMicrosoft  word  و در قالبیا باالتر تایپ شده  2007نسخه doc یا docx   ذخیره

 گردد.

 4نویس در صفحه با سایز پیشA  از هر سمت  یمترسانتی 5/2حاشیه متر بوده و سانتی 5/1تایپ شده، فاصله خطوط از یکدیگر

 رعایت شده باشد.

 فارسی با قلم  هاینویسپیشBNazanin 12  انگلیسی )همچنین خالصه انگلیسی( با قلم  هاینویسپیشوCalibri 11  تایپ

 دانلود کنید. این لینک ها را ازتوانید این فونتشوند. می

  های بیگانه که معادل دقیق و رسایی در زبان نگارش فارسی به طور کامل رعایت شده و تا حد امکان از به کاربردن واژهآئین

 فارسی دارند، خودداری شود.

 ل و .... به طور کامل در متن مدنظر قرار گیرد.ها، نقطه، ویرگوفاصلهصحیح نیم نکات ویرایشی همچون کاربرد 

 تصاویر با فرمت ه صورت فایلشود تصاویر بتوصیه می( های مجزاJPEG  یاGIF  و نمودارها با فرمت.xlsx  یا.xls ) در طراحی و

 د.نها ارسال گردبخش پیوست

 های فاصله )بخش اول کلمه+ فشردن همزمان دکمهضروریست موارد نگارشی و امالیی همچون رعایت نیمCtrl ،Alt  بخش  2و +

 متن لحاظ گردد. ، ویرگول و ... دردوم کلمه(

 روی کلمات « ء » روی کلماتی مانند معموالً، غالباً یا »  ً « ست. برای مثالرعایت امالی صحیح کلمات در متن مقاله ضروری

 مانند مؤثر و تأثیر.

  کننده باشد.نویس شما کمکتواند در زمینه آماده کردن پیشمی الگوی مقاالت در مجله ارگونومیفایل 

 

 نویسنحوه ارسال  پیشساختار و 

 فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند: بایست در یکارسالی می هاینویسپیشهمه 

 الف( صفحه عنوان

صفحه عنوان شامل نوع مقاله، عنوان مکرر، نام نویسندگان، مدرک تحصیلی رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه 

شماره تلفن و پست  )آدرس پستی،ئول به طور کامل باشد. درج آدرس نویسنده مسپست الکترونیک میتحقیقاتی، آدرس، تلفن تماس و 

 الزامی است. (الکترونیک

 ب( چکیده مقاله

های نویسو به طور ساختاریافته تنظیم شود. چکیده پیشکلمه یا کمتر  250در حدود  این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف

( Key wordsواژه کلیدی ) 5تا  3در پایان چکیده فارسی  گیری باشد.ها و نتیجههای زمینه و هدف، روش کار، یافتهارسالی شامل بخش

 معرفی شود. 

 و Background and Objectives، Method، Resultsهای ضروریست چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی نگارش شده و شامل بخش

Conclusion  ،باشد. در پایان چکیده انگلیسی 

 توانید پیوند زیر را لمس کنید:، میMeSHد. برای جستجوی واژگان کلیدی در سامانه ذکر شون MeSHها با استفاده از الگوی کلید واژه

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

file:///C:/Users/drmahdavi/Downloads/files/site1/files/font.rar
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/


 ج( مقدمه

چه در مورد موضوع پژوهش ( آن1له ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق باشد که در آن به دو مسأمقدمه باید حاوی چکیده

دانیم(، هدف چه نمیدانیم، پرداخته شود و در نهایت با توجه به نقاط مبهم پژوهش )آنمورد موضوع پژوهش نمیچه در ( آن2دانیم، می

 استفاده شود.جدید  از منابعچنین در نگارش متن مقدمه الزم است ممطالعه )برای کاستن از ابهامات  موضوع( ذکر شده باشد. ه

هایی دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته به صورت با معادلها بیگانه در سایر زباناصطالحات نکته: 

 .به صورت زیرنویس خودداری شود معادل در سایر زبان انگلیسی در پرانتز در درون متن آورده شود و از ارجاع

 د( روش کار

که دیگر محققان های مورد استفاده شرح داد شود. به طوریهای اجرای پژوهش با جزئیات کافی در مورد ابزارها و روشبخش باید گام در این

ها/ ها، معیارهای ورود و خروج نمونهها/ آزمودنینحوه انتخاب نمونه ضروریست ای مشابه را اجرا کنند.با الگو برداری از آن بتوانند مطالعه

های ، روش)با ارجاع به مطالعات معتبر( هاها، ابزارها و تجهیزات مورد استفاده به همراه شرح دقیقی از اعتبار و نحوه استفاده از آندنیآزمو

 ذکر گردد. مورد استفادهافزاهای آماری و نرمآماری 

 هایافته ه(

 رعایت نکات زیر در این بخش الزامی است: شود.و نگارش بیان  تصاویرو  هاول، نمودارااین بخش بایستی در قالب متن، جد

  اجتناب  نوشتهدستعنوان جدول به طور رسا و کامل در باالی جدول و داخل متن اصلی قرار داده شود )از قرار دادن آن در پایان

ضروریست جدول در متن مقاله با شماره ارجاع  کلمات اختصاری استفاده شده در جدول ذکر گردد.کنید(. همچنین معادل کاملِ 

 داده شده باشد.

 اجتناب کنید( نوشتهدست)از قرار دادن آن در پایان  عنوان تصویر/ نمودار به طور کامل در زیر تصویر/ نمودار نگاشته شود .

 بالفاصله بعد از توضیحات و در زیر تصویر/نمودار عنوان همچنین معادل کاملِ کلمات اختصاری استفاده شده در تصویر/ نمودار

 با شماره ارجاع داده شده باشد.نوشته دستضروریست تصویر/ نمودار در متن  ذکر گردد.

  قلم فارسیبه زبان فارسی، اعداد داخل جداول و اعداد روی محور نمودارها  هاینویسپیشدر ،B Nazanin  8و ترجیحاً با سایز 

 .باشند ایجاد شده

  در نظر گرفته شود. 5حداکثر باید مجموع تعداد جداول و نمودارها 

  و ذکر منبع آن کافی  داردیا ناشر استفاده از جداول نمودارها و تصاویر در سایر نشریات، نیاز به کسب مجوز رسمی از نویسندگان

 .نیست

 د( بحث

شده در ایران و جهان است. های انجامهای پژوهش با دیگر پژوهشیافته، مقایسه و بیان علت تفاوت استدالل نتایجاین بخش شامل 

ها و ارائه پیشنهاد بودن یافتهپذیر های پژوهش حاضر، میزان تعمیمضروریست در بخش پایانی بخش بحث، به بیان نقاط ضعف و محدودیت

 پرهیز شود.بخش  ها در اینیافتهاز تکرار همچنین الزم است  برای مطالعات آتی پرداخته شود.

 گیریه( نتیجه

باشد. پیشنهاد برای مطالعات آتی در این بخش قابل طرح و کامالً مبتنی بر نتایج مطالعه گیری روشن و کاربردی مقاله باید دارای یک نتیجه

 )مطابق با ساختار پیشنهادی زیر(: این بخش را در یک پاراگراف حاوی سه تا پنج جمله نگارش کنیدتوانید به عنوان راهنما میاست. 

 های این پژوهش نشان داد که ... و ... و ...به طور خالصه یافته :1جمله 

 ها در ... و ... و ... است.اهمیت کاربردی این یافته :2جمله 

 های آتی باشد.تواند مسیر خوبی برای پژوهشمی ...نجام یک پژوهش تکمیلی ارسد بنظر می :3جمله 



 دردانیقو( 

 ها در بخش نویسندگان؛ اما شرایط ذکر نام آنانددر انجام مطالعه همکاری نمودههایی که به نحوی یا سازمان /فراد ودر این بخش از ا

 تواند شامل افرادی باشد که:این بخش می قدردانی گردد. وجود ندارد، نوشتهدست

 ستاهمکاری داشته نوشتهو ویراستاری متن دست فردی که در نگارش چکیده انگلیسی. 

 اند.ارزشمندی در حیطه پژوهش، به نویسندگان داشته یاستاد بزرگ یا متخصصی که کمک فکری/ آموزش 

 اند.اند، اما نقش دیگری در مراحل پژوهش و نگارش مقاله نداشتهها به نویسندگان کمک کردهآوری دادهفرد/ افرادی که در جمع 

 اند.یی که برای انجام این پژوهش، به نویسندگان کمک مالی داشتهو نهادها هاسازمان 

 اندنمودهفراهم را  امکانات اجرای پژوهشیی که تجهیزات و و نهادها هاسازمان. 

 را در اختیار  ه و ...(ار، شرکت صنعتی، اده)بیمارستان، فرودگاانجام پژوهش جهت  یی که مجوز انجام پژوهشو نهادها هاسازمان 

 اند.قرار دادهمحققان 

 اند.داشتههمکاری در پژوهش  کنندهشرکتهایی که به عنوانآزمودنی 

نوشته دستای انجام شده است؛ نام مؤسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی مؤسسه دوینچناچه پژوهش و ت

 ذکر گردد. 

 ( تعارض منافعز

باید هر گونه تعارض احتمالی در منافع، همانند دریافت وجه در قبال مقاله یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان نویسندگان 

هر گونه وابستگی نویسندگان که ممکن  را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست آید/ از دست برود را به صورت مشخص بیان کند.

 ایجاد تعارض منافع با سایر مؤسسات داشته و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعالم گردد.است با چاپ مقاله احتمال 

 ح( منابع مالی

 الزم است به محل تأمین منابع مالی برای انجام پژوهش اشاره گردد.

 ( منابعط

 در ارجاع محتوای مقاله به مطالعات پیشین نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

  باید بر اساس الگوی ونکوور )عددی( نوشته شود.فهرست منابع 

 .شماره منبع در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله قرار داده شود 

  کلیه منابع بایستی به صورت انگلیسی در بخش منابع نوشته شوند. اگر به یک مقاله فارسی ارجاع داده شده است، در انتها با

باشد و ضروریست با مراجعه به نسخه ر این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمید ( مشخص شود.Persianنوشتن عبارت )

 های زیر، اطالعات الزم را دریافت نمود:های الکترونیکی از جمله پایگاهالکترونیکی مقاله که در پایگاه

  )http://www.iranmedex.com/index.asp( مدکسایران -

  )http://www.magiran.com( ایرانمگ -

   )http://www.sid.ir(اطالعات جهاد دانشگاهی -

 

 نام اختصاری مطابق با الگوی با ایتالیک و  ورتص به باید مجالت عنوانPubMed  در منابع ذکر شده باشند. جهت دسترسی به

 زیر را لمس کنید: هایپیوند توانیدمی اندنمایه شده pubmedی که در نام اختصاری مجالت

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/ 

 

 دهد:را نشان می PubMedیافتن نام اختصاری مجالت نمایه شده در  مراحل تصویر زیر

http://www.magiran.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/


 
 

 

 ای در اگر مجلهedMPub  وارد بفرمایید. منابعآن را در  نام کاملبود،  نشدهنمایه 

 نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.حرف دگی نویسندگان در ابتدا و اولین در نگارش منابع، نام خانوا 

 .نام نویسندگان با ویرگول از هم جدا شود 

  ها ضرورت دارد.آن هماسامی هنفر یا کمتر باشد، ذکر  6اگر تعداد نویسندگان 

 نفر باشد، نام نفر اول ذکر شده و بعد از آن عبارت  6که تعداد نویسندگان بیش از در صورتیet al. .ذکر شود 

 ( لطفاً شناسهDOI ،PMCID ،PMID .مقاالت مورد استفاده را در پایان هر رفرنس و در کروشه ذکر کنید )... و 

 هایی از نگارش ارجاعات مقاله آورده شده است:در ادامه نمونه 
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