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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
 

معاونت بهداشتی

نویسی چکیدهکارگاه 

(Title) نحوه تنظیم عنوان
دکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانی



عنوان                            
یک مغازه استتابلوي  مانند.
کتابچه خالصه و در جلد مجالت  روي

نوشته و در  )فهرست مقاالت(مقاالت 
.می شودوارد  هاي پزشکی ایندکسایندکس

از عنوان  خوانندگان اولین برخورد  بنابراین
.مقاله شروع می شود



 

 کمتريتعداد اما  . می خوانند هزاران نفرهزاران نفرعنوان را 
.کنند را بررسی میچکیده چکیده 

  باشدشفاف شفاف و  رساعنوان باید.

   باشد، تا افراد را براي خواندن  جاذبجاذبعنوان باید
.چکیده و اصل مقاله سوق دهد



بطور بطور و و کلمـات کلمـات   حداقـل عنوان مقاله باید باعنوان مقاله باید با

::یک مقاله باشدیک مقاله باشد  محتواي کافی بیانگرکافی بیانگر
براي جذابیت بیشتر می توان عنوان را به صورت سئوالی هم براي جذابیت بیشتر می توان عنوان را به صورت سئوالی هم 

..نوشتنوشت



عنوانعنوان                                                        
 باشدباشد  ، دقیقمبهم نبوده مبهم نبوده . .
   و حتی و حتی   بکار رودبکار رود) ) کلیدي و اصلیکلیدي و اصلی((  اختصاصیکلمات کلمات

..زبان نباشدزبان نباشد  22مخلوطی از مخلوطی از   المقدورالمقدور
  باشدباشد آشناآشنا کلماتکلمات  .  .
  88کلمه و بطور متوسط کلمه و بطور متوسط   55––1010( ( باشدباشد  کوتاه کلماتکلمات  

. . ))کلمهکلمه
   شودشود  آوردهمحل و سال در مطالعات اپیدمیولوژي در مطالعات اپیدمیولوژي..
   هر چه ساده تر بهترهر چه ساده تر بهتر((  طالئیقانون قانون.(.(

بھ تنھائي معیاري است براي خواندن یا نخواندن مقالھبھ تنھائي معیاري است براي خواندن یا نخواندن مقالھ





براي مطالعات توصیفی یا اپیدمیولوژیکبراي مطالعات توصیفی یا اپیدمیولوژیک: : توصیفی توصیفی   --11
   1386بابل در سال شهرستان بررسـی شیـوع دیـابت در  
 ساله شهرستان بابل از   15–49سطح آگاهی زنان

1390: وظایف رابطین بهداشتی 

سه نوع عنوان  براساس روش تحقیق 
:وجود دارد 



(outcome)با نتیجه  (Risk factor)رابطه عامل  :تحلیلی -2

بررسی رابطه کنترل دیابت با عوارض قلبـی عروقی.
  کم وزنی نوزادبررسی رابطه سن مادر با.

... :براساس روش 



  )پیشگیريیا  درمان(اثر عامل بر نتیجه : تجربی  -3

   بررسی اثر تزریق ید روغنی بر ضریب هوشی کودکان مبتال به
کمبود ید

 پوسیدگی دندانبر پیشگیري از  دهان شویه فلوراید بررس اثر

... :اساس روش  بر



  جزئیات بررسی  ....
  ورودي به  ...
 پژوهشی بر  ..
  بررسی و مطالعه....
  پژوهشی در باره...
  مقایسه اجمالی....

پرهیز از نوشتن کلمات تکراري و قدیمی



  رابطه سن مادر با زایمان زودرس، کلمه  بررسیبررسیمثال بجاي
بررسی را حذف نمائیم، بدون آنکه به اطالعاتی که عنوان مقاله باید 

.بدهد، لطمه وارد آید

  پروپوزال (لزومی ندارد که عنوان مقاله شبیه عنوان پژوهش  (
.باشد
 کلمات مورد استفاده در عنوان باید در بین جوامع علمی

.پسندیده و متین باشد
رادیولوزيعلل کري و کوري کارکنان 

رادیولوزيعلل کاهش شنوایی و بینایی کارکنان 



صورت امکان از هشت کلمه  عنوان بهتر است در
.یا بیشتر از یک سطر نباشد .نکند تجاوز

  که هر کدام از هشت  اصلی و فرعیاصلی و فرعیو یا به دو بخش

.کلمه تجاوز ننماید، تقسیم گردد





نویسنده یا نویسندگان مقاله
ترتیب

نویسنده مسئول
برخورداري از مزایا

)Affiliation(وابستگی نویسندگان 
 ،کارشناس مامایی، واحد آموزش بهداشت، معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل  
 کارشناس ارشد سم شناسی، واحد اصالح نباتات،  اداره جهاد کشاورزي

شهرستان بابل
  استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی بابل


