آشنایی با نحوه نگارش خالصه انواع مقاالت
مقاالت پصوهشی اصیل ()Original Articles
ٔمبالت پظٞٚـی اكیُ ٔذاسن فّٕی حبكُ اص پشٚطٜٞبی تحمیمبتی ٔیثبؿٙذ .ایٗ تحمیمبت ٕٔىٗ اػت ثش سٚی
ا٘ؼبٖ ،حیٛا٘بت ،ػَّٞٛبٔ ،یىشٚةٞبٛٔ ،اد آصٔبیـٍبٞی  ... ٚث ٝفٛٙاٖ ػٛط ٜتحمیك ا٘دبْ ٌیش٘ذ .اخضاء اكّی
ػبختبسی یه ٔمبِ ٝتحمیمبتی فجبستٙذ اصٔ :مذٔٛٔ ،)Introduction( ٝاد  ٚسٚؽٞب (،)Materials & Methods
یبفتٞٝب ( ،)Resultsثحث ٘ ٚتیدٌٝیشی ( )Discussion & Conclusionو ٝاختلبس  IMRADسا ثشای اخضاء
ٔمبِ ٝاكیُ ث ٝوبس ٔیثش٘ذِٚ .ی ٕٞب٘غٛس ؤ ٝیدا٘یذ خٟت اسائٔ ٝمبالت اكیُ دس وٍٙشٜٞبی پظٞٚـی ٔقٕٛالً
ٔیثبیؼت خالكٔ ٝمبالت ث ٝدثیشخبٕ٘ٞ ٝبیؾ اسػبَ ٌشدد ِزا دس ادأ ٝث ٝثیبٖ ٘ىبت وّیذی دس ٍ٘بسؽ اخضاء
ٔختّف خالك ٝیه ٔمبِ ٝتحمیمبتی اكیُ ٔیپشداصیٓ:
 .1عنوان:
* ٕٟٔتشیٗ ٚیظٌی فٛٙاٖ ٔمبِ ٝایٗ اػت و ٝثیبٍ٘ش ٔؼئّ ٝاكّی تحمیك ثبؿذ یب ث ٝثیبٖ دیٍش "جامع" ثبؿذ.
* "جامع" ثٛدٖ یقٙی ایٙى ٝخٛا٘ٙذ ٜثبیذ ثتٛا٘ذ ثب ٍ٘ب ٜث ٝفٛٙاٖ ٔمبِ ٝدسیبثذ وٛ٘ ٝؿ (اكیُٔ ،شٚسیٌ ،ضاسؽ ٔٛسد
ٛٔ ٚ )...ٚضٛؿ اكّی ایٗ ٔمبِ ٝچیؼت  ٚسٚی چ ٝػٛطٜای (ا٘ؼبٖ ،حیٛاٖ ،ػبِٕٙذاٖ ،وٛدوبٖ ،ص٘بٖ ،ػَّٞٛب،
ٔیىشٚةٞب  )...ٚوبس ا٘دبْ ٌشفت ٝاػت.
* روش صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔغبِق ٝدس فٛٙاٖ ثشای خبٔـ ثٛدٖ آٖ دس د ٚكٛست ضشٚست پیذا ٔیوٙذ :دس كٛستی ؤ ٝغبِقٝ
اص ٘ٛؿ ٔمغقی ثبؿذ یب ایٙى ٝصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔغبِق ٝاص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس ثبؿذ  ٚفذْ روش آٖٞب دس فٛٙاٖ رٗٞ
خٛا٘ٙذ ٜسا دس ٔٛسد ٔٛضٛؿ تحمیك سٚؿٗ ٘ؼبصد.
* دس ثشخی اص وتت ٔمبِٛ٘ ٝیؼی ٘ٛؿت ٝؿذ ٜو ٝفٛٙاٖ ثبیذ پبػخٍٛی  4تب ” “Wثبؿذ، Who ، What :
( Whereدس كٛست ِض( When ٚ )ْٚدس كٛست ِض.)ْٚ
* فٛٙاٖ ٔمبِ ٝثبیذ "مانع" ٘یض ثبؿذ ،ث ٝایٗ ٔف ْٟٛاػت و ٝاص روش وّٕبتی و ٝثبس ٔفٟٔٛی ٘ذاس٘ذ دس فٛٙاٖ پشٞیض
ٌشدد.
* اٌش ثتٛاٖ وّٕٝای سا اص فٛٙاٖ حزف وشد  ٚكذٔٝای ث ٝخبٔـ ثٛدٖ آٖ ٚاسد ٘ـٛد دیٍش فٛٙاٖ ٔب٘ـ ٕ٘یثبؿذ .یه
فٛٙاٖ لبثُ لجٔ َٛقٕٛال ثیٗ  8تب  55حشف ثیـتش ع٘ َٛذاسد  ٚثبیذ تالؽ ؿٛد و ٝثب وٕتشیٗ وّٕبت ٕٔىٗ
ثیـتشیٗ خبٔقیت سا ٔٙتمُ وشد  ٚاص اعٙبة پشٞیض وشد.
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* دس فٛٙاٖ ٘جبیذ اص وّٕبت اختلبسی (ٔب٘ٙذ  DMثشای دیبثت ّٔیتٛع) اػتفبد ٜوشد ٍٔش ایٙى ٝاػتفبد ٜاص ؿىُ
اختلبسی آٖ ٔف ْٟٛثؼیبس سایحتش اص اػتفبد ٜاص وّٕ ٝوبُٔ ثبؿذٔ .ب٘ٙذ.DNA :
* فٛٙاٖ ثبیذ ث ٝیه صثبٖ ٍ٘بسؽ ٌشدد  ٚثبیذ تب خبیی و ٝأىبٖ داسد اص ٔقبدَٞبی فبسػی فجبسات ث ٝخبی
اكغالحبت اٍّ٘یؼی اػتفبد ٜوشد.
* اٌش ثتٛاٖ اص سٚی فٛٙاٖ ٘ٛؿ ٔغبِق( ٝتٛكیفی ،تحّیّیٔ ،ذاخّٝای) سا ٔـخق وشد یه ٔضیت ثشای فٛٙاٖ ثٝ
حؼبة ٔیآیذ .ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٛسد ٔغبِقبت وبسآصٔبیی ثبِیٙی ؤ ٝقٕٛال ٘ٛؿ ٔغبِق ٝدس فٛٙاٖ روش ٔیٌشدد.
 .2نام نویسندگان:
* ؿی ٜٛكحیح ٍ٘بسؽ ٘بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ث ٝایٗ كٛست اػت و ٝپغ اص ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی ٞش ٘ٛیؼٙذ ٜتٟٙب ٔمغـ ٚی
( )MD, PhD, MSc, BScروش ٔیٌشدد  ٚثبیذ اص ٘ٛؿتٗ ػبیش فٙبٚیٗ ،پیـ٘ٛذٞب  ٚپؼ٘ٛذٞب (ٔب٘ٙذٔ :تخلق،
دا٘ـیبس ،دوتش ،فٛق ِیؼب٘غ )... ٚ ،Dr. ،خٛدداسی وشد٘ .بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ سا ثبیذ ثب ٚیشٌ )Comma( َٛاص  ٓٞخذا
وشد.
* دس سفبیت تشتیت ٘بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ث٘ ٝىبت صیش تٛخ ٝداؿت ٝثبؿیذ:
ٛ٘ .5یؼٙذٔ ٜؼئٔ )Corresponding Author( َٛدشی ا َٚعشح تحمیمبتی یب وؼی اػت ؤ ٝؼئِٛیت اكّی
پشٚطٔ ٚ ٜمبِ ٝثب اٚػت .دس تحمیمبت دا٘ـدٛیی فٕذتبً اػبتیذ سإٙٞب ٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئٔ َٛیثبؿٙذ.
ٛ٘ .2یؼٙذ ٜا َٚوؼی اػت و٘ ٝؼخ ٝأ َٚمبِ ٝسا ٔیٍ٘بسد .دس اوثش ٔٛالـ خٛد ٔدشی ا َٚعشح ٔمبِ ٝسا ٔی٘ٛیؼذ،
و ٝدس ایٗ كٛست ٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئٛ٘ ٚ َٛیؼٙذ ٜا َٚیه ٘فش ٔیثبؿذ .أب دس ثشخی ٔٛاسد یىی دیٍش اص ٔحممیٗ عشح
ٔؼئِٛیت ٍ٘بسؽ ٔمبِ ٝسا ث ٝفٟذٔ ٜیٌیشد و ٝدس ایٗ كٛست ثبیذ ٘بْ ٍ٘بس٘ذٔ ٜمبِ ٝا٘ ٚ َٚبْ ٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ َٛدْٚ
(دس ثشخی ٔٛاسد آخش) آٚسد ٜؿٛد .تفبٚت دس ٘ٛیؼٙذٍ٘ ٜبس٘ذٔ ٜمبِٛ٘ ٚ ٝیؼٙذٔ ٜؼئ َٛدس تحمیمبت دا٘ـدٛیی ثیـتش
ث ٝچـٓ ٔیخٛسد  ٚؿبیؼت ٝاػت و ٝدس ایٗ ٔٛاسد اػبتیذ سإٙٞب حبفؼ حمٛق دا٘ـدٛی خٛد ثبؿٙذ.
 .3دس ثشخی اص ٔمبالت ٘ٛیؼٙذ ٜآخش  ٓٞخبیٍب ٜداسدٌ .بٞی ٘بْ ٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئٌ ٚ َٛبٞی ٘ ٓٞبْ ٔحمك اسؿذ ٌشٜٚ
تحمیمبتی و ٝدس پشٚط ٜحبضش تٟٙب ٘مؾ ٔـبٚس ٜداؿت ٝاػت آخش آٚسدٔ ٜیؿٛد.
 .3نام سازمان (٘ :)Affiliationح ٚ ٜٛتشتیت كحیح ٍ٘بسؽ ػبصٔبٖ ٞش ٘ٛیؼٙذ ٜث ٝكٛست صیش ٔیثبؿذ  ٚاص
٘ٛؿتٗ ٔٛاسد اضبفٝتش اص ایٗ ٔٛاسد ثبیذ خٛدداسی وشد:
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٘بْ دپبستٕبٖ یب ٔشوض٘ ،بْ ثیٕبسػتبٖ یب ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی (دس كٛست ٚخٛد)٘ ،بْ دا٘ـٍب ٜیب پظٞٚـٍب ٜیب ػبصٔبٖ
ٔشثٛع٘ ،ٝبْ ؿٟش٘ ،بْ وـٛس (دس كٛست اسػبَ ٔمبِ ٝثشای وٍٙش ٜیب ٘ـشیبت ثیٗ إِّّی) .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘:ٝ٘ٛ
وٕیت ٝتحمیمبت دا٘ـدٛیی ،دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ثبثُ ،ثبثٌُش ٜٚثیٕبسیٞبی لّت  ٚفشٚقٔ ،شوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی آیت ا ...سٚحب٘ی ،دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ثبثُ ،ثبثُ .4سابقه و هدف (یا مقدمه):
* ٞذف اص ٍ٘بسؽ ایٗ لؼٕت ٔقشفی ٔٛضٛؿ ٔغبِق ،ٝثؼظ  ٚسفـ اثٟبْ اص فٛٙاٖ  ٚثیبٖ دِیُ ا٘دبْ ٔغبِقٔ ٝیثبؿذ.
ث ٝفجبست دیٍش ػبثمٞ ٚ ٝذف یب ٔمذٔ ٝتبثّٛی تجّیغبتی ٞش ٔمبِ ٝاػت.
* دس ایٗ ثخؾ ثبیذ ث ٝایٗ ػ ٝػٛاَ پبػخ داد ٜؿٛد« :چٔ ٝیدا٘یٓ؟»« ،چٕ٘ ٝیدا٘یٓ؟»« ،چشا داسیٓ ایٗ ٔغبِق ٝسا
ا٘دبْ ٔیدٞیٓ؟»
* ثشای پبػخ ث ٝػ ٝػٛاَ فٛق دس لذْ ا َٚثب روش یه یب د ٚخّٕ ٝث ٝتقشیف ٔٛضٛؿ اكّی ٔغبِق ٝپشداخت ٚ ٝصٔیٝٙ
( )Backgroundاكّی ا٘دبْ ایٗ تحمیك سا ثیبٖ وشد .دس لذْ د ْٚثب ثیبٖ ٘مبیق ٔ ٚحذٚدیتٞبی ٔغبِقبت ٌزؿتٝ
٘ ٚیض ػؤاالت  ٚاثٟبٔبت پبػخ داد٘ ٜـذ ٜث ٝروش ٘بدا٘ؼتٞٝب پشداخت؛  ٚدس لذْ آخش ثب روش آٔبسٞب  ٚافذاد  ٚاسلبْ
ضٕٗ ثیبٖ إٞیت ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِق ،ٝضشٚست وبس پظٞٚـی سا ٘ـبٖ داد ٚ ٜثب ثیبٖ دلیك ٞذف ا٘دبْ ایٗ ٔغبِق،ٝ
ث ٝایٗ ثخؾ اص خالكٔ ٝمبِ ٝپبیبٖ داد ٜؿٛد.
* ثبیذ تٛخ ٝداؿت و ٝدس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف خالكٔ ٝمبِٕٟٔ ٝتشیٗ ٔغّجی و ٝثبیذ ثیبٖ ٌشدد ضشٚست  ٚإٞیت
ا٘دبْ ایٗ ٔغبِقٔ ٝیثبؿذ ٘ ٚجبیذ ثب تٛكیف ثیؾ اص حذ ٔفبٞیٓ اكّی  ٚروش ٘ذا٘ؼتٞٝب ػٕٟیٔ ٝدبص ثشای تقذاد
وّٕبت سا ٞذس داد .اؿبس ٜاخٕبِی ث ٝثشخی آٔبس  ٚاسلبْ ٔشثٛعٔ ٝیتٛا٘ذ دس تجییٗ ثٟتش إٞیت  ٚضشٚست ا٘دبْ
ٔغبِق ٝاثشٌزاس ثبؿذ.
* ٔیتٛاٖ ثب حذٚد  4تب  6خّٕ ٝیه ػبثمٞ ٚ ٝذف وبُٔ ثشای خالكٔ ٝمبِٛ٘ ٝؿتٔ .تأػفب٘ ٝثؼیبسی اص ٘ٛیؼٙذٌبٖ
ثب اعٙبة ثیدِیُ دس ایٗ لؼٕت ػٕٟیٔ ٝدبص خٛد ثشای تقذاد وّٕبت سا ٔلشف ٔیوٙٙذ  ٚثشای ٍ٘بسؽ ػبیش
لؼٕتٞب ثب ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝیؿ٘ٛذ.
* اٌش ٔغبِق ٝچٙذیٗ ٔٛضٛؿ داؿت ٝثبؿذ ،دس ػبثمٞ ٚ ٝذف خالك ٝتٟٙب ثبیذ ث ٝتجییٗ ٔٛضٛؿ اكّی پشداخت  ٚاص
روش ٔفبٞیٓ ٔشثٛط ث ٝػبیش ٔٛضٛفبت ثبیذ اختٙبة وشد .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ اٌش للذ داسیٓ خالكٔ ٝمبِٝای ثب فٛٙاٖ:
"ثشسػی اثش ٔلشف تبٔٛوؼیفٗ دس ٔمبیؼ ٝثب ٔؼتىتٔٛی دس دسٔبٖ ط٘یىٔٛبػتی" ثٛٙیؼیٓ؛ ٔٛضٛؿ اكّی ایٗ ٔمبِٝ
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"ط٘یىٔٛبػتی" ٔیثبؿذ و ٝدس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ثبیذ دس ٔٛسد دا٘ؼتٞٝب٘ ،ذا٘ؼتٞٝب  ٚضشٚستٞبی آٖ ٔغّت
ثیبٖ ٌشدد  ٚػبیش ٔٛضٛفبت (تبٔٛوؼیفٗٔ ،ؼتىتٔٛی  )... ٚسا تٟٙب ثبیذ دس ثیبٖ ضشٚست ا٘دبْ ٔغبِق ٝثٝ
ط٘یىٔٛبػتی استجبط داد.
* اص روش ٘تبیح تحمیك ٔ ٚمبیؼ ٚ ٝتحّیُ ٘تبیح ثب ٔغبِقبت دیٍشاٖ دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ثبیذ خٛدداسی وشد.
* خّٕ ٝآخش لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ثبیذ ٞذف اكّی ا٘دبْ ٔغبِق ٝسا ثیبٖ وٙذ  ٚاص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت.
صیشا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثشای دػت یبثی ث ٝایٗ ٞذف ایٗ عشاحی ٔغبِقٙٔ ٝبػت ثٛد ٜاػت یب ٘.ٝ
 .5مواد و روشها:
* ٘ٛؿ ٔغبِقٔ( ٝمغقیٛٔ ،سد-ؿبٞذیٌٓٞ ،شٞٚیٔ ،ذاخّٝای ،تحمیمبت آصٔبیـٍبٞی ،وبسآصٔبیی ثبِیٙی  )... ٚثبیذ دس
اِٚیٗ خّٕ ٝروش ٌشدد.
* ٚیظٌیٞبی اكّی خبٔقٛٔ ٝسد ٔغبِقٔ ،ٝقیبسٞبی ٚسٚد ثٔ ٝغبِقٔ ،ٝقیبسٞبی خشٚج اص ٔغبِق ٝدس لذْ ثقذی ثبیذ
روش ٌشدد .دس ٔٛسد ٔغبِقبت آصٔبیـٍبٞی ( )Lab Researchث ٝخبی ٚیظٌیٞبی خبٔق ٝثبیذ ث٘ ٝبْ سد ٜػّ َٛیب
ٔیىشٚةٛٔ ،ادٔ ،حیظ وـتٚ ،ػبیُ ،دػتٍبٜٞب  ٚتىٙیهٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜاؿبسٌ ٜشدد .دس ٔٛسد ٔغبِقبت ا٘دبْ
ٌشفت ٝثشٚی حیٛا٘بت ( )Research Animalثبیذ ث ٝسد ٜحیٛاٖ ٔٛسد اػتفبد ٜاؿبسٌ ٜشدد.
* دس كٛست ضشٚست ث ٝصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ا٘دبْ ٔغبِق ٝثبیذ دس ایٗ لؼٕت اؿبسٌ ٜشدد .دس تٕبٔی ٔغبِقبتی و ٝػٛطٜ
ٔٛسد ٔغبِق ٝا٘ؼبٖٞب ٔیثبؿٙذ روش صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ا٘دبْ ٔغبِق ٝضشٚست داسد.
* ا٘ذاص ٜحدٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی (تلبدفی :ػبد ،ٜػیؼتٕبتیه ،عجمٝای ،خٛؿٝای ،چٙذ ٔشحّٝای یب غیش
تلبدفی :آػبٖ ٌِّٝٛ ،ثشفیٞ ،ذفذاسٔ ،تٛاِی  )... ٚثبیذ دس لؼٕت ٔٛاد  ٚسٚؽٞبی خالكٔ ٝمبِ ٝروش ٌشدد٘ .یبصی ثٝ
روش ٘حٔ ٜٛحبػج ٝحدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیؼت.
* ٔتغیشٞبی ٔٛسد ػٙدؾ  ٚاثضاسٞب ٚ ٚػبیُ (پشػـٙبٔ ،ٝچه ِیؼتٔ ،لبحج ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝخ ،ٖٛتشاص ،ٚؿشح حبَ ٚ
ٔقبی ٝٙفیضیىی ،پش٘ٚذٛٔ )... ٚ ٜسد اػتفبد ٜخٟت ػٙدؾ ٔتغیشٞب ثبیذ روش ٌشدد .اٌش اثضاس ٔٛسد اػتفبد ٜپشػـٙبٔٝ
خٛد ػبخت ٝاػت ،ثبیذ ث٘ ٝحٔ ٜٛحبػج ٝسٚایی  ٚپبیبیی آٖ اؿبسٌ ٜشدد.
* دس ٔغبِقبت تحّیّی ٔ ٚذاخّٝای ثبیذ ث٘ ٝحٌٕ ٜٛبسؽ افشاد ثٌ ٝشٜٞٚبی ٔٛسد (یب ٔذاخّ ٚ )ٝؿبٞذ ٚ ٚیظٌیٞبی
اكّی ٞش ٌش ٜٚاؿبسٌ ٜشدد.
*دس ٔغبِقبت ٔذاخّٝای ٌٓٞ ٚشٞٚی ثبیذ ث ٝصٔبٖ پیٍیشی ( )Follow upافشاد اؿبسٌ ٜشدد.
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* دس ٔغبِقبت ٔذاخّٝای ثبیذ ثٔ ٝذاخّ ٝا٘دبْ ٌشفت ٝث ٝعٛس ؿفبفٚ ،اضح  ٚوبُٔ اؿبسٌ ٜشدد .تجییٗ تفبٚتٞبی
ثیٗ ٌشٔ ٜٚذاخّ ٚ ٝؿبٞذ ٘ ٚحٌٕ ٜٛبسؽ ( )Allocationافشاد ثٌ ٝشٜٞٚبی ٔذاخّ ٚ ٝؿبٞذ دس ٔغبِقبت ٔذاخّٝای،
ثٚ ٝیظٔ ٜغبِقبت وبسآصٔبیی ثبِیٙی اص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت.
* دس ٔغبِقبت تحّیّی ٔ ٚذاخّٝای دس كٛستی و ٝاص ساٞىبسٞبی ثشعشف وٙٙذ ٜیب تقذیُ وٙٙذٔ ٜتغیشٞبی ٔخذٚؿٍش
ثیٗ ٌشٜٞٚبی ٔٛسد (یب ٔذاخّ ٚ )ٝؿبٞذٔ ،ب٘ٙذ ٕٞؼبٖ ػبصی ( ،)Matchingآ٘بِیضٞبی چٙذ ٔتغیشٔ( ٜب٘ٙذ:
 ،... ٚ )... ٚ ANCOVA, MANOVA, Linear Regression, Logistic Regressionاػتفبد ٜؿذ ٜاػت ثبیذ
ثیبٖ ٌشدد .روش ایٗ ٔغبِت اثش ثؼیبس خٛثی سٚی ویفیت ٔغبِق ٝداسد.
* دس ٔغبِقبت وبسآصٔبیی ثبِیٙی روش وٛسػبصی ( ٚ )Blindingوذ ثجت وبسآصٔبیی (( )Trial Registry Codeدس
كٛست ٚخٛد) ٔیتٛا٘ذ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜویفیت ثبالی ٔغبِق ٝثبؿذ.
* آخشیٗ ٔغّجی و ٝدس لؼٕت ٔٛاد  ٚسٚؽٞبی خالكٔ ٝمبِ ٝثبیذ روش ٌشدد ،آصٖٔٞٛبی آٔبسی ٔٛسد اػتفبدٜ
ٔیثبؿذ .روش ٘بْ ٘شْ افضاس ٔٛسد اػتفبد ٜثٞ ٝیچ ٚخ ٝوبفی ٘یؼت .دس ٔٛسد ٔغبِقبت تٛكیفی ثبیذ ث ٝؿبخقٞبی
ٔشوضی  ٚپشاوٙذٌی  ٚػبیش آٔبسٜٞبی تٛكیفی ٔحبػج ٝؿذ ٜاؿبسٌ ٜشدد .دس ٔغبِقبتی و ٝتحّیُ كٛست ٌشفت ٝاػت
ثبیذ ٘بْ آصٔٛٔ ٖٛسد اػتفبد ٜث ٝدسػتی  ٚث ٝعٛس وبُٔ اؿبسٌ ٜشدد.
 .6یافتهها:
* ٕٟٔتشیٗ اكّی و ٝدس ٍ٘بسؽ لؼٕت یبفتٞٝب ثبیذ سفبیت وشد ایٗ اػت و ٝیبفتٞٝب  ٓٞساػتب ثب اٞذاف ٔغبِقٚ ٝ
لبثُ تٛخی ٝثب سٚؽ وبس اتخبر ؿذ ٜثبؿذ.
* دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ثشای ٔغبِقٞ ٝذفی ثیبٖ ؿذ ٜو ٝلؼٕت ٘تبیح ثبیذ پبػخٍٛی ایٗ ٞذف ثبؿذ .اٌش
یبفتٞٝب ٞیچ استجبعی ثب ٞذف ٘ذاؿت ٝثبؿذ فبلذ اسصؽ  ٚافتجبس اػت.
* ثشای تٕبٔی ٔتغیشٞبی روش ؿذ ٜدس لؼٕت ٔٛاد  ٚسٚؽٞب ثبیذ افذاد  ٚاسلبْ ٔٙبػت دس لؼٕت یبفتٞٝب روش ٌشدد.
ٕٞچٙیٗ ثبیذ ٘تبیح ٔشثٛط ث ٝآصٖٔٞٛبی آٔبسی روش ؿذ ٜدس لؼٕت ٔٛاد  ٚسٚؽٞب دس لؼٕت یبفتٞٝب آٚسد ٜؿٛد.
* ثبیذ تٛخ ٝداؿت و ٝلؼٕت یبفتٞٝب تٕبٔبً ثب افذاد  ٚاسلبْ ػش  ٚوبس داسد  ٚروش ٚاطٞبیی ٔب٘ٙذ :ثیـتش ،وٕتش،
یىؼبٖ  ...ٚدس ایٗ لؼٕت خبیٍبٞی ٘ذاسد.
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* ثشای ٌضاسؽ ٔتغیشٞبی ویفی اص فشاٚا٘ی  ٚدسكذ فشاٚا٘ی ٚ ،ثشای ٌضاسؽ ٔتغیشٞبی وٕی اص یه ؿبخق ٔشوضی
دس وٙبس یه ؿبخق پشاوٙذٌی (ٔقٕٛال ٔیبٍ٘یٗ  ±ا٘حشاف ٔقیبس) اػتفبدٔ ٜیٌشددٌ .ضاسؽ خغبی ٔقیبس  ٚفبكّٝ
اعٕیٙبٖ  %55ثش اسصؽ  ٚافتجبس افذاد روش ؿذٔ ٜیافضایذ.
* اِٚیٗ خضئی و ٝثبیذ دس لؼٕت یبفتٞٝب ث ٝآٖ اؿبسٌ ٜشدد اعالفبت صٔیٝٙای یب ٚیظٌیٞبی پبیٝای ( Baseline
 )Characteristicsخبٔقٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝاػتٙٔ .ؾٛس اص اعالفبت صٔیٝٙای روش ٔتغیشٞبی پبیٝای  ٚاوثشاً
دٌٔٛشافیه خبٔقٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝاػت و ٝخضء ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ یب ٚاثؼتٔ ٚ ٝجٙبی اكّی ٔمبیؼ ٚ ٝتحّیُ
ٕ٘یثبؿٙذٔ .ب٘ٙذ :تٛصیـ ػٙی  ٚفشاٚا٘ی خٙؼی.
* دس ٔٛسد ٔغبِقبت آصٔبیـٍبٞی  ٚتحمیمبت ا٘دبْ ٌشفت ٝثش سٚی حیٛا٘بت روش اعالفبت صٔیٝٙای دس اوثش ٔٛاسد
ثی ٔف ْٟٛاػت  ٚضشٚستی ٘ذاسد .دس ٔٛسد تحمیمبت ا٘دبْ ٌشفت ٝثش سٚی حیٛا٘بت ث ٝتٛصیـ ٚص٘ی حیٛا٘بت ٔٛسد
آصٔبیؾ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔثبَ اص اعالفبت صٔیٝٙای ٔیتٛاٖ اوتفب وشد.
* تشتیت كحیح روش یبفتٞٝبی اكّی ٔغبِق ٝث ٝایٗ كٛست اػت :اثتذا ؿبخقٞبی تٛكیفی (ٔتغیشٞبی ویفی ثٝ
كٛست فشاٚا٘ی  ٚدسكذ فشاٚا٘یٔ ،تغیشٞبی وٕی ث ٝكٛست یه ؿبخق ٔشوضی دس وٙبس یه ؿبخق پشاوٙذٌی)،
ػپغ ؿبخقٞبی تحّیّی ٔقٙی داسی ( ،)P-valueػپغ ؿبخقٞبی ؿذت استجبط ثش حؼت ٘ٛؿ ٔغبِقOdds ( ٝ
 ، Ratio, Relative Riskضشیت ٕٞجؼتٍی  ٚ )... ٚدس ٟ٘بیت ٘تبیح آ٘بِیضٞبی چٙذ ٔتغیش ٚ ٜآصٖٔٞٛبی آٔبسی
پیـشفت.ٝ
* ٔمذاس  P-valueثبیذ ث ٝعٛس دلیك روش ٌشدد  ٚاص ث ٝوبس ثشدٖ فجبساتی ٔب٘ٙذP-value ،P>...5 ،P<...5 :
ٔقٙیداس ٘جٛد ثبیذ خٛدداسی وشد.
* دس كٛستی و P-value ٝدس ٔتغیش یب ٔتغیشٞبی اكّی ٔٛسد تحّیُ ٔقٙیداس ٘جبؿذ روش تٛاٖ (ٔ )Powerغبِقٝ
ضشٚست پیذا ٔیوٙذ تب ٔـخق ؿٛد و ٝاختالف ٔقٙیداس ٔـبٞذ٘ ٜـذ٘ ٜبؿی اص حدٓ وٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاػت یب ٘.ٝ
* ٞش ٌ ٝ٘ٛتفؼیش اعالفبتٔ ،مبیؼ ٝیبفتٞٝب ثب یبفتٞٝبی ٔغبِقبت دیٍش ،ثیبٖ ٔحذٚدیتٞب ،خغبٞب ٔ ٚضیتٞبی
ٔغبِق ٝحبضش دس لؼٕت یبفتٞٝب ٕٔٛٙؿ اػت.
* آٚسدٖ خذٕٛ٘ ٚ َٚداس دس لؼٕت یبفتٞٝبی خالكٔ ٝمبِٕٛٙٔ ٝؿ اػت.
 .7نتیجهگیری:
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* دس ػبختبس خالكٔ ٝمبِ ٝلؼٕتی تحت فٛٙاٖ ثحث ثشای ٔمبیؼ٘ ٝتبیح ثب ٔغبِقبت دیٍشاٖ  ٚتحّیُ فُّ ٘تبیح
ٔـبٞذ ٜؿذٔ ،ٜحذٚدیتٞب ٔ ٚضیتٞب ٚخٛد ٘ذاسد  ٚفمظ ث٘ ٝتیدٌٝیشی ٟ٘بیی ثبیذ اوتفب وشد.
* دس لؼٕت ٘تیدٌٝیشی ٘ٛیؼٙذ ٜثبیذ دس چٙذ خّٕ ٚ ٝث ٝعٛس ٔختلش تفؼیش ٟ٘بیی حبكُ اص ثشسػی یبفتٞٝبی
ٔغبِق ٝخٛد سا ثیبٖ وٙذ.
* ثش خالف لؼٕت یبفتٞٝب ،لؼٕت ٘تیدٌ ٝیشی ثٞ ٝیچ فٛٙاٖ ثب افذاد  ٚاسلبْ ػش  ٚوبس ٘ذاسد  ٚثبیذ ثب ثیبٖ لیذٞب ٚ
كفبت ٘تیدٌٝیشی ٟ٘بیی سا ثیبٖ وشد .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ٘" :تبیح ایٗ ٔغبِق٘ ٝـبٖ داد و ٝاػتفبد ٜاص تبٔٛوؼیفٗ تبثیش
ثٟتش  ٚثب فٛاسم وٕتشی دس ٔمبیؼ ٝثب ٔؼتىتٔٛی دس دسٔبٖ ط٘یىٔٛبػتی داسد".
* ٘تیدٌٝیشی ٟ٘بیی ثبیذ ٞذف اكّی تحمیك سا ثیبٖ وٙذ .ث ٝفجبست دیٍش ث ٝػؤاَ اكّی تحمیك و ٝدس لؼٕت
ػبثمٞ ٚ ٝذف ثیبٖ ؿذ ٜثٛد ثبیذ دس ایٙدب پبػخ ٟ٘بیی ثش اػبع یبفتٞٝبی ٔغبِق ٝداد ٜؿٛد.
* ٘تیدٌٝیشی ٟ٘بیی ثبیذ ثب یبفتٞٝبی ٔغبِقٙٔ ٝغجك ثبؿذ .ث ٝایٗ ٔقٙی و٘ ٝجبیذ تفؼیشی سا روش وشد و ٝثشای آٖ
ٞیچ ٌ ٝ٘ٛیبفتٝای روش ٘ـذ ٜاػت.
* اص آ٘دبیی و ٝدس ٕٞبیؾٞب ٔقٕٛال تقذاد ػٕٟی ٝوّٕبت ثیـتشی ثشای ٍ٘بسؽ خالكٔ ٝمبِ٘ ٝؼجت ث٘ ٝـشیبت لشاس
ٔیدٙٞذ؛ دس لؼٕت ٘تیدٌٝیشی خالكٔ ٝمبالت اسػبِی ثٕٞ ٝبیؾٞب ٔیتٛاٖ وٕی ث ٝتفلیُ ٘تید ٝاكّی  ٚثیبٖ
إٞیت آٖ  ٚتفؼیش وّی یبفتٞٝب ثب یبفتٞٝبی ٔغبِقبت دیٍش پشداختٕٞ .چٙیٗ تقٕیٓ ٘تبیح ثٌ ٝشٜٞٚب  ٚخٕقیتٞبی
ٔـبث ٝدس كٛستی و ٝث ٝدسػتی  ٚث ٝدٚس اص اغشاق ا٘دبْ ٌشفت ٝثبؿذ ثش ویفیت ٔمبِٔ ٝیافضایذ.
 .8واشههای کلیدی:
* ٚاطٞ ٜبی وّیذی ٞش ٔمبِ ،ٝوّٕبت ٔٔ ٚ ٟٓحٛسی آٖ پظٞٚؾ ٞؼتٙذ وٛ٘ ٝیؼٙذٔ ٜمبِ ٝاص فٛٙاٖ ٘ ٚیض ٔحتٛای
اكّی ٔمبِ ٝثشداؿت وشد ٚ ٜث ٝوٕه آٖ ٔٛضٛؿ ٔمبِ ٝسا ثیبٖ ٔیوٙذ.
* فّؼفٚ ٝخٛدی ٚاطٜٞبی وّیذی دػتیبثی آػبٖ ثٔ ٝمبِ ٝاص ثب٘هٞبی اعالفبتی ٔیثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛس ٚاطٜٞبی
وّیذی ثبیذ اص ػش فٛٙاٖٞبی ٔٛضٛفی پضؿىی ( )MeSH=Medical Subject Headingsا٘تخبة ٌشد٘ذ.
* تقذاد ٔدبص  ٚلبثُ لج َٛثشای ٚاطٜٞبی وّیذی  3تب  5.فذد ٔیثبؿذ.
* وّٕبت وّیذی  ٕٝٞث ٝیه صثبٖ ثبیذ ٍ٘بسؽ ٌشدد .اٌش صثبٖ ٔمبِ ٝفبسػی اػت ثشای اكغالحبت یب ثبیذ ٔقبدَ
فبسػی آٖٞب سا ٘ٛؿت (ٔب٘ٙذ ػٕیت تیشٚئیذی ث ٝخبی  )Thyrotoxicosisیب ٕٞبٖ اكغالح سا ث ٝسػٓاِخظ
فبسػی ٘ٛؿت ( ٔب٘ٙذ :تیشٚتٛوؼیىٛص ،دیبثت ّٔیتٛع )... ٚ
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* ٍ٘بسؽ اختلبسات (ٔب٘ٙذ )MS :ث ٝفٛٙاٖ ٚاط ٜوّیذی ٕٔٛٙؿ اػت  ٚثبیذ ٘بْ وبُٔ اكغالح ( Multiple
 )Sclerosisسا ٘ٛؿت .حتی ٚاطٜٞبیی ٔب٘ٙذ  DNAو ٝؿىُ اختلبسی آٖٞب ثؼیبس سایحتش اػت ،ثبیذ ث ٝكٛست وبُٔ
( )Deoxyribo Nucleic Acidدس لؼٕت ٚاطٜٞبی وّیذی ٍ٘بسؽ ٌشدد.
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مقاالت مروری ()Review Articles
ٔمبالت ٔشٚسی ٔمبالتی ٞؼتٙذ و ٝاص پظٞٚؾ ثش سٚی ٔمبالت دیٍش حبكُ ٔیٌشد٘ذ .ث ٝفجبست دیٍش دس ٔمبالت
ٔشٚسی ػٛطٞب ٚ ٚاحذٞبی ٔغبِق ٝث ٝخبی ا٘ؼبٖ ،حیٛاٖ ،ػّٔ ... ٚ َٛمبالت ٞؼتٙذ .صیش ثٙبی اكّی ایٗ ٘ٛؿ ٔمبالت،
ٔشٚسی خبٔـ  ٚوبُٔ پیشأ ٖٛاعالفبت ٔ ٚمبالت ٔٛخٛد دس ٔٛسد یه ٔٛضٛؿ خبف اػت تب ػٛاالت پبػخ داد٘ ٜـذٜ
 ٚتٛافك  ٚتفبٚت ٘ؾشٞب دس یه ؽشف خٕـ ٌشدد  ٚیه پبػخ  ٚخٕـثٙذی ٟ٘بیی ثشای آٖٞب حبكُ ٌشدد .ثشای
دػتیبثی ث ٝایٗ ٞذف پظٞٚـٍش ثب خؼتد ٛدس ٔٙبثـ ٔٛخٛد ٔمبالت ٔشتجظ سا ٔییبثذ ،آٖٞب سا غشثبَ ٔیوٙذ،
اعالفبت الصْ سا اص ٔمبالت اػتخشاج وشد ٚ ٜدس ٟ٘بیت ثب تفؼیش  ٚلضبٚت ثیٗ آٖٞب ث ٝیه خٛاة ٘ ٚتیدٌٝیشی ٟ٘بیی
دػت ٔییبثذٔ .مبالت ٔشٚسی سا ث ٝػ ٝدػت ٝوّی ٔیتٛاٖ تمؼیٓ وشد:
ٔ .5مبالت ٔشٚسی تـشیحی یب ػبد)Narrative review articles( ٜ
ٔ .2مبالت ٔشٚس ػیؼتٕبتیه ()Systematic review articles
ٔ .3مبالت ٔتبآ٘بِیض ()Meta analysis articles
ٔمبالت ٔشٚس ػیؼتٕبتیه ث ٝتٟٙبیی ٍ٘بسؽ ٔیٌشد٘ذ ِٚی ٔمبالت ٔتبآ٘بِیض غبِجبً ثٕٞ ٝشأ ٜمبالت ٔشٚس ػیؼتٕبتیه
ٞؼتٙذ  ٚوٕتش دیذٔ ٜیؿٛد و ٝیه ٔمبِٝی ٔشٚسی تٟٙب ٔتبآ٘بِیض ثبؿذٔ .مبالت ٔشٚسی تـشیحی لذٔتی عٛال٘ی
داس٘ذ أب ٔشٚس ػیؼتٕبتیه ٔ ٚتبآ٘بِیض وٕتش اص  3.ػبَ لذٔت داس٘ذ .دس ٌزؿتٔ ٝمبالت ٔشٚسی فمظ اص ٘ٛؿ تـشیحی
ثٛد٘ذ  ٚتٛػظ افشاد كبحت ٘ؾش دس ٞش حیغٍ٘ ٝبسؽ ٔیٌشدیذ٘ذ ،أب ث ٝدِیُ ػٌٛیشی ٞبیی و ٝدس ٍ٘بسؽ ایٗ ٘ٛؿ
ٔمبالت ٚخٛد داؿت دس د 8. ٝٞثب تالؽٞبی  Archie Cochraneاكٍ٘ َٛبسؽ ٔمبالت ٔشٚسی ث ٝكٛست ػبصٔبٖ
یبفتٙٔ ٚ ٝؾٓ  ٚث ٝدٚس اص ػٌٛشایی ثٙیبٖ ٟ٘بد ٜؿذ .دس ادأ ٝث ٝثیبٖ ٘ىبتی دس ٔٛسد ٘حٍ٘ ٜٛبسؽ خالك ٝا٘ٛاؿ
ٔمبالت ٔشٚسی پشداختٔ ٝیؿٛد:
* ػبختبس خالكٔ ٝمبالت ٔشٚسی اخضایی ٔـبث ٝثب ٔمبالت پظٞٚـی اكیُ داسد فمظ ث ٝخبی لؼٕت "ٔٛاد ٚ
سٚؽٞب" ،لؼٕت "سٚؽ خؼتدٚ "ٛخٛد داسد.
* ٕٞب٘غٛس و ٝاؿبس ٜؿذ دس ٌزؿتٔ ٝمبالت ٔشٚسی  ٕٝٞاص ٘ٛؿ تـشیحی ثٛد٘ذ ِٚی دس حبَ حبضش اوثش ٔمبالت
ٔشٚسی اص ٘ٛؿ ػیؼتٕبتیه ٔ ٚتبآ٘بِیض ٞؼتٙذ؛ اص ایٗ سٔ ٚمبالت ٔشٚسی تـشیحی تٟٙب تٛػظ افشاد كبحت ٘ؾش دس ٞش
حیغٔ( ٝمبالت ٔشٚسی تـشیحی ٔقبدَ  expert opinionدس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیؿٛد)  ٚیب ایٙى ٝدس حیغٞٝبی ٘ٛپبیی
_وٍ٘ ٝبسؽ ٔمبالت ٔشٚسی ثب اٍِٛی ػیؼتٕبتیه ٔـىُ  ٚیب غیش ٕٔىٗ ثبؿذ_ ٍ٘بسؽ ٔیٌشد٘ذ .دس وٍٙشٜ
ػیضد ٓٞاص آ٘دب و ٝاسائ ٝدٙٞذٌبٖ دا٘ـدٞ ٛؼتٙذ ،ث ٝاػتثٙبی حیغٞٝبی ٔزوٛس (عت اػالٔی ،لشآٖ پظٞٚی دس
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عت ،عت ػٙتی ٔ ٚىُٕ ،احیبی فش ٚ ًٙٞتٕذٖ ایشا٘ی-اػالٔی دس عت  ٚاخالق دس پظٞٚؾ) فمظ ٔمبالت ٔشٚسی
ػیؼتٕبتیه ٔ ٚتبآ٘بِیض ٔٛسد پزیشؽ لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت.
* فٛٙاٖ ٔمبالت ٔشٚسی ٔقٕٛال وٛتبٜتش اص فٛٙاٖ ٔمبالت پظٞٚـی اكیُ ٞؼتٙذ .فٛٙاٖ ایٗ ٔمبالت دس ضٕٗ ایٙىٝ
ٞذف اكّی تحمیك سا ثیبٖ ٔیوٙٙذ (خبٔـ ٞؼتٙذ) ،فمظ یه دیذ وّی ث ٝخٛا٘ٙذٔ ٜیدٙٞذ یب ث ٝاكغالح وّی ٍ٘ش
ٞؼتٙذٔ .قٕٛال چبؿٙی خزاثیت ث ٝفٛٙاٖ ایٗ ٔمبالت ثیـتش اص ٔمبالت اكیُ افضٚدٔ ٜیؿٛد .آٚسدٖ ٘ٛؿ ٔمبِٔ( ٝشٚس
ػیؼتٕبتیه یب ٔتبآ٘بِیض) دس فٛٙاٖ ،ر ٗٞخٛا٘ٙذ ٜسا ثیـتش سٚؿٗ ٔیػبصد .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَٔ :تذٞبی خذیذ دس
تذسیغ فّٕی فبسٔبوِٛٛطی؛ یه ٔشٚس ػیؼتٕبتیه.
* اػبع  ٚثٙیبٖ اكّی ٍ٘بسؽ ٔمبالت ٔشٚس ػیؼتٕبتیه ٔ ٚتبآ٘بِیض عشاحی یه ػٛاَ پظٞٚـی  ٚیبفتٗ پبػخ ایٗ
ػٛاَ اص ٔمبالت خؼتد ٛؿذ ٜاػتِ ،زا دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف خالكٔ ٝمبالت ٔشٚسی ثبیذ پغ اص ثیبٖ پیؾ
صٔیٝٙای اص ٔٛضٛؿ ٔٛسد تحمیك ،ایٗ ػٛاَ عشاحی ؿذ ٜثٚ ٝضٛح ثیبٖ ؿٛد تب ضشٚست ا٘دبْ ٔشٚس دس ایٗ حیغٝ
ثشای پبػخ دادٖ ث ٝایٗ ػٛاَ ٔـخق ٌشدد.
* پیـٟٙبد ٔیٌشدد دس عشاحی ػٛاالت پظٞٚـی ثبِیٙی اص اٍِٛی Patient, Intervention, ( PICO
 )Comparison, Outcomeاػتفبدٌ ٜشدد.
* لؼٕت "سٚؽ خؼتد "ٛثبیذ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ثبؿذ:
 .5اػتشاتظی خؼتد ٛؿبُٔ :پبیٍبٜٞبی اعالفبتی ٔٛسد اػتفبدٚ ،ٜاطٌبٖ وّیذی ٔٛسد خؼتد٘ ،ٛح ٜٛتشویت ٚاطٜٞبی
وّیذی دس خؼتدٔ ٚ )AND, OR, NOT, …( ٛتذ خؼتد ٛدس پبیٍبٜٞبی اعالفبتی ٔزوٛس (ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ Mesh
 title search ٚدس پبیٍب.)Pubmed ٜ
 .2ؿی ٜٛا٘تخبة ٔمبالتٔ .حمك دس لؼٕت سٚؽ خؼتد ٛثبیذ روش وٙذ و ٝچٔ ٝقیبسٞبیی سا ثشای ٚسٚد ٔمبالت ثٝ
ٔغبِق )Selection criteria( ٝدس ٘ؾش ٌشفت ٝاػت .ایٗ ٔقیبسٞب ثش اػبع ػٛاَ پظٞٚؾ ؿىُ ٔیٌیش٘ذ .ث ٝفٛٙاٖ
ٔثبَ ٔحمك روش ٔیوٙذ و ٝثشای ا٘تخبة ٔمبالت تٕبٔی ٔمبالت اٍّ٘یؼی صثبٖ و ٝدس ػبَٞبی  2..5تب  2.55دس
پبیٍبٜٞبی  Scopus ٚ Pubmedلشاس ٌشفتٙذ ٚ ٚاطٜٞبی ” ”Education” ٚ ”Pharmacologyخضء ٚاطٜٞبی
وّیذی آٖٞب ثٛد ٚاسد ٔغبِقٌ ٝشدیذ٘ذ .آ٘چ ٝؤ ٝؼّٓ اػت ایٗ اػت و ٝا٘تخبة ٔمبالت ثبیذ ثش اػبع ٘ٛؿ ٔغبِق،ٝ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔغبِقبتٔ ،ذاخّٞ ٝبی ٔٛسد ٔمبیؼ ٚ ٝپیبٔذ ٞبی ٔٛسد ثشسػی كٛست ٌیشد ٘ ٚتبیح یه ٔمبِ ٝثٞ ٝیچ
فٛٙاٖ ٘جبیذ دس ا٘تخبة آٖ ثشای ٚسٚد ثٔ ٝشٚس اثشٌزاس ثبؿذ .صیشا دس ایٗ كٛست دچبس ػٌٛشایی ؿذٜایٓ  ٚاكَٛ
ٍ٘بسؽ ػیؼتٕبتیه ٔمبالت ٔشٚسی سا صیش پب ٌزاؿتٝایٓ.
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 .3سٚؽ اػتخشاج اعالفبتٛ٘ .یؼٙذ ٜیه ٔمبِٔ ٝشٚسی ػیؼتٕبتیه ثبیذ روش وٙذ و ٝپغ اص ا٘تخبة ٔمبالت چٍٝ٘ٛ
ویفیت ٔتذِٛٚطیه آٖٞب سا اسصیبثی  ٚثب ٔ ٓٞمبیؼ ٝوشد ٜاػت  ٚدس ٟ٘بیت اص چٔ ٝمبالتی اعالفبت ٟ٘بیی سا اػتخشاج
وشد ٜاػت .ث ٝفجبست دیٍش ٔحمك ثبیذ ؿی ٜٛػٙدؾ افتجبس ٔغبِقبت ٔـخق ؿذٟ٘ ٜبیی سا ثیبٖ وٙذ .ث ٝفٛٙاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛیه ٔحممی پغ اص ا٘تخبة اِٚیٔ ٝمبالت (ثب اػتفبد ٜاص  Selection criteriaتقییٗ ؿذ )ٜتلٕیٓ ٔیٌیشد
و ٝاعالفبت سا تٟٙب اص ٔغبِقبت وبسآصٔبیی ثبِیٙی اػتخشاج وٙذ .یب تلٕیٓ ٔیٌیشد و ٝاص ثیٗ ٔغبِقبت  RCTا٘تخبة
ؿذ ٜتٟٙب اص آٖٞبیی اعالفبت سا اػتخشاج وٙذ و ٝثش اػبع ٔقیبس  JADADأتیبص ثبالیی سا وؼت وشدٜا٘ذ.
 .4سٚؽ آ٘بِیض .دس كٛستی ؤ ٝشٚس ػیؼتٕبتیه ٕٞشا ٜثب ٔتبآ٘بِیض ثبؿذ ،ؿبخقٞبی آٔبسی ٔٛسد ثشسػی٘ ،بْ ٘شْ
افضاسٞبٔ ،تذٞب  ٚآصٖٔٞٛبی آٔبسی ٔٛسد اػتفبد ٜخٟت ا٘دبْ ٔتبآ٘بِیض ثبیذ روش ٌشدد.
* دس لؼٕت یبفتٞٝب ثبیذ ث ٝثیبٖ ٘تبیح ا٘تخبة اِٚیٔ ٝمبالتٚ ،یظٌی ٔمبالتی و ٝدس ٟ٘بیت اص آٖٞب اعالفبت اػتخشاج
ٌشدیذ (ثِ ٝحبػ ٘ٛؿ ٔغبِق ،ٝخبٔقٞ ٝذف ،حدٓ ٕ٘٘ ٚ ٝ٘ٛتیدٟ٘ ٝبیی ٔمبِ٘ ٚ )ٝتبیح حبكُ اص ػٙدؾ افتجبس
ٔمبالت روش ٌشدد .اٌش ٔتبآ٘بِیض  ٓٞا٘دبْ ٌشفت ٝاػت ثبیذ ؿبخقٞبی ٔحبػج ٝؿذ٘ ٚ ٜتبیح آصٖٔٞٛبی آٔبسی
اػتفبد ٜؿذ ٜروش ٌشدد.
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مقاالت گسارش مورد ()Case report Articles
دس ٔمبالت ٌضاسؽ ٔٛسدی ٘ٛیؼٙذ ٜث ٝثیبٖ  ٚتٛكیف یه ٔٛسد ثبِیٙی ٚیظٔ ٜیپشداصدٍ٘ .بسؽ ایٗ ٔمبالت ٔقٕٛال ثٝ
تدشث ٝتحمیمبتی ٚػیـ  ٚدا٘ؾ ٔتذِٛٚطی  ٚآٔبسی ثبالیی ٘یبص ٘ذاسد ،اص ایٗ س ٚافشاد صیبدی ثٚ ٝیظ ٜوؼب٘ی و ٝثٝ
تبصٌی دس ٔؼیش تحمیك  ٚپظٞٚؾ لشاس ٌشفتٝا٘ذ الذاْ ثٍ٘ ٝبسؽ ایٗ ٔمبالت ٔیوٙٙذ .دس ٍ٘بسؽ خالكٔ ٝمبالت
ٌضاسؽ ٔٛسدی ث٘ ٝىبت صیش تٛخ ٝوٙیذ:
* ػبختبس خالكٔ ٝمبالت ٌضاسؽ ٔٛسد ؿبُٔ اخضای صیش ٔیثبؿذ:
 .5ػبثمٞ ٚ ٝذف
ٌ .2ضاسؽ ثیٕبس
٘ .3تیدٌ ٝیشی
ٚ .4اطٜٞبی وّیذی
* ٘ىت ٚ ٟٓٔ ٝوّیذی دس ٔٛسد ٔمبالت ٌضاسؽ ٔٛسد ایٗ اػت و ٝكشف ٘بدس ثٛدٖ یه ثیٕبسی دِیُ لب٘ـ وٙٙذٜای
ثشای ٌضاسؽ آٖ ٘یؼت ثّىٛٔ ٝسدی وٌ ٝضاسؽ ٔیؿٛد حتٕبً ثبیذ حبٚی ٘ىت ٝآٔٛصؿی ثبِیٙی (ٔب٘ٙذٌ :ضاسؽ فالٔت
غیش ٔقٕ َٛیه ثیٕبسی ،فبسض ٝغیش ٔقٕ َٛدس پشٚػ ٝدسٔبٖ یه ثیٕبسیٌ ،ضاسؽ اؿتجبٞبت دس تـخیق  ٚدسٔبٖ،
ٌضاسؽ یه سٚؽ خذیذ دسٔب٘ی یب تـخیلی  )... ٚثشای خٛا٘ٙذٌبٖ ثبؿذ.
* فٛٙاٖ ٔمبالت ٌضاسؽ ٔٛسدی ثبیذ ٚاضح  ٚدلیك ث ٝثیٕبسی اكّی وٌ ٝضاسؽ ٔیؿٛد ٔ ٚذاخّ ٝدسٔب٘ی یب
تـخیلی ا٘دبْ ؿذ( ٜدس كٛست ٚخٛد)  ٚپیبٔذ آٖ اؿبس ٜوٙذ .روش وّٕٝی "ٌضاسؽ یه ٔٛسد" دس فٛٙاٖ ،رٗٞ
خٛا٘ٙذ ٜسا اص ٕٞبٖ اثتذا دس ٔٛسد ایٙى ٝایٗ ٔمبِ ٝاص ٘ٛؿ ٌضاسؽ ٔٛسد اػت سٚؿٗ ٔیػبصد .ث ٝفٛٙاٖ ٌٕ٘ :ٝ٘ٛضاسؽ
یه ٔٛسد وٙتشَ ؿىٓ ثبص ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ .zipper lock
* دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف پغ اص روش یه ٔمذٔ ٚ ٝپیؾصٔی ٝٙدس ٔٛسد ثیٕبسی اكّی و ٝلشاس اػت ٌضاسؽ ؿٛد
ثبیذ دِیُ اكّی ٌضاسؽ ٘ ٚىت ٝآٔٛصؿی ٔٛخٛد دس ایٗ ٔٛسد ث ٝعٛس ٚاضح ثیبٖ ؿٛد .ثبص  ٓٞث ٝایٗ ٘ىت ٝتبویذ
ٔیؿٛد و ٝكشف ٘بدس ثٛدٖ دِیُ لب٘ـ وٙٙذٜای ثشای ٌضاسؽ یه ثیٕبسی ٘یؼت.
* دس لؼٕت ٌضاسؽ ثیٕبس ٔٛاسد صیش سا ثبیذ روش وشد:
 .5ؿشح ثیٕبسی (ٔ )Presenting illnessـبث ٝآ٘چ ٝو ٝدس ثشٌ ٝؿشح حبَ پضؿىی ثیٕبساٖ ٍ٘بسؽ ٔیٌشدد.
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 .2سٚؽٞبی تـخیلی ٔٛسد اػتفبد.ٜ
 .3تـخیقٞبی افتشالی ٔغشح  ٚتـخیق ٟ٘بیی ثیٕبسی.
ٔ .4ذاخالت دسٔب٘ی ا٘دبْ ٌشفت( ٝدس كٛست ٚخٛد)  ٚپیبٔذٞبی ٔذاخّ.ٝ
 .5ػش٘ٛؿت ٟ٘بیی ثیٕبس (ثٟجٛدی  ٚتشخیق یب ٔقِّٛیت ٔ ٚشي).
* دس لؼٕت ٘تیدٌٝیشی ثبیذ خالكٝای اص ٔمبیؼٛٔ ٝسد ٌضاسؽ ؿذ ٜثب ٔٛاسد لجّی ٌفت ٝؿذ ٚ ٜاص آٖ ٕٟٔتش ثٝ
٘تیدٌٝیشی آٔٛصؿی ؤ ٝیثبیؼت اص ٔمبِ ٝآٔٛخت ،اؿبسٔ ٜیٌشدد.
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مقاالت کیفی ()Qualitative Articles
دس دٞٝٞبی اخیش ثب پشسً٘تش ؿذٖ دیذٌب ٜپضؿىی خبٔقٍ٘ ٝش دس فّ ْٛپضؿىی  ٚحشف ٚاثؼتِ ،ٝض ْٚتٛخ ٚ ٝپظٞٚؾ
ویفی ث ٝپذیذٜٞبی ٔٛخٛد ثیؾ اص پیؾ ضشٚست پیذا وشد ٛ٘ ٚؿ خذیذی اص ٔمبالت ث٘ ٝبْ ٔمبالت ویفی اثذاؿ
ٌـتٙذ .دس ٔمبالت ویفی تالؽ ثش تٛضیح ویفی  ٚث ٝدٚس اص فذد  ٚسلٓ سٚاثظ فّت ٔ ٚقِّٛی پذیذٜٞب دس ٔحیظ
عجیقی خٛد آٖٞبػت .دس ایٗ پظٞٚؾٞب تالؽ ٔیٌشدد و ٝث ٝخبی تقییٗ ا٘ذاص ٜاثش ث ٝدسن چٍٍ٘ٛی اثش پشداختٝ
ؿٛدٔ .غبِقبت ویفی ثب دٞ ٚذف ا٘دبْ ٔیٌیش٘ذ :یب ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی اثجبت استجبط ویفی ثیٗ د ٚپذیذ ( ٜث ٝفٛٙاٖ
صیش ثٙبیی ثشای ا٘دبْ تحمیمبت وٕی ثیـتش)  ٚیب ثٙٔ ٝؾٛس دسن سٚاثظ پیچیذ ٜثیٗ پذیذٜٞب  ٚحٛصٜٞبیی وٝ
ؿیٜٞٛبی وٕی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ث ٝآٖ حٛضٞٝب ٘فٛر وٙٙذ ٕ٘ ٚیتٛاٖ ثب فذد  ٚسلٓ آٖٞب سا تفؼیش وشدٔ .ب٘ٙذٔ :غبِقبت
ٔشثٛط ث ٝػیؼبػتٞبی ٘ؾبْ ػالٔت  ٚیب ٔغبِقبتی و ٝث ٝثیبٖ دیذٌب ٜلـش خبكی دس ٔٛسد یه پذیذ ٜخبف
ٔی پشداص٘ذ .ثبیذ تٛخ ٝداؿت و ٝتحمیمبت ویفی دس ٘مغٔ ٝمبثُ تحمیمبت وٕی ٔشػ ْٛلشاس ٘ذاس٘ذ ،ثّى ٝآٖٞب
ٕٞبٔ ٚ ًٙٞىُٕ یىذیٍش ٞؼتٙذ .دس ادأ٘ ٝىبتی دس ٔٛسد ؿیٍ٘ ٜٛبسؽ خالكٔ ٝمبالت ویفی ثیبٖ ٔیٌشدد:
* اخضای اكّی خالكٔ ٝمبالت ویفی ٔـبث ٝثب ٔمبالت پظٞٚـی اكیُ ٔیثبؿذ فمظ ث ٝخبی لؼٕت "ٔٛاد  ٚسٚؽٞب"
 ،لؼٕت "سٚؽ ثشسػی" ٚخٛد داسد.
* دس فٛٙاٖ ٔمبالت ویفی ثٟتش اػت ؤّٕ" ٝغبِق ٝویفی" آٚسد ٜؿٛد تب ٘ٛؿ ٔغبِق ٝث ٝخٛا٘ٙذ ٜاِمب ؿٛد .ث ٝفٛٙاٖ
ٕ٘ :ٝ٘ٛدیذٌب ٜدا٘ـدٛیبٖ تحلیالت تىٕیّی دس ٔٛسد ٔٛا٘ـ  ٚتؼٟیُ وٙٙذ ٜاحیبی سٚیىشد ٔشخقیت فّٕی دس ایشاٖ؛
یه ٔغبِق ٝویفی.
* دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ضٕٗ تجییٗ پیؾ صٔی ٝٙتحمیك ثبیذ ضشٚست ا٘دبْ ایٗ تحمیك ث ٝكٛست ویفی ثیبٖ
ٌشدد .دس تٟی ٝایٗ ٔمبالت تقییٗ یه ػٛاَ تذٚیٗ ؿذٔ ٜـخق  ٚسٚؿٗ اص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت و ٝثٝ
ایٗ ػٛاَ دس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ثبیذ اؿبسٌ ٜشدد.
* دس لؼٕت سٚؽ ثشسػی ثٛٔ ٝاسد صیش ثبیذ اؿبسٌ ٜشدد:
 . 5سٚیىشد (٘ٛؿ) ٔغبِق ٝویفیٔ .غبِقبت ویفی ا٘ٛافی داس٘ذ و ٝدس لؼٕت سٚؽ ثشسػی ثبیذ ث ٝآٖ اؿبسٌ ٜشدد.
سٚیىشد ا٘تخبثی ثبیذ ثب ػٛاَ پظٞٚؾ تٙبػت داؿت ٝثبؿذ .ا٘ٛاؿ ٔختّف پظٞٚؾ ویفی فجبستٙذ اص :پذیذاس ؿٙبػی
( ،)Phenomenologyلٔٛیت ؿٙبػی ( ،)Ethnographyخبٔق ٝؿٙبػی (٘ ،)Grounded theoryـب٘ٝ
ؿٙبػی ( ٚ ،)Semioticsوشداس ؿٙبػی (.)Ethology
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ٔ .2حیظ پظٞٚؾٙٔ .ؾٛس اص ٔحیظ پظٞٚؾ تٟٙب روش ٔىبٖ پظٞٚؾ ٘یؼت ،ثّى ٝروش خبٔقٛٔ ٝسد پظٞٚؾ ،افتمبدات،
فشٚ ٚ ًٙٞیظٌیٞبی خبٔق ٝؿٙبختی آٖ سا  ٓٞؿبُٔ ٔیؿٛد .روش ایٗ ٔٛاسد صٔی ٝٙا٘دبْ تحمیك سا ٔـخق
ٔیوٙذ.
 .3سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی.
 .4ؿیٜٞٛبی خٕـ آٚسی  ٚآ٘بِیض اعالفبتٔ .حمك ثبیذ ث ٝاثضاس یب سٚؿی و ٝثٚ ٝػیّ ٝآٖ اعالفبت سا خٕـ آٚسی
ٔیوٙذ (فیّٓ ثشداسیٔ ،لبحجٔ ،ٝـبٞذ ،ٜپش٘ٚذ ٜخٛا٘ی  )...ٚاؿبس ٜوٙذٕٞ .چٙیٗ ٔغبِقبت ویفی سٚؽٞبی آ٘بِیض
ٔخلٛف ث ٝخٛد سا داس٘ذ (ٔب٘ٙذ وذٌزاسی وّٕبت) و ٝثبیذ روش ؿٛد.
٘ .5ح ٜٛسفبیت ٔؼبئُ اخاللی .اص آ٘دب ؤ ٝغبِقبت ویفی ثب اعالفبت خلٛكی  ٚثقضب ٔحشٔب٘ٔ( ٝب٘ٙذ ٍ٘شؽ ،سفتبس،
افتمبدات  )...ٚافشاد ػش  ٚوبس داسد دس لؼٕت سٚؽ ثشسػی ثبیذ ث ٝؿی ٜٛسفبیت اخالق اؿبسٌ ٜشدد.
* دس لؼٕت یبفتٞٝب ثبیذ ث٘ ٝتبیح اعالفبت اػتخشاج ؿذ٘ ٚ ٜتبیح حبكُ اص آ٘بِیض اؿبسٌ ٜشدد  ٚثب اػتفبد ٜاص ایٗ
اعالفبت پبػخی ثشای ػٛاَ پظٞٚؾ و ٝدس لؼٕت ػبثمٞ ٚ ٝذف ٌفت ٝؿذ ٜثٛد اسائٌ ٝشدد.
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