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 بخش اول: نگارش مقاله  

 چگونگی نگارش یک مقاله پژوهشی با استفاده از دستورالعمل های گزارش دهی

و دستورالعمل های گزارش دهی می توان در   EQUATORبا استفاده از منابع موجود در بخش جعبه ابزار شبکه 

 مسیر صحیح نگارش یک مقاله پژوهشی عالی قرار گرفت.  

مقاله شما پس از انتشار زندگی مستقل جدیدی را آغاز خواهد کرد. مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می گیرد  

ت به مرورهای سیستماتیک، اطالع رسانی دستورالعمل های بالینی و تاثیرگذاری بر عملکرد بالینی  و ممکن اس 

 کمک کند.  

شما قبل از ارسال مقاله خود به یک ژورنال، باید اطمینان حاصل کنید که مقاله به هدف خود خواهد رسید یا  

 خیر:  

ای مطالعه شما را جهت بررسی ریسک  قادر است روش ه  (Cochrane)آیا یک ارزیاب یا داور کاکرین   •

 سوگیری مورد بررسی موشکافانه قرار دهد؟  

 آیا محقق دیگری قادر است آزمایش شما را تکرار کند؟   •

 آیا نتایج عددی یا کمّی را می توان به آسانی از مقاله شما استخراج نمود؟  •

 ه از آن در کار بالینی فراهم باشد؟  آیا جزییات کافی در مورد مداخله خود ارایه کرده اید تا امکان استفاد •

منابع موجود در این جعبه ابزار به شما کمک می کنند تا از طریق گزارش مطالب به بهترین روش ممکن، به طول  

 عمر مفید و کاربردی مقاله خود دست یابید.  

 Wizard EQUATOR یافتن شیوه گزارش دهی صحیح با استفاده از •

  EQUATORبخانه جستجو و بررسی دستورالعمل های گزارش دهی در کتا •

https://www.equator-network.org/toolkits/writing-research/#EQwizard
https://www.equator-network.org/toolkits/writing-research/#EQwizard
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines


مطالعه فصل های کتاب درسی ما که علت مفید بودن دستورالعمل های گزارش دهی را توضیح   •

  می دهد. 

   بررسی مثال هایی از گزارش دهی مطلوب •

از   • کنترل شده COBWEBاستفاده  کارآزمایی  نگارش گزارش های  برای  آنالین  ابزار  ، یک 

 تصادفی 

مطالعه مقاله »چگونگی نگارش یک مقاله پژوهشی مطلوب« جهت گزارش دهی تحقیقات حوزه  •

   سالمت

 با کامنت های حاشیه آن در خصوص Authoraidاستفاده از یک مقاله ژورنالی در وب سایت   •

  به عنوان منبعی الهام بخش ، نگارش علمی ابعاد

   ICJMEوصیه های دنبال کردن ت •

   پشتیبانی از نگارش حرفه ای پزشکی  •

   راهنمای عمومی در خصوص نگارش علمی •

 

 

 

 

 

 

https://www.equator-network.org/toolkits/writing-research/#EQtextbook
https://www.equator-network.org/toolkits/writing-research/#EQtextbook
https://www.equator-network.org/toolkits/writing-research/#Goodexamples
http://cochrane.fr/cobweb
http://cochrane.fr/cobweb
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23656235
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23656235
https://www.authoraid.info/en/resources/details/648/
https://www.authoraid.info/en/resources/details/648/
https://www.icmje.org/recommendations
https://www.icmje.org/recommendations
https://www.equator-network.org/library/professional-support
https://www.equator-network.org/library/guidance-on-scientific-writing


 بخش دوم: انتخاب دستورالعمل گزارش دهی مناسب 

کنند که جزییات مطالعه خود را که دانستن آن برای خوانندگان  نویسندگان مقاالت پژوهشی اغلب فراموش می 

مهم است، گزارش کنند. این امر می تواند انتشار مقاله را با تأخیر مواجه سازد و مانع از  بکارگیری، استناد یا تکرار  

 صرف شده در تحقیق است.   کار آنها شود که در واقع اتالف منابع انسانی و مالی

دستورالعمل ها و چک لیست های گزارش دهی برای طیف وسیعی از انواع تحقیق و طرح های مطالعاتی طراحی  

 شده اند که مهم ترین چیزهای مورد نیاز خوانندگان برای دانستن را ارایه می کنند.  

را برای کمک به نویسندگان،    فلوچارت ساده )در قالب فایل پی دی اف( یک    EQUATOR،  2015در سال  

 سردبیران و داوران جهت یافتن مناسب ترین چک لیست و دستورالعمل گزارش دهی ارایه کرد.  

 

 

https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2021/11/RG-decision-tree-for-Wizard-CC-BY-26-February-2016.pdf


مبتنی بر این چارت طراحی    (online wizard)یک سیستم آنالین    Penelopeگروه تحقیقاتی  ما در همکاری با  

به طور آزمایشی    2016در فوریه سال     Biomedتوسط مرکز    EQUATOR wizardکردیم. نخستین نسخه  

تعبیه شد و نتایج امیدوارکننده تحلیل های قبل/ بعد    BMCژورنال    4اجرا شد. این سیستم در سیستم سابمیت  

 منتشر شد.  2017در دسامبر    Research Integrity and Peer Review)(در ژورنال 

     GoodReports” rg)(wwww.goodreports.o“را با نام  wizard، ما نسخه جدیدی از  2018در اوایل سال 

مورد از پرکاربردترین دستورالعمل های گزارش دهی است و نیز شما را    16را راه اندازی کردیم که اکنون شامل  

به سمت یک نسخه آنالین قابل ویرایش از چک لیست جهت سابمیت مقاله خود برای یک ژورنال هدایت می کند.  

سال   اکتبر  بیشتر   2019در  بهبود  برای  را  ساله  سه  پروژه  یک  ما   ،GoodReports    افزودن طریق  از 

های گزارش هی بیشتر و تسهیل بکارگیری بیش از یک دستورالعمل گزارش دهی )در صورت لزوم(  دستورالعمل 

 آغاز کردیم.  

 

  تا بفهمید کدام دستورالعمل گزارش هی برای شما مناسب است.  این ابزار رایگان به شما کمک می کند 

را جستجو کنید، یا در وب سایت    EQUATORبانک دستورالعمل های گزارش دهی همچنین شما می توانید 

آکسفورد«   شواهد  بر  مبتنی  پزشکی  ،  )based Medicine-Oxford’s Centre for Evidence(»مرکز 

 اطالعات بیشتری در مورد انواع مختلف مطالعه کسب نمایید. 

https://www.penelope.ai/
https://www.penelope.ai/
https://www.penelope.ai/
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-017-0044-9
https://www.goodreports.org/
https://www.goodreports.org/
https://www.goodreports.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1039


 بخش سوم: داوری مقاالت  

بکارگیری منابع این بخش به شما کمک می کند تا در این خصوص تصمیم گیری کنید که آیا متن تحقیق حاوی  

 جزییات کافی برای قضاوت در مورد کیفیت آن می باشد یا خیر.   

 یادگیری در مورد بکارگیری دستورالعمل های گزارش دهی برای کمک به ارزیابی شما   -

 لعمل های نهادهای آموزش عالی و ناشران  آموزش ارزیابی/ داوری و دستورا -

 ارزیابی و داوری در اخبار و ادبیات موضوع   -

 دهی در داوری دستورالعمل های گزارش 

دهی، ابزارهایی برای محققان حوزه سالمت جهت استفاده در نگارش متن مقاالت هستند.  دستورالعمل های گزارش 

این ابزارها حداقل فهرست هایی از اطالعات مورد نیاز برای تضمین این امر را فراهم می سازند که متن مقاله  

 مربوطه:  

 توسط خواننده قابل درک است  -

 ر است توسط یک محقق قابل تکرا -

 توسط یک پزشک برای اتخاذ یک تصمیم بالینی قابل استفاده است   -

 در یک مرور سیستماتیک قابل لحاظ است.   -

دهی  دهی برای داوران نیز مفید هستند. اگر اطالعات مورد نیاز یک دستورالعمل گزارش دستورالعمل های گزارش 

رستی در مورد کیفیت مطالعه داشته باشید. در سال  در متن مقاله لحاظ نشده باشد، شما قادر نیستید تا قضاوت د

درصد از ژورنال ها امکان دسترسی رایگان به دستورالعمل های آنالین فرایند    35که حدود    دریافتیم ، ما  2012

 ز آنها دستورالعمل های گزارش دهی را ذکر کردند.  داوری خود را ایجاد کرده اند و از میان این گروه، نیمی ا

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22558178


 صحیح    یا نگارش دهیشناسایی دستورالعمل های گزارش 

 تینگارش مناسب را در هنگام سابم  یراهنما  ستیخواهند که چک ل  ی خود م  سندگانیها از نواز ژورنال   یبرخ

  ک یخواهند که خودشان    ی ها از داوران خود منال رژو  ریکنند. سا  یداوران خود ارسال م  یکنند و آن را برا  لیتکم

شناسا را  مناسب  نگارش  داور  ییدستورالعمل  هنگام  و  د  ی کنند  را  بگ   رآن  حترند ینظر  شما    ی.  ژورنال  اگر 

  د یخواه  د یخود مف  یرا ذکر نکرده باشد، شما همچنان آنها را در بررس   ی گزارش ده  اینگارش    ی دستورالعمل ها

 .افتی

.  د یمقاله مورد نظر خود استفاده کن  یبرا  مناسب  ی گزارش ده  ایدستورالعمل نگارش    افتنی  یجعبه ابزار ما برا از  

ممکن است به شما    ر یز  ف یانجام داده اند، تعار  یاچه نوع مطالعه   سندگانینو  د یابی که در   د یاگر در تالش هست

 کمک کند: 

  پروتکل   ک یکند که هنوز انجام نشده است، آن متن    ی مطالعه را گزارش م  کی از    ی اگر متن مربوطه،طرح •

 . است

 است. ( reviewمرور ) کیموجود را گزارش کند،  ات یاز ادب ی موعه امج مربوطه، متن  اگر •

نو - تع  ی ارهایمع  سندگان یاگر  را  خروج  و  برا  نییورود  را  مرتبط  مقاالت  تمام  سپس  و    ی کرده 

 است. کی ستماتیمرور س  ک ی نیکنند، ا ی گنجاندن در مرور خود جمع آور

گنجاندن در مرور خود انتخاب    یاز کل مقاالت برا یندگیاز مقاالت را به نما یمجموعه ا  سندگانیاگر نو •

 است یت یمرور روا  کی ن یکردند، ا

مصاحبه   یفیتوص  یهاداده   یف یک  قیتحق • داستان    یهامانند  ساختار،  مورد   کی   ا یبدون  را    یمطاله 

 .کند ی م  ی آورجمع

 .کند   یم  یمانند قد و وزن را جمع آور یعدد  یداده ها  یکم   قیتحق •

https://www.equator-network.org/toolkits/selecting-the-appropriate-reporting-guideline/
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=study-protocols&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=systematic-reviews-and-meta-analyses&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=qualitative-research&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=


  ی ابیارز   ک یکند، در واقع    یمداخله را بررس   ک یمقرون به صرفه بودن    زانیاگر متن مقاله مربوطه، م  •

 .است ی اقتصاد

  ی مطالعه مورد   کی آنگاه    کند،ی م  انیمشابه را ب  مارانیاز ب  ی گروه  ای  ماریب  ک یاگر متن مربوطه، داستان   •

 .کند ی م  فیرا توص ی از مطالعات مورد یامجموعه  ای

توص  اگر • مربوطه،  ر  ک یگر  ف یمتن  فاکتور  درمان،  مداخله،  مورد  در  و    ا ی  سک یپژوهش  است  مواجهه 

  ک یکننده    فیاند، مطالعه مربوطه، توصانتخاب شده  ره یمداخله/مواجهه/غ  افتیاز در  پسکنندگان  شرکت

 است.  یاپژوهش مشاهده 

توص  اگر • مربوطه،  ر  ک یگر  ف یمتن  فاکتور  درمان،  مداخله،  مورد  در  است  ای  سک یپژوهش  ،  مواجهه 

اند و محققان اقدام به تخصیص هر مداخله به هر  مداخله انتخاب شده    افتیاز در  قبل کنندگان  شرکت

اند  نکرده  افراد  از  غیره(،    یک  یا  تصمیم گرفت  آنها  دکتر  افراد تصمیم گرفتند،  مربوطه،  )خود  مطالعه 

 است. یاپژوهش مشاهده   کیکننده   فیتوص

  افت یاز در  قبل کنندگان  درمان باشد، شرکت   ای مداخله   کیدر مورد   ق یتحق  گرف ی مربوطه، توصاگر متن   •

باشند،   شده  انتخاب  مورد    محققان مداخله  هر    صی تخص در  به  مداخله  کنندگان    ک یهر  شرکت  از 

از    یریگم یتصم   رد هر ف  ی افتیدر مورد نوع مداخله در  ی ریگمی تصم  ی برا  ی رتصادفیغ  یروش کنند و 

 کند.  ی م حیرا تشر ی رتصادفیغ  ییکارآزما ک ی(، متن مربوطه، میاستفاده کنند )مثالً بر اساس عال

توص  اگر • مربوطه  مقاله  باشد، شرکت  ا یمداخله    ک ی  گر فی متن  دردرمان  از  قبل  مداخله    افت یکنندگان 

  ی تصادف  صیاند و از تخصداده   صیتخصو    نییهر فرد را تع  ی افتیاند، محققان نوع مداخله درانتخاب شده

مربوطه از    ق یتحق  ند،اند، استفاده نموده اکرده   افتیدر  ک یکه هر    یادر مورد مداخله  ی ریگم یتصم  یبرا

 است. کنترل شده  یتصادف کارآزمایینوع  

https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=economic-evaluations&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=economic-evaluations&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=economic-evaluations&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=economic-evaluations&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=0&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=case+report&btn_submit=Search+Reporting+Guidelines
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=0&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=case+report&btn_submit=Search+Reporting+Guidelines
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=0&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=case+report&btn_submit=Search+Reporting+Guidelines
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=experimental-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=


 کار )کفایت(  کامل بودن ارزیابی یبرا دهی )نگارش( گزارش یاستفاده از دستورالعمل ها 

 یهاتم یاز آ  ک ی. هر  د یآماده هست  آغاز  ارزیابی کفایت کار  ی برا  د، یکرد  ییکه دستورالعمل مناسب را شناسا  یهنگام

  ا یهر مورد به طور کامل در متن مقاله مورد بحث واقع شده است    ایکه آ  د یکن  ی. بررس د یدستورالعمل را مرور کن

 .ریخ

درباره آن بحث کرده باشند. به عنوان مثال، فرض    د یتک تک موارد را اجرا کرده باشند، فقط با  د ینبا  سندگانینو

کامل    CONSORTستیو با استفاده از چک ل  د یکنترل شده هست  یتصادف ییکارآزما کی  یدر حال بررس  د یکن

ارز را  آن  آد ی کن  ی م  ی ابیبودن  به   11a  تم ی.  ماست  blinding  مربوط  نو  مکن .  دل  سندگانیاست    ت یماه  ل یبه 

حال،    نیکامالً خوب است! با ا  نیشرکت کنندگان خود استفاده کنند. ا  ی برا  blindingمداخله نتوانسته اند از  

 کار صورت نگرفته و چرا.  ن یکنند که ا  انیمقاله ب متن در  د یبا سندگانینو

  ای  د یمقاله دار  نیا  ی داور  ی برا   ی اطالعات کاف  ا ی. آد یبردار  اداشتیناقص است    ایکه وجود ندارد    ی تمیدر مورد هر آ

از موارد مهم کنار گذاشته    ی اریاگر بس  د؟یخود را متوقف کن  ی فوراً بررس   د یآنقدر ناقص گزارش شده است که با

  لند یما  ایکه آ  د یو از آنها بپرس   د یارسال کن  ریسردب  یبرادستورالعمل مشروح خود را    د یشده اند، ممکن است بخواه

 باشد. یرا وادار به ارسال مجدد متن کامل و جامع کنند که قابل داور  سندگانیرا متوقف کنند و نو ی روند بررس 

  ک یکند و    ی استفاده م  یگزارش ده   اینگارش    یراهنما  یها   ستیاز چک ل  د یکه شما داور آن هست  ی اگر ژورنال

شود.    یآسان تر م   یداور   ای  یشما ارسال کرد، کار بررس   یشده برا   لیتکم  سندگانی نسخه از آن را که توسط نو

  سندگان یشده است. نو  آن فهرست  دررا نشان دهد که هر بخش از اطالعات    ی صفحه ا  د یشده با  لیتکم  ستیچک ل

فهرست کنند. از قضاوت خود در    "not applicable"  ایموارد را با عنوان »کاربرد ندارد«    یممکن است برخ

  سندگان ینو  ایکه آ  نیا  ای  ستیقابل اجرا ن  تمیآ  کیدهد که چرا    ی اطالعات موجود در مقاله نشان م  ایکه آ  ن یمورد ا

 .د یموضوع بپردازند، استفاده کن نی به صراحت در مقاله به ا د یبا



  حاتیتوض  یبرا  سندگانیخواهند داشت، نه نو   یفقط به متن مقاله دسترس   یخوانندگان آت  د،یداشته باش   ادیبه   

 داده شود!  حیبه طور کامل در متن مقاله توض د یبا تم یهر آ نیبنابرا شتر،یب

  یابیآماده ارز  د، یکرد  لیتکم  ینگارش   ای  ی دستورالعمل گزارش ده  ک یخود را با استفاده از    ه ی اول  ی ابیکه ارز  یهنگام

 . د یمتن مقاله هست ی انتقاد

 د یابیب انیو دانشگاه  یناشران، مؤسسات آموزش عال قی داوران را از طر ژه ی و یهاآموزش  -

 دی مطالعه کن اتیدر اخبار و ادب ، یموضوع داور درباره  -

د که آکادمی پژوهش افزار  همچنین به اطالع کلیه عالقه مندان و فعاالن حوزه داوری مقاالت می رسان

اقدام به برگزاری جلسات ماهانه آموزش داوری تخصصی مقاالت ژورنال ها توسط آقای دکتر کشتکار 

از   یک جلسه  کنون  تا  نمایید.  نام  ثبت  این جلسات  در  توانید  می  تمایل  در صورت  که  است  نموده 

 ماه ادامه خواهند داشت.  مجموعه جلسات دوره داوری مقاالت برگزار شده است. این جلسات هر 

 تیم آکادمی پژوهش افزار   -با سپاس

https://www.equator-network.org/toolkits/reporting-guidelines-in-peer-review/peer-review-training-and-resources/#PRTraining
https://www.equator-network.org/toolkits/reporting-guidelines-in-peer-review/peer-review-training-and-resources/#PRNews

