
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

ندارد

۱۳۰/۲۳۱۰۷/د/۹۸

تاریخ:

پیوست:

شماره:

۱۱:۰۵ ساعت:

مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی ..... 
مدیرعامل محترم مرکز آموزشی درمانی ....

مدیرعامل محترم بیمارستان ....
مسئول فنی محترم بیمارستان ....

سالم علیکم

موضوع: ضوابط ارسال مقاالت به نشریه مجازی نوید ایران در سال ۱۳۹۸

     با احترام، به استحضار میرساند نشریه مجازی نوید ایران در فروردین ماه سال ۹۴ با 
حرکتی خودجوش آغاز بکار کرد و تاکنون ۱۱ شماره آن منتشر شده است. به منظور ساماندهی 
و حمایت از فعالیت نشریه ضوابط اجرایی جدید عالوه بر ضوابط اعالم شده قبلی بشرح ذیل 
تاکید می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید همکاران محترم عالقمند، مطالب خود را ( 
علمی و آموزش عمومی ) در قالب و فرمت تعیین شده، پس از تایید حضرتعالی به این معاونت 

ارسال نمایند.

اهداف نشریه:

فرهنگ سازی، اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان .۱
تکریم فعالیت های دست اندرکاران و برجسته سازی موفقیت ها و دستاوردها .۲

ایجاد مرجعی جهت اطالع رسانی سیاست های کالن و برنامه های ملی  .۳
سهولت دسترسی عموم به اطالعات و امکان استفاده دامنه گسترده تری از کاربران .۴

کاهش هزینه ها ( تولید، چاپ، توزیع ) و صرفه جویی در مصرف کاغذ و حفظ محیط  .۵
زیست
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دوره انتشار: فصلنامه
قالب و فرمت تعیین شده:

ارسال مطالب مرتبط در قالب فایل word با فونت B nazanin 14 و B titr 12 با رعایت 
موارد ذیل:

ذکر عنوان ( موضوع) 
محتوا با ذکر منبع و رفرنس مطالب بطور مشخص ( جدید و مربوط به دو سال  
اخیر – دریافت مطالب از سایت های اینترنتی و ویکی پدیا قابل قبول نمی باشد. ) 

ذکر نام و سمت تهیه کننده مطلب 
ذکر نام و سمت تایید کننده مطلب ( ترجیحا از اعضاء محترم هیات علمی یا  

مسئولین ذیصالح )
ارسال فایل طی نامه رسمی با امضاء باالترین مقام مسئول 

برخی از مهمترین قواعد و اصول ویراستاری
جایگزینی کلمات و اصطالحات عربی، انگلیسی، آلمانی ... با معادل های فارسی و  

تعریف کلید واژه ها
استفاده بجا از پرانتز ( ... ) و جمله معترضه ( جمالت بین دو خط تیره ) 

استفاده بجا از ویرگول، تقطه، نقطه ویرگول، دو نقطه (:)، سه نقطه (... )، عالمت  
تعجب، همزه، الف همزه، خط تیره و ممیز بین دو کلمه و سایر قواعد امالئی

پرهیز از بکارگیری جمالت طوالنی و رعایت اصول انقطاع جمله و پاراگراف بندی 
عدم استفاده از ادبیات محاوره ای بجای ادبیات کتابی و رسمی 
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استفاده از شکل صحیح جمع کلمات و عدم ترکیب نشانه های جمع عربی با کلمات  
فارسی و بالعکس

استفاده از فاصله کوتاه بجای فاصله معمولی مابین کلمات ترکیبی یا نشانه های  
جمع

رعایت فاصله ویرگول و نقطه، با کلمه قبل و بعد، طبق این قاعده که همواره  
کاراکترهای معمولی ( نظیر ویرگول و نقطه ... ) بایستی به کلمه قبل چسبیده و از 

کلمه بعد به اندازه یک فاصله خالی، فاصله داشته باشد.
رعایت فرورفتگی ابتدای هر پاراگراف به اندازه ۵ فاصله خالی 

مقاالت ارسالی نباید در یکی از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد و  
یا بطور همزمان برای سایر مجالت ارسال گردد. این مورد باید به تایید کتبی 
نویسنده مسئول رسیده باشد. ( فرم تعهد اخالقی پیوست ۱ می بایست امضا 

گردد. )
مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله بعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد و  
این نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می 

دارد.
تمامی مسئولیت مقاله منتشر شده بخصوص اعتبار مطالب ارائه شده و رعایت  

اخالق بر عهده نویسنده و یا نویسندگان می باشد.
نویسنده محترم مقاله دقت نماید تا از هرگونه سرقت ادبی در ارائه مقاله  
خودداری شود بطوریکه استفاده از ایده، طرح، محصول و نوشتار نویسندگان 
دیگر بدون دریافت مجوز و یا ارجاع دهی مناسب چه بصورت آگاهانه و 
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غیرآگاهانه ممنوع می باشد. مطلوب است در ارائه عبارات و جمالت دقت الزم و 
رعایت امانت صورت گیرد.

از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخالقی محسوب می شود، 

همه مولفان می بایست بدانند که رونوشت های ارسال شده به این نشریه 

ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد. 


