
 الگوی ارائه ژورنال کالب

 .() موارد ذکر شده در زیر همگی در فرم ارزیابی ژورنال کالب شما در نظر گرفته می شوند
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Please check McMaster onlin Rating of Evidence (MORE) system to identify the highest – 

quality published research. 

 در فیلد مورد نظر انتخاب شود.  high rankباال و   IF (impact factor )بهتر است مقاالت از ژورنال های با 

 ارائه مقاله در جلسه ژورنال کالب به صورت موارد زیر تقسیم شود: -2

a) Study background  

قاله ان اهداف، سواالت و فرضیه مطالعه و توجیه مدن اهمیت مقاله و ارزیابی آن، بیشامل ارائه اطالعات در جهت مشخص کر

 مورد نظر، همچنین عنوان کردن تحقیقات قبلی انجام شده مرتبط توسط نویسندگان قبلی

b)study  methodology and results: 

تبین نتایج کلیدی مطالعه که اهمیت داشته است به  -ماریآ روش –شرایط ورود و خروج  -توضیح جمعیت مورد مطالعه

 صورت شکل و نمودار و به زبان شفاهی

C) Author's Discussion: 

نویسنده و توضیح در مورد نتایج غیر قابل پیش بینی یا مخالف. همچنین مشخص کنید که آیا نتایج  Conclusionارائه 

 ارائه شده در مقاله ساپورت می شود یا خیر. dataگرفته شده توسط 

 (Article Critique ) نقد مقاله -3

 الب می باشد و اصوالً نقادی با دید منفی است.این نوع نقد که مهمترین قسمت ژورنال ک

  جهت آشنایی بیشتر با این قسمت به

JAMA'S series             user's guide to the medical literature      

 یا

  ASH Web site 

   

 مراجعه کنید.



ارزیابی و ......(   affiliations -هزینه هادر هر جنبه ای ) حتی شامل  biasبه طور کلی و خالصه، سعی شود منابع بالقوه 

دارد حتما روی آن بحث شود. همچنین موارد متناقص مورد توجه  editorial commentaryشود. اگر مقاله مورد نظر

 شود. منافع مطالعه در مقابل هزینه ها و ریسک های آن قرار داده شود و بحث شود. highlightقرار گیرد و

 و اهداف آیندهنتایج ، اشارات  -4

در این قسمت عالوه بر انتقال پیام اصلی نویسنده نظر شخصی خودتان را که چرا این مقاله را انتخاب کردید و برایتان جالب 

ید. اینکه آیا تصور می کنید نتیجه این مطالعه اثر بالینی قوی داشته یا الزم است ادامه یابد و مطالعات می دهبوده توضیح 

 ثبت شده است یا خیر. NIHمشابه انجام شود یا خیر. آیا کارازمایی بالینی مرتبط و مشابه با آن در 


