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 حترم مجله پژوهنده سردبير م
   باسالم واحترام 

ــي در در ــي  شــماره پ ــه 65پ ــده مقال ــه پژوهن اي تحــت   مجل
 BILAG بررسي ميزان فعاليت بيماري لوپوس بر اساس"عنوان

INDEXال و غيــرمبتال بــه ســندرم ت در دو گــروه بيمــاران مبــ
كـه   منتشر گرديده اسـت    423 تا 417صفحات   در "متابوليك

هايي اسـت كـه       موارد ذيل دچار كاستي    رسد از نظر   به نظر مي  
گيــري تحقيــق را مخــدوش  هــا و نتيجــه يافتــه انتــشار مقالــه،

نويسي و   دانش مقاله  خواهشمند است به منظور ارتقا     .نمايد مي
به صـحنه آوردن اسـاتيد و پژوهـشگران در مطالعـه مقـاالت و         

 يكـي از   مطالب زير در     ،هاي مخدوش  گيري جلوگيري از نتيجه  
  .منتشر گردد عنوان نامه به سردبيره  مجله بهايشماره

با توجه به اينكه مرسوم است در عنوان مقالـه           :عنوان مقاله  -1
ابتدا متغير مستقل و سپس متغيـر وابـسته بيايـد بهتـر اسـت               

بررسـي رابطـه شـدت      ":عنوان مقاله به صورت زير نوشته شود      
 ."بيماري لوپوس با سندرم نفروتيك

توجيه انتشار مقالـه در قـسمت        معموالً :توجيه انتشار مقاله   -2
ن اسـت كـه بـا بيـان     آمحقق بر   شود و  مقدمه تحقيق بيان مي   

توجيهي براي انتـشار مقالـه       كاستي و تناقضات مطالعات قبلي،    
در اين مقالـه نويـسنده نتوانـسته اسـت           .)1( خود داشته باشد  

 توجيه مناسبي براي انجام تحقيق خود داشته باشد و به استناد
 ضـمناً  . اين رابطه وجود داشته و اثبات شده اسـت         ،ليه منابع ك

در ابتداي مقدمه بايستي مشكل اصلي و اهميت آن با ذكر آمار        
جاي سندرم متابوليك كه مشكل ه كه در اين مقاله ب     بيان شود 

  .كيد شده استأاصلي است بيشتر بر بيماري لوپوس ت
نـوع   ه، نويسندگان محترم مقال   - :طراحي و روش پژوهش    -3

 از انـواع  يكانـد و اينكـه از كـدام     تحقيق را تحليلي بيان كـرده     
 )يخهمگروهي و همگروهي تـاري     شاهدي،-مورد( تحليلي است 

 ايـن تحقيـق بـا      رسـد    ر مي ظ به ن  ، در حاليكه  اند صحبتي نكرده 

                                                 
*  

 

ـ  .همگروهي تاريخي انجام شده اسـت      طراحي هرحـال اگـر    ه  ب
 يـا  RR، AR تحقيق به اصطالح نويسندگان تحليلي بـود بايـد        

OR 2-3(شد  نيز فاصله اطمينان آن ارائه مي و.(  
 شـده   match در مواد و روشها فاكتورهايي كـه در دو گـروه           -

ها گفته شده است كـه اختالفـي          ولي در يافته   است بيان نشده  
ال بـه لوپـوس     بين افراد دو گروه به لحاظ سن و طول مدت ابت          

  .مشاهده نشد
 روشــها بيــان شــده اســت كــه از آزمــون در انتهــاي مــواد و -

ANOVA در حاليكـه آزمـون       ستفاده شده اسـت،    اANOVA 
گردد كه متغير وابسته كمي و توزيع نرمـال          زماني استفاده مي  

 .داشته و در سه گروه مورد سنجش قرار گيرد
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