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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و بهداشت راهبرد سالمت صلنامهف

 راهنمای نویسندگان

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم فصلنامه  پژوهشکده تحقیقات راهبردی

ترین مسائل و دارد با نگاهی علمی و کارشناسی به بررسی مهم تالشکند. این مجله را منتشر می و بهداشت راهبرد سالمت

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

 یتری از نخبگان )نه فقط نخبگان دانشگاهی( در عرصهتری از محتوا و همچنین با استفاده از طیف گستردهقالب متنوع

 گذاری سالمت اثرگذار باشد.مدیریت و سیاست

 ۲ شمارههدف مجله  .1

این  امکانات محدود و مسائل متعدد ،موجود طیسالمت با توجه به شرا منظا یهاتیاولو نییبه منظور تب یانجام کار کارشناس

 یاما نه صرفا ارائه است،در نظام سالمت سیزدهم دولت  یهاتیاولواز این شماره تبیین  هدف .رسدیبه نظر م ی، ضرورحوزه

با  محترم سندگانی. نونخواهد بودنسبت مسائل و راهکارها مناسب  نییبدون تبها آن انیچرا که ب ؛هاتیاز اولوای مجموعه

گذاران ریان و سیاست، کمک شایانی به مجشدههای سیاستی موضوعات مطرحداللت بیان و هاتیاولو ییعلت و چرا بیان

 خواهند داشت.
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 محورها .۲

اندک به  یشود آن است که مسائل خرد با سطح اثرگذار تیرعا دیبا ذیل یمحورها یکه در رابطه با تمام یاریمع نیترمهم

در  نیدارد. همچن تیمسائل موضوع ریها با ساو ربط و نسبت آن ،و مسائل هاتیاولو ییچرا نیی. تبستیعنوان مد نظر ن چیه

 .شود انیب یدولت آت یبرا یاستیس یهااست تا داللت ازین تینها

 نیشیپ یهادولت یهاو برنامه هااستیس .2.1

 قبل یهاکالن دولت یهااستیها و سنقد برنامه 

 نیشیپ یهابرنامه یتوقف برخ ایضرورت تداوم، اصالح  نییتب 

  وضع موجود ریتصو .2.2

 مسائل نظام سالمت نیترمهم نییتب 

 مسائل ریمسئله در نسبت با سا گاهیجا نییتب 

  وضع مطلوب ریتصو .2.3

 حاکم بر نظام سالمت یهااصول و ارزش نییتب 

   وضع مطلوب نظام سالمت میو ترس یابیتراز 

 نظام سالمت یپژوه ندهیآ .2.4

 آن بر نظام سالمت ریو تاث یآت یدادهایکالن روندها و رو لیتحل 

 ی شنهادیپ یهااستیس .2.5
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 یدولت آت یبرا یشنهادیپ یبرنامه 

 نحوه ارسال آثار .3

ارسال  RaahbordSalamat@gmail.comبه آدرس ایمیل  ordWبایست مقاالت را در قالب فایل می نویسنده مسئول

 نماید.

 است. سندهیمطالب مقاالت از هر نظر، بر عهده نو تیمسئول نکته:

 زبان مجله .4

 شوند.ها به زبان فارسی پذیرفته میتمامی انواع مقاالت و مصاحبه

  

mailto:RaahbordSalamat@gmail.com
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 هاقالب .5

 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 

های ارائه شفاف و روشن داللت

کاربردی. این در واقع یک مطالعه 

های علمی است که داللت

کاربردی دارد. این پژوهش از 

ناظر به  جنس دانشگاهی است ولی

مسائل بیرونی انجام شده است. 

بنابراین صاحب هدف، روش و 

 مختصرا فرآیندی دانشگاهی است.

عنوان، نام نویسندگان )نام کامل، تحصیالت و درجه 

علمی، جایگاه و رسمیت سازمانی، آدرس ایمیل(، 

چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، اشاره به چارچوب 

های مطالعه، هپژوهش، اشاره به روش تحقیق، یافت

 های راهبردی، منابعداللت

5000 

تحلیل 

 راهبردی

بر آمده از بصیرت حاصل از 

های مطالعه، پژوهش و یا اقدام

عملیاتی است ولی شیوه نگارش و 

بیان در قالب مقاله علمی 

باشد. در این حالت در واقع نمی

ترجمه دانش اکتسابی در یک 

عنوان، نام نویسندگان، چکیده مختصر، مقدمه، شرح 

 گیری و بحث ، منابعهای سیاستی، نتیجهمسئله، گزینه
4000 
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و تحلیل نویسندگان مسئله خاص 

 .وضوعیت دارداز آن م

ترجمان 

 دانش

معرفی یک کتاب، گزارش، 

مقاله و یا هر اثر علمی که در 

 .استمند موضوع مجله ارزش

عنوان، نام معرف )کسی که ترجمان دانش را انجام 

(، معرفی اثر و نویسنده اثر، بیان مختصر اثر، داده است

ها و ترین استداللترین ایده اثر، تبیین مهممتبیین مه

ترین موضوعات و عناوین مادله نویسنده، تشریح مه

 مطرح شده در اثر

الی  2000

3000 

 دریچه نو

نشان دادن خالء یک مفهوم 

نظری جدید، یک ابزار یا رویکرد 

عملیاتی نو جدید و یا یک بصیرت 

در موضوع مجله. تفاوت این قالب 

با موارد قبلی آن است که خود این 

موضوعیت  دمفهوم و رویکرد جدی

داشته و تبیین آن و کاربرد آن در 

اهمیت دارد نه اینکه به  ائلمس

 ی خاصی پرداخت شود.مسئله

عنوان، نام نویسندگان، چکیده مختصر، تبیین 

ها و دن داللتچارچوب مفهومی منتخب، نشان دا

 مزایاری کاربرد این چارچوب در مسئله مورد نظر، منابع

 

الی  3000

4000 

 مصاحبه

)این قالب نیاز 

به هماهنگی 

 سردبیر دارد( با

فعالین حوزه سالمت که در 

دارند اما  موضوعی خاص دغدغه

های ایجابی هنوز به گزاره

توانند از این قالب اند، مینرسیده

را انجام  مصاحبه)کسی که  کنندهمصاحبهعنوان، نام 

ده است(، معرفی مصاحبه شونده، تبیین اهمیت دا

ترین ایده مموضوع، بیان مختصر مصاحبه، تبیین مه

ها و ادله مصاحبه ترین استداللهم، تبیین ممصاحبه

الی  2000

3000 
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پاسخ سواالت خود  استفاده کرده و

 را از خبرگان نظام سالمت بپرسند.

موضوعات و عناوین مطرح ترین م، تشریح مهشونده

 شده در مصاحبه

 

 محتوای کلی انواع مقاله .6

 صفحه عنوان  .6.1

 عنوان مقاله 

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

 متخصصین به دور است خالی باشد.

  باشد.کلمه  12حداکثر تعداد واژگان عنوان 

 اطالعات نویسندگان 

 یپست کدمحل کار، شماره تماس، آدرس،  ،یعلم هیرتبه و پا الت،یتحص زانیذکر مشخصات کامل شامل م 

برای نویسندگان غیردانشگاهی سمت شغلی، محل کار، شهر، کشور و رایانه  .استیالزام کیو پست الکترون

 .به ترتیب ذکر شود

 .نویسنده مسئول با * مشخص شود 

 ده و واژگان کلیدیچکی 

  های هدف مطالعه، روش پژوهش، یافته موضوع و شامل کلمه که 300چکیده با توجه به قالب حداکثر

 گیری باشد.اصلی و نتیجه

  عدد باشند. 10تا  3واژگان کلیدی باید بین 
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 مقدمه .6.2

  های مختلف راهبردی.های مختلف سیاستی و یا حالتو گزینه فاهداضرورت و بیان مسئله،  

 ها و نتایج خودداری شود.از بیان یافته 

 .آورده شود تیانجام پژوهش بر اساس هدف و ماه لیدل 

 شناسیروش .6.3

 ها ذکر شود.آوری و تحلیل دادهش جمعرو 

 .ستین یبخش در قالب مصاحبه ضرور نیا 

 هایافته .6.4

ها شوند و خالصه آن ها نشان دادهها و شکل. در صورت لزوم در جدولها جهت ارزیابی تحقیق هستندیافته 

 .در متن باشد

ها را بیان ها و شکلای از جدولچکیده ،المقدور برای خوانندهها باید مختصر و واضح باشد و حتییافته متن 

 کند.

اگر نتیجه مقاله، دارای تعداد کمی یافته و یا یک نتیجه باشد، بهتر است به جای جدول و شکل، یافته در متن  

 آورده شود.

 گیری و بحث ادغام نمود.ها را با بخش نتیجهتوان بخش یافتهدید نویسنده، میصورت صالحدر  

 های راهبردی()داللت گیری و بحثنتیجه .6.5
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های مختلف سیاستی و راهبردی به تحلیل و ارائه پیشنهاد بپردازید و تا حد ممکن به مقایسه با توجه به گزینه 

 اقدام کنید.ها و سایر مطالعات راهبردی با پژوهش

 اخیر برای دولت آتی بیان شود. ثمرات راهبردی و سیاستی پژوهش 

 ثیر این موضوع در حل سایر مسائل مرتبط بررسی شود.تأ 

 مالحظات اخالقی .7

 قید کردن دریافت هرگونه حمایت مالی از هرگونه سازمانی در انجام پژوهش .7.1

 ذکر هر گونه تعارض منافع .7.2

 ها آورده شود.مقاله قبل از پانوشت انیمؤسسات در پا ایاز افراد  یهر گونه سپاسگزار .7.3

نسپرده است، ارسال  یگریمقاله خود را جهت چاپ به مجله د نکهیابر یمبن یادداشتیبه همراه مقاله،  سندهینو .7.4

 معذور خواهد بود. یاز ارسال مقاله به داور« راهبرد»صورت  نیاری. در غدینما

 دهیارجاع .8

 آورده شود: ریدر داخل پرانتز به شکل ز یمتنله و به روش درونارجاع منابع در متن مقا

 (.1، ص 1393 ،یتیمؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )وال یخانوادگ: )نامیمنابع فارس .8.1

 (. Morgan,1965,p.71: )مؤلف(؛ مثال یخانوادگ: )صفحه، جلد، سال نشر، نامنیمنابع الت  .8.2

 شود. یو... خوددار نیشیشود و از کاربرد کلمات همان، پ انیاسناد مانند نوبت اول ب ایتکرار ارجاع  .8.3

 :یدیتاک نکته
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به بعد با استفاده  2010ورد  ایو  Endnoteو با استفاده از نرم افزار  گردندیم میتنظ APA مقاله به روش منابع .8.4

عنوان ارجاعات  چیباشد و به ه Style: APA  نهیورد و سپس انتخاب گز یباال یدر منو References نهیاز گز

 .ودوارد نش یمنابع و مآخذ مقاالت به صورت دست زیدرون متن و ن

باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از  افتهیاثر انتشار  کیاز  شیسال ب کیدر  یاسندهیچنانچه از نو .8.5

 شوند. زیمتما گریکدی

 هر صفحه آورده شود. نییاصطالحات در پا ای خاصیاسام یسیمعادل انگل .8.6

ها مانند متن ها درج گردد. ارجاع و اسناد مطالب در پانوشتمقاله در بخش پانوشت یدر انتها ،یاضاف حاتیتوض .8.7

 خواهد بود. یمتنمقاله، مطابق روش درون

 ارائه شود: ریرت زصوطور جداگانه و مطابق نگارش کتابنامه بهبه ن،یو الت یمنابع فارس ییفهرست الفبا .8.8

(، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، اهیو س کیرانیچاپ(، نام کتاب )ا خی)تار سندهیو نام نو یخانوادگ* کتاب: نام

 شماره چاپ، جلد.

(، شماره اهیو س کیرانیاک،یتالیچاپ(، نام مقاله، نام مجله )ا خی)تار سندهیو نام نو یخانوادگ* مقاله مجله: نام

 صفحه.مجله، 

(، اهیو س کیتالیاک،یرانیالمعارف )اهری(، نام مقاله، نام داخی)تار سندهیو نام نو یخانوادگالمعارف: نامهری* مقاله دا

 )جلد، صفحه(، محل نشر: نام ناشر.

(، اهیو س کیرانیروز، ماه، سال(، عنوان مقاله، نام روزنامه )ا خ،ی)تار سندهیو نام نو یخانوادگ* مقاله روزنامه: نام

 صفحه. شماره

 خی)تار خیشده در تار یابی(، بازاهیو س کیرانی(، نام مقاله )اخی)تار سندهیو نام نو یخانوادگ: نامتی* مقاله وب سا

 .تیآدرس سا ت،یروز، ماه، سال(، نام ناشر سا بیبه ترت یابیباز
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 این بخش در قالب مصاحبه ضروری نیست. .8.9

 اشکال و جداول .9

 ها داده شود.آن لیدر ذ یجداول اقتباس یجدول ذکر شود. نشان یدر ابتدا ایروشن و گو صورتجداول به نیعناو .9.1

 جدول باال و عنوان شکل و نمودار در پایین آن درج شود. عنوان .9.2

 شوند. یگذارنمودارها مجزا از جداول شماره ایو  ریتصاو .9.3

 نکات کلی نگارشی .10

 .های زیر الزامی استدستور العملبه عنوان بخشی از فرآیند ارسال، 

برای خط فارسی و  B mitra، فونت )از هر طرف( سانتیمتر 5/2های فایل ارسال شده با حاشیه تمامی قسمت .10.1

Times New Roman در کاغذ  باشد. 10انگلیسی  و 12 خط فارسی برای خط انگلیسی، اندازه فونتA4 

 باشند.

. و... 2-1.، 1-1صورت به ییدر سطر مجزا یفرع نیمشخص گردد. عناو و... 2، 1مقاله با اعداد  یاصل نیعناو .10.2

.، 1-1-1 سطر آورده شوند و با ارقام کیمطالب در  گریاز سر سطر آغاز و با د ترییجز نینشان داده شوند. عناو

 . و... مشخص شوند.1-1-2

شود ولی عالمت پرانتزها به کلمات یا گذاشته  Spaceقبل از پرانتزها بین کلمه قبل و بعد بیرون از پرانتز یک  .10.3

 ها چسبیده باشند.های درون آنشماره

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceواسطه یک به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و بهنقطه و ویرگول  .10.4

 نوشته شود. یبه حروف فارس ریاز اعداد جداول و تصاو ریبه غ 10اعداد کوچکتر از  هیکل .10.5

 ).( استفاده شود. یاعداد انگلس یاز )/( و برا یفارس یتن اعداد اعشارنوش یبرا .10.6


