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 امضا و تاریخ

 بلی موارد 

  است؟ امضا شدهو  تکمیل نویسندگان تمام توسط (Cover Letter) فرم تعهدنامه نویسندگانآیا  1

  تنظیم شده است؟ مجله نویسندگان و نام خانوادگی، ایمیل، آدرس علمی و .....(، به درستی و کامل مطابق متن راهنمایاسامی و اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله )نام  آیا 2

3 
 حداکثرمقالات مروری )کلمه(،  0333 حداکثراصیل کیفی )مقالات پژوهشی  کلمه(، 3033 حداکثراصیل کمی )مقالات پژوهشی  ؟آیا تعداد کل واژگان مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان است

 کلمه( 1333 حداکثرکلمه( و نامه به سردبیر ) 2333 حداکثر، گزارش مورد )کلمه( 0333
 

  Times New Roman 11 یسیو قلم انگل 12 نیب نازن ی( با قلم فارسمتریسانت 0/1) انیخط در م کیخطوط فاصله  است؟  مجله نویسندگان راهنمای بال نگارشی مطابق واصآیا  4

  اند؟شده عنوان درستی به کلیدی هایهواژ و گیرینتیجه ها،یافته کار، روش مقدمه، هایدر چکیده فارسی، بخش آیا 0

  اند؟شده عنوان درستی به Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords هایانگلیسی، بخشمبسوط  در چکیده آیا 6

7 
 033انگلیسی حداقل و  کلمه 203حداکثر فارسی ) کمی و کیفی لیاص یمقالات پژوهش؟ است مجله نویسندگان راهنمای مطابق انگلیسیمبسوط  چکیده وفارسی  چکیده کلمات تعداد آیا

 033تا حداکثر 333انگلیسی حداقل و  کلمه 103حداکثر فارسی ) ، گزارش مورد(کلمه 1333تا حداکثر  033انگلیسی حداقل و  کلمه 333حداکثر فارسی ) ی، مقالات مرور(کلمه 1333تا حداکثر 

 (کلمه 333تا حداکثر  233انگلیسی حداقل و  کلمه 103حداکثر فارسی )و نامه به سردبیر  (کلمه

 

  است؟( واژه 0تا  3بین ) مجله نویسندگان راهنمای با مطابق کلیدی هایهواژ تعداد آیا 8

  است؟و منابع  منافع تضاد ،، تشکر و قدردانییملاحظات اخلاق ،گیرینتیجهبحث،  ها،یافته کار، روش مقدمه، شامل مجله نویسندگان راهنمای با مطابقآیا ساختار اصلی مقاله  9

13 
(، گزارش مورد منبع 73حداکثر )مقالات مروری  (،منبع 30 حداکثر)مقالات پژوهشی اصیل ) است؟( Vancouver) مجله نویسندگان راهنمای با مطابق آن تعداد منابع و سبک نگارش آیا

 (منبع 0 حداکثر( و نامه به سردبیر )منبع 10 حداکثر)
 

  است؟ به عبارتی، آیا تعداد منابع داخل متن با تعداد منابع لیست شده در انتهای مقاله یکسان است؟ شده استفاده متن در منابع لیست شده در بخش منابع، تمام از آیا 11

  (مورد 1)حداکثر و نامه به سردبیر  (، گزارش موردمورد 6)حداکثر  یمرور، لیاص یمقالات پژوهشاست؟  مجله نویسندگان راهنمای با مطابق آیا تعداد جداول، نمودارها و تصاویر 12

  شده است؟ اشارهبخش روش کار انتهای چکیده و در  IRCTکد به در صورتی که مقاله حاصل مطالعه کارآزمایی بالینی است، آیا  13

  آیا مطابق با راهنمای نویسندگان این مطالعه کد اخلاق دارد و به آن اشاره شده است؟ 14

  نامه در قسمت تشکر و قدردانی اشاره شده است؟آیا مطابق با راهنمای نویسندگان به کد طرح یا پایان 10
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