
  اطالع رساني پزشكي نوينبه مجله  چك ليست ارسال مقاله
  خير  بلي  عنوان  رديف

      نوع مقاله مشخص است  ١

      مقاله داراي عنوان است و در عنوان از اختصار استفاده نشده است  ٢

      عنوان مكرري ذكر شده است  ٣

همراه وابستگي دقيق طبق فرمت مجله ارايه شده اسامي نويسندگان به طور كامل به   ٤

  است (رتبه علمي، مركز تحقيقات، گروه، دانشكده، دانشگاه، شهر، كشور)

    

مشخصات كامل نويسنده مسئول به همراه ايميل فعال، شماره تلفن، شماره همراه و   ٥

  آدرس قيد شده است

    

      .نوع مقاله ارايه شده استچكيده مقاله به صورت ساختاريافته طبق فرمت ملجه و   ٦

      متن كامل مقاله به صورت ساختار يافته و طبق فرمت مجله ارايه شده است  ٧

رفرنس ها به روش ونكورر در متن مقاله به ترتيب سريال و در داخل پرانتز شماره   ٨

  گذاري شده اند و نقطه پس از پرانتز آورده شده است

    

  چكيده فارسي ارائه شده استچكيده انگليسي هماهنگ با   ٩

Title,  Authors' names  and  Affiliations,  Introduction,  
Methods,  Results,  Conclusion, Keywords  

    

      اسامي، اصطالحات و نام افراد خارجي در متن به زبان انگليسي آورده شده است  ١٠

اولين حضور و اختصار داخل  نام كامل اختصارات انگليسي با ذكر معني در متن در  ١١

  پرانتز آورده شده است

    

تمامي اعداد در متن فارسي (همچنين در جداول و نمودارها) به شكل فارسي ارائه شده   ١٢

  است

    

  استناد به نام نويسندگان به عنوان قسمتي از جمله در متن به روش ونكوور:  ١٣

 ) ١٠.....(""خود با عنوان )     يا داوري در پژوهش ١٠تك نويسنده: داوري(  

 ) يا داوري و حيدري در پژوهش خود ١٤دو نويسنده: داوري و حيدري     (

  )١٤.....(""با عنوان 

 ) يا داوري و همكارانش ١٤بيش از دو نويسنده : داوري و همكارانش ....(

  )١٤در پژوهش خود با عنوان ......(

    

      نوشته شده انددر فهرست منابع رفرنس ها به زبان انگليسي   ١٤

      در متن ار پاورقي و زيرنويس استفاده نشده و مطالب در قالب متن ارائه شده است.  ١٥

 

 


