به نام خداوند مهربان

راهنمای نویسندگان در مجله ارگونومی ایران
مقدمه
مجله ارگونومی برای اولین بار در سال  1381منتشر شد .سپس در سال  1392رتبه علمی پژوهش خود را دریافت نمود و تاکنون توسط نمایه کنندههای
معتبری مانند  CINAHLنمایه شده است .این مجله به صورت فصلنامه و به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر میشود .با توجه به ماهیت بین رشتهای
ارگونومی ،این مجله امکان انتشار نتایج تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران در حیطههای مختلف ازجمله ارگونومی محیطی ،ارگونومی فیزیکی،
ارگونومی شناختی و خطاهای انسانی ،ارگونومی کالن ،فیزیولوژی کار ،آنتروپومتری ،بیومکانیک ،طراحی ارگونومیک را دارد .مخاطبین مجله همه
پژوهشگران ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان رشته ارگونومی و سایر رشتهها هستند که به نحوی با ارگونومی سر وکار دارند.
لذا از نویسندگان محترم دعوت میشود پیشنویسهای خود را با تأکید بر جنبههای نوآورانه ،با توجه به نکات زیر تنظیم و ارسال نمایند.
نکته :مجلۀ ارگونومی با باور به دسترسی آزاد ،پیشنویسهای خود را که پس از داوری همتراز منتشر شدهاند ،در اختیار همگان قرار میدهد .بنابراین
هیچ کدام از مخاطبین این مجله ،اعم از خوانندگان ،داوران و نویسندگان برای خواندن و /یا دانلود فایل  pdfآن نیاز به پرداخت هزینه ندارند.

نکات ضروری در مورد ارسال پیشنویس به مجله ارگونومی


ارسال الکترونیک از طریق وبسایت مجله ( ،)http://journal.iehfs.irتنها راه ارسال مقاله به مجله ارگونومی است.
نویسندگان با طی کردن فرآیند ارسال ،میتوانند قابل پیشنویس خود را در سایت مجله بارگذاری و ارسال نمایند .در صورت بروز
هرگونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با ایمیل  journal@iehfs.irنمایید یا شماره تلفن  081-28280298تماس برقرار کنید.



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



هیئت تحریریه در پذیرش یا رد دستنوشته ارسالی ،ویرایش و تلخیص آنها مختار خواهد بود.



بابت چاپ دستنوشته هزینهای از نویسندگان دریافت نمیشود.



کلیه مطالب مجله تحت حمایت قانونی  Copyrightبینالمللی میباشد .هرگونه تغییر در مطالب ،تکثیر ،توزیع ،نمایش و انتشار
مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی از دفتر مجله ممنوع میباشد.



اگر مطالعه در بین جمعیتهای انسانی انجام شده است ،نویسندگان میبایست در قسمت روش کار به تأییدیه کمیته اخالق
مؤسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند (ذکر شناسه اخالق الزامی است) .کلیه مالحظات اخالقی در مورد
آزمودنیها و سایر موارد پژوهشی باید بر اساس بیانیه هلسینکی و کد 26گانه اخالق پژوهشی کشور ( )www.wma.netرعایت
و تنظیم شود.



به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشباه ،قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال میگردد که الزم است
اشباهات احتمالی ظرف دو روز مشخص شده و به دفتر مجله عودت داده شود.



مسئولیت کامل صحت مطالب،



ضروریست نویسنده مسئول حین ثبتنام و ارسال پیشنویس ،اطالعات همکاران مشارکتکننده را به طور کامل و صحیح وارد

منابع و نیز ویرایش ادبی مطالب چاپشده به عهده نویسنده (گان) خواهد بود.

کنند .این اطالعات شامل :نام و نام خانوادگی ،رتبه تحصیلی یا دانشگاهی ،گروه آموزشی ،دانشکده /مرکز تحقیقات،
دانشگاه ،شهر ،ایران ،ایمیل و کد اُرک آی.دی )(Open Researcher and Contributor ID: ORCID
توجه :ضروریست اطالعات همه نویسندگان پیشنویس در پرتال  www.orcid.orgثبت /به روز رسانی شود و در فرآیند ارسال مقاله

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

مشخصات پیشنویسهای قابل قبول
پیشنویسهای پژوهشی ()Original Article
 این پیشنویسهای باید شامل صفحه عنوان ،چکیده و بخشهای زمینه و هدف ،روش کار ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری ،تشکر و قدردانی،

تعارض منافع ،منابع مالی ،رفرنسها ،چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جدوال ،نمودارها و تصاویر) باشند.
 تعداد کلمات متن پیشنویسهای (بدون چکیده ،رفرنس و جدول) پژوهشی اصیل کمّی ،نباید بیش از  3000کلمه باشد ،این حد
برای پیشنویسهای پژوهشی اصیل کیفی تا  4000کلمه قابل افزایش است.
 حداکثر تعداد منابع 30 ،منبع میباشد.


حداکثر جداول و نمودارهای مجاز در پیشنویسهای کمی  5و در پیشنویسهای کیفی در مجموع 4جدول یا نمودار میباشد.

پیشنویسهای گزارش کوتاه ()Brief Report



این نوع پیشنویسهای ،گزارشهای کوتاهی از پژوهشهای اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخالت میباشند.



این نوع پیشنویسهای از نظر ساختار مشابه پیشنویسهای پژوهشی اصیل هستند و باید شامل صفحه عنوان ،چکیده و
بخشهای زمینه و هدف ،روش کار ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری ،تشکر و قدردانی ،تعارض منافع ،منابع مالی ،منابع ،چکیده به
زبان انگلیسی و ضمائم (جدوال ،نمودارها و تصاویر) باشند.



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



حداکثر تعداد منابع 15 ،منبع میباشد.



حداکثر تعداد جداول و نمودارهای مجاز 2 ،جدول یا نمودار میباشد.

پیشنویسهای مروری ()Review Article

 این پیشنویسهای باید شامل صفحه عنوان ،چکیده و بخشهای مقدمه ،موضوعات ( )Topicsمرور شده ،بحث ،نتیجهگیری،
تشکر و قدردانی ،تعارض منافع ،منابع ،چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جدوال ،نمودارها و تصاویر) باشند.
 مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصص مربوطه باشند ،شانس
بیشتری در پذیرش و انتشار خواهند داشت.
 حداکثر تعداد کلمات متن پیشنویسهای مروری (بدون چکیده ،رفرنس و جدول) ،نباید بیش از  5000کلمه باشد.
 حداکثر تعداد منابع 50-70 ،منبع بوده که  3-5منبع آن باید پیشنویسهای قبلی نویسنده/نویسندگان در این زمینه باشد.
 برای این پیشنویسها سقف تعداد جداول و تصاویر ،محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
پیشنویسهای مرور نظاممند ()Systematic Review Article

 این پیشنویسها میتوانند به صورت متاآنالیز ،متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند.
 این پیشنویسها باید بر اساس دستورالعملهای بینالمللی گزارش مقاالت مروری نظاممند و متناسب با نوع پیشنویسهای مورد
بررسی از قبیل  PRISMAو  MOOSEتنظیم و ارسال شوند.
 تعداد کلمات متن پیشنویسهای مرور نظاممند ،نباید بیش از  4000کلمه باشد.
 حداکثر تعداد منابع 50-70 ،منبع بوده که  3-5منبع آن باید پیشنویسهای قبلی نویسنده/نویسندگان در این زمینه باشد.
نامه به سردبیر ()Letter to Editor

 حتماً باید در نقد مقالهای باشد که در مجله ارگونومی ایران منتشر شده است.
 تعداد کلمات متن نامه به سردبیر ،نباید بیش از  250-750کلمه باشد.
 حداکثر تعداد منابع 5 ،منبع باشد.

نکات مربوط به آماده کردن پیشنویس
پیشنویس ارسالی به مجله ارگونومی باید با توجه به نکات زیرآماده و ارسال شوند:


ضروریست ،فایل پیشنویس در نرمافزار  Microsoft wordنسخه  2007یا باالتر تایپ شده و در قالب  docیا  docxذخیره
گردد.



پیشنویس در صفحه با سایز  A4تایپ شده ،فاصله خطوط از یکدیگر  1/5سانتیمتر بوده و حاشیه  2/5سانتیمتری از هر سمت
رعایت شده باشد.



پیشنویسهای فارسی با قلم  BNazanin 12و پیشنویسهای انگلیسی (همچنین خالصه انگلیسی) با قلم  Calibri 11تایپ
شوند .میتوانید این فونتها را از این لینک دانلود کنید.



آئین نگارش فارسی به طور کامل رعایت شده و تا حد امکان از به کاربردن واژههای بیگانه که معادل دقیق و رسایی در زبان
فارسی دارند ،خودداری شود.



نکات ویرایشی همچون کاربرد صحیح نیمفاصلهها ،نقطه ،ویرگول و  ....به طور کامل در متن مدنظر قرار گیرد.



توصیه میشود تصاویر به صورت فایلهای مجزا (تصاویر با فرمت  JPEGیا  GIFو نمودارها با فرمت  xlsx.یا  )xls.طراحی و در
بخش پیوستها ارسال گردند.



ضروریست موارد نگارشی و امالیی همچون رعایت نیمفاصله (بخش اول کلمه +فشردن همزمان دکمههای  Alt ،Ctrlو  + 2بخش
دوم کلمه) ،ویرگول و  ...در متن لحاظ گردد.



رعایت امالی صحیح کلمات در متن مقاله ضروریست .برای مثال« ً » روی کلماتی مانند معموالً ،غالباً یا « ء » روی کلمات
مانند مؤثر و تأثیر.



فایل الگوی مقاالت در مجله ارگونومی میتواند در زمینه آماده کردن پیشنویس شما کمککننده باشد.

ساختار و نحوه ارسال پیشنویس
همه پیشنویسهای ارسالی میبایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند:
الف) صفحه عنوان

صفحه عنوان شامل نوع مقاله ،عنوان مکرر ،نام نویسندگان ،مدرک تحصیلی رتبه علمی و گروه آموزشی ،دانشکده ،دانشگاه و یا مؤسسه
تحقیقاتی ،آدرس ،تلفن تماس و پست الکترونیک میباشد .درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل (آدرس پستی ،شماره تلفن و پست
الکترونیک) الزامی است.
ب) چکیده مقاله

این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود  250کلمه یا کمتر و به طور ساختاریافته تنظیم شود .چکیده پیشنویسهای
ارسالی شامل بخشهای زمینه و هدف ،روش کار ،یافتهها و نتیجهگیری باشد .در پایان چکیده فارسی  3تا  5واژه کلیدی ()Key words
معرفی شود.
ضروریست چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی نگارش شده و شامل بخشهای  Results ،Method ،Background and Objectivesو
 Conclusionباشد .در پایان چکیده انگلیسی،
کلید واژهها با استفاده از الگوی  MeSHذکر شوند .برای جستجوی واژگان کلیدی در سامانه  ،MeSHمیتوانید پیوند زیر را لمس کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

ج) مقدمه

مقدمه باید حاوی چکیده ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق باشد که در آن به دو مسأله  )1آنچه در مورد موضوع پژوهش
میدانیم )2 ،آنچه در مورد موضوع پژوهش نمی دانیم ،پرداخته شود و در نهایت با توجه به نقاط مبهم پژوهش (آنچه نمیدانیم) ،هدف
مطالعه (برای کاستن از ابهامات موضوع) ذکر شده باشد .همچنین در نگارش متن مقدمه الزم است از منابع جدید استفاده شود.
نکته :اصطالحات بیگانه در سایر زبانها با معادل هایی دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته به صورت
انگلیسی در پرانتز در درون متن آورده شود و از ارجاع معادل در سایر زبان

به صورت زیرنویس خودداری شود.

د) روش کار

در این بخش باید گامهای اجرای پژوهش با جزئیات کافی در مورد ابزارها و روشهای مورد استفاده شرح داد شود .به طوریکه دیگر محققان
با الگو برداری از آن بتوانند مطالعهای مشابه را اجرا کنند .ضروریست نحوه انتخاب نمونهها /آزمودنیها ،معیارهای ورود و خروج نمونهها/
آزمودنی ها ،ابزارها و تجهیزات مورد استفاده به همراه شرح دقیقی از اعتبار و نحوه استفاده از آنها (با ارجاع به مطالعات معتبر) ،روشهای
آماری و نرمافزاهای آماری مورد استفاده ذکر گردد.
ه) یافتهها

این بخش بایستی در قالب متن ،جداول ،نمودارها و تصاویر بیان و نگارش شود .رعایت نکات زیر در این بخش الزامی است:


عنوان جدول به طور رسا و کامل در باالی جدول و داخل متن اصلی قرار داده شود (از قرار دادن آن در پایان دستنوشته اجتناب
کنید) .همچنین معادل کاملِ کلمات اختصاری استفاده شده در جدول ذکر گردد .ضروریست جدول در متن مقاله با شماره ارجاع
داده شده باشد.



عنوان تصویر /نمودار به طور کامل در زیر تصویر /نمودار نگاشته شود (از قرار دادن آن در پایان دستنوشته اجتناب کنید).
همچنین معادل کاملِ کلمات اختصاری استفاده شده در تصویر /نمودار بالفاصله بعد از توضیحات و در زیر تصویر/نمودار عنوان
ذکر گردد .ضروریست تصویر /نمودار در متن دستنوشته با شماره ارجاع داده شده باشد.



در پیشنویسهای فارسی ،اعداد داخل جداول و اعداد روی محور نمودارها به زبان فارسی ،قلم  B Nazaninو ترجیحاً با سایز 8
ایجاد شده باشند.



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



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

د) بحث

این بخش شامل استدالل نتایج ،مقایسه و بیان علت تفاوت یافتههای پژوهش با دیگر پژوهشهای انجامشده در ایران و جهان است.
ضروریست در بخش پایانی بخش بحث ،به بیان نقاط ضعف و محدودیتهای پژوهش حاضر ،میزان تعمیمپذیر بودن یافتهها و ارائه پیشنهاد
برای مطالعات آتی پرداخته شود .همچنین الزم است از تکرار یافتهها در این بخش پرهیز شود.
ه) نتیجهگیری

مقاله باید دارای یک نتیجهگیری روشن و کاربردی و کامالً مبتنی بر نتایج مطالعه باشد .پیشنهاد برای مطالعات آتی در این بخش قابل طرح
است .به عنوان راهنما میتوانید این بخش را در یک پاراگراف حاوی سه تا پنج جمله نگارش کنید (مطابق با ساختار پیشنهادی زیر):
جمله  :1به طور خالصه یافتههای این پژوهش نشان داد که  ...و  ...و ...
جمله  :2اهمیت کاربردی این یافتهها در  ...و  ...و  ...است.
جمله  :3بنظر میرسد انجام یک پژوهش تکمیلی  ...میتواند مسیر خوبی برای پژوهشهای آتی باشد.

و) قدردانی

در این بخش از افراد و /یا سازمانهایی که به نحوی در انجام مطالعه همکاری نمودهاند؛ اما شرایط ذکر نام آنها در بخش نویسندگان
دستنوشته وجود ندارد ،قدردانی گردد .این بخش میتواند شامل افرادی باشد که:
 فردی که در نگارش چکیده انگلیسی و ویراستاری متن دستنوشته همکاری داشتهاست.
 استاد بزرگ یا متخصصی که کمک فکری /آموزشی ارزشمندی در حیطه پژوهش ،به نویسندگان داشتهاند.
 فرد /افرادی که در جمعآوری دادهها به نویسندگان کمک کردهاند ،اما نقش دیگری در مراحل پژوهش و نگارش مقاله نداشتهاند.
 سازمانها و نهادهایی که برای انجام این پژوهش ،به نویسندگان کمک مالی داشتهاند.
 سازمانها و نهادهایی که تجهیزات و امکانات اجرای پژوهش را فراهم نمودهاند.
 سازمانها و نهادهایی که مجوز انجام پژوهش جهت انجام پژوهش (بیمارستان ،فرودگاه ،شرکت صنعتی ،اداره و  )...را در اختیار
محققان قرار دادهاند.
 آزمودنیهایی که به عنوانشرکتکننده در پژوهش همکاری داشتهاند.
چناچه پژوهش و تدوین مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی مؤسسهای انجام شده است؛ نام مؤسسه و شماره ثبت طرح در آخر دستنوشته
ذکر گردد.
ز) تعارض منافع

نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی در منافع ،همانند دریافت وجه در قبال مقاله یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان
را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست آید /از دست برود را به صورت مشخص بیان کند .هر گونه وابستگی نویسندگان که ممکن
است با چاپ مقاله احتمال ایجاد تعارض منافع با سایر مؤسسات داشته و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعالم گردد.
ح) منابع مالی

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

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


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



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
نوشتن عبارت ( )Persianمشخص شود .در این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمیباشد و ضروریست با مراجعه به نسخه
الکترونیکی مقاله که در پایگاههای الکترونیکی از جمله پایگاههای زیر ،اطالعات الزم را دریافت نمود:



-

ایرانمدکس )(http://www.iranmedex.com/index.asp

-

مگایران )(http://www.magiran.com

-

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

عنوان مجالت باید به صورت ایتالیک و با نام اختصاری مطابق با الگوی  PubMedدر منابع ذکر شده باشند .جهت دسترسی به
نام اختصاری مجالتی که در  pubmedنمایه شدهاند میتوانید پیوندهای زیر را لمس کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/

تصویر زیر مراحل یافتن نام اختصاری مجالت نمایه شده در  PubMedرا نشان میدهد:

. نام کامل آن را در منابع وارد بفرمایید، نمایه نشده بودPubMed اگر مجلهای در



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



.نام نویسندگان با ویرگول از هم جدا شود



. ذکر اسامی همه آنها ضرورت دارد، نفر یا کمتر باشد6 اگر تعداد نویسندگان



. ذکر شودet al.  نام نفر اول ذکر شده و بعد از آن عبارت، نفر باشد6 در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از



.) مقاالت مورد استفاده را در پایان هر رفرنس و در کروشه ذکر کنید...  وPMID ،PMCID ،DOI( لطفاً شناسه



:در ادامه نمونههایی از نگارش ارجاعات مقاله آورده شده است
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