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امضا و تاریخ 

 بلی موارد  

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

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

3 
کلمه(،    5000  کلمه(، مقاالت مروری )حداکثر  5000  مقاالت پژوهشی اصیل کیفی )حداکثرکلمه(،    3500  آیا تعداد کل واژگان مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان است؟ مقاالت پژوهشی اصیل کمی )حداکثر

 کلمه(  1000 کلمه( و نامه به سردبیر )حداکثر  2000 گزارش مورد )حداکثر
 

  Times New Roman 11 یسی و قلم انگل 12 نیب نازن ی( با قلم فارسمتریسانت 5/1) انیخط در م کخطوط یفاصله  است؟  مجله نویسندگان اصول نگارشی مطابق با راهنمایآیا  4

  اند؟ شده عنوان درستی به کلیدی هایواژه و گیرینتیجه ها، یافته کار،  روش مقدمه،  هایدر چکیده فارسی، بخش آیا 5

  اند؟ شده عنوان درستی به Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords هایدر چکیده انگلیسی، بخش آیا 6

7 
و نامه به   کلمه(، گزارش مورد  300)حداکثر    یکلمه(، مقاالت مرور  250)حداکثر    کمی و کیفی  لی اص  یمقاالت پژوهشاست؟    مجله  نویسندگان  راهنمای  فارسی و انگلیسی مطابق   چکیده  کلمات  تعداد  آیا

 کلمه(   1300تا  1000و چکیده مبسوط انگلیسی )بین  کلمه( 150)حداکثر سردبیر 
 

8 
چکیده مبسوط انگلیسی    کلمات  تعداد  اند و آیاشده  عنوان  درستی  به  Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords, Ethical Considerations  هایدر چکیده مبسوط انگلیسی، بخش  آیا

 کلمه( 300تا  200کلمه( و نامه به سردبیر )بین  500تا  300)بین  ، گزارش موردکلمه( 1300تا   1000)بین  یمقاالت مرور و )کمی و کیفی( لی اص یمقاالت پژوهشاست؟  نشریه نویسندگان راهنمای مطابق
 

  است؟( واژه 5تا  3بین ) مجله نویسندگان راهنمای با مطابق کلیدی هایواژه تعداد آیا 9

  تشکر و قدردانی است؟  و گیری بحث، نتیجه  ها، یافته کار،  روش مقدمه،  مجله شامل نویسندگان راهنمای با آیا ساختار اصلی مقاله مطابق 10

11 
منبع(   15  گزارش مورد )حداکثرمنبع(،    70منبع(، مقاالت مروری )حداکثر    35  مقاالت پژوهشی اصیل )حداکثر)است؟  (  Vancouver)  نشریه  نویسندگان  راهنمای  با  مطابق  آن  تعداد منابع و سبک نگارش  آیا

 منبع(  5 و نامه به سردبیر )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 12

  ( مورد 1)حداکثر و نامه به سردبیر  (، گزارش موردمورد 6)حداکثر  یمرور، لی اص یمقاالت پژوهشاست؟  مجله نویسندگان راهنمای با نمودارها و تصاویر مطابقتعداد جداول، و کیفیت آیا  13

  ذکر شده است؟  IRCTدر صورتی که مقاله حاصل مطالعه کارآزمایی بالینی است، آیا کد  14

  آیا مطابق با راهنمای نویسندگان این مطالعه کد اخالق دارد و به آن اشاره شده است؟ 15

  است؟ نامه در قسمت تشکر و قدردانی اشاره شده آیا مطابق با راهنمای نویسندگان به کد طرح یا پایان 16
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 فرم تعارض منافع 

  و   ارسال  یا   و   ها داده  جعل   رفتار،  سوء ادبی،  سرقت   جمله  از  ، نشر  اخالق   از  کامل  طور  بهمقاله ارائه شده    انتشار  با   رابطه  در   که   د نکنمی اعالمای است که نویسنده )گان( یک مقاله ، توافق نامهمنافع  تعارض  فرم

 چگونه مقاله   متن که  دهدمی نشان اثر  خوانندگان به  منافع تعارض فرم.  اندننموده دریافت وجهی خود اثر ارائه قبال  دررد و نویسندگان ندا وجودتجاری در این راستا  منافعی اند و پرهیز نموده دوگانه،  انتشار

 نماید.  نماید و اصالت محتوای آن را اعالم میاز جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می مسئول  نویسنده است. شده ارائه و تهیهگان نویسند توسط

 نویسنده مسئول:  آدرس الکترونیکی:

 وابستگی سازمانی: تلفن:

 عنوان مقاله:

  شده   ارائه  مقاله از  بخشی  هر  یبرا  (رهیغ  و   یخصوص  ادیبن ،یتجار  ، ی)دولت ثالث شخص  کی  از  وجهی  مربوطه  هموسس ای   سندگانینو  ایآ

 ؟است نموده  دریافت ( ...  و یآمار لیلتح و هیتجز ،اثر یساز آماده مطالعه، یطراح ها،داده  بر نظارت ،ی مال یهاکمک )شامل
 

   خیر  بلی  

 ؟ انجام دارنددر حال  این اثر را به مربوط ، ثبت شده ای  و داوری ، حال انجام که در یاختراع  هرگونه سندگانینو  ایآ

 
   خیر  بلی   

 ؟ دریافت نمایند مقاله سندگانینواضافی اثر مذکور را از  اطالعات که بتوانند خوانندگان که دارد وجود یگرید  طرق دسترسی ایآ
 

   خیر  بلی  

 باشد؟   نشر  اخالق  تایید اعالم و  به نیاز که  است یانسان ی های خاصماریب ا ی یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیا از یاجنبه ایآ
 

   خیر  بلی                                           

 

 تاریخ:                                                     امضا


