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 .می گردده رد یا عودت مقال هموارد منجر ب این از یک رھاشکال در  *** ید.ھذیل را با دقت پاسخ دک تک موارد ت مقاالت، بررسی روند در تسریع تجهنویسنده محترم، لطفا 
  خیر  بله  چک لیست نهایی  ردیف

      ارسال شده است؟ یمقاله براي چاپ به مجله خارج ایآ  1
      در داخل ارسال شده است؟ يگریچاپ به مجله د يمقاله قبال برا ایآ  2
      .):........................................................................است یمقاالت الزام یتمام ياخذ و درج کد اخالق برا*(مقاله کد اخالق دارد؟  ایآ  3

4  
  ).نوشته شود انیدانشجو ریراهنما و مشاور و سا دیاسات یدر صورت پاسخ مثبت اسام*(است؟ دهینامه استخراج گرد انیمقاله از پا ایآ

  
    

      استخراج شده است؟ یقاتیمقاله از طرح تحق ایآ  5
      اراك استناد شده است؟ یدر نگارش مقاله به مقاالت چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشک ایآ  6
      اراك آماده شده است؟ یمجله دانشگاه علوم پزشک» نگارش مقاالت  يراهنما«مقاله مطابق آیا   7
      است؟ دهیمقاالت چاپ شده در مجله درج گرد زا یکیو مشابه  مسئول، در صفحه عنوان سندهیو آدرس نو نامآیا   8
      ذکر شده است؟ یسیو انگل یبه صورت فارس کیتلفن و نمابر، همراه با کد تلفن شهرستان و پست الکترونآیا   9
      اراك درج شده است؟ یدانشگاه علوم پزشک مقاالت چاپ شده مجلهمشابه  یسیو انگل یدر صفحه عنوان به صورت فارس سندگانینو ریو آدرس سا یرتبه علمآیا   10
      ؟است واژه 280تا  250بین  يدیو واژگان کل يریگجهیها، نتافتهی مالحظات اخالقی، ها،و هدف، مواد و روش نهیمقاله شامل عنوان، زم یفارس دهیصفحه چکآیا   11

12  
، Title ،Authors ،Background and Aim،Ethical Considerations ، Materials and Methodsمقاله شامل  یسیانگل دهیصفحه چکآیا 

Findings ،Conclusion  وKeywords ارسال شده است؟ یفارس دهیو کامال منطبق با چک  
    

و  ، سهم نویسندگان، تضاد منافعتشکر  تقدیر و ،يریگجهیها، بحث، نتافتهیکد اخالق)،  ي(حاویمالحظات اخالقها، مقدمه، مواد و روش يهامتن مقاله به بخش  13
  شده است؟ میمنابع تقس

    

      ذکر شده در متن مطابقت دارد؟ يهاشده و با تعداد و شماره میجداول و نمودارها طبق فرمت مجله ترسآیا   14
      کند؟یم يو تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن برابر افتهینگارش  یسیمجله (معاهده ونکوور) تماماً به صورت انگل يمنابع بر اساس الگوآیا   15

16  
 حیصح بیبه ترت نفعیذ سندگانینو یوجود ندارد، اسام سندگانینو یاسام بیترت ییجاجابه ایمقاله، امکان حذف، اضافه نمودن  رشیبعد از پذ که¬نیبا توجه به ا

  اند؟در مقاله آورده شده
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  .دیینما انیبا مطالعات مشابه ب سهیخود را در مقا دیجد افتهیو  مورد از نقاط قوت مطالعه خود 5ا ت 3محترم، لطفاً  سندهینو
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

    

  

از طرف سایر نویسندگان مقاله، ............................................................ نویسنده مسئول مقاله، شاغل در  ......................................نب ...................اینجا
دارم که تمامی نویسندگان مقاله، نمونه نهایی آن را مطالعه و تأیید نموده اند و متعهد می شوم که صحت مندرجات فوق را تأیید نموده و اعالم می

ر در داخل کشور ارسال از تعیین نتیجه بررسی توسط هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك، این مقاله براي چاپ در نشریه دیگ قبل
  قانونی به عنوان نویسنده مسئول پاسخگو خواهم بود. تسایر مشکال چنین در صورت هرگونه اعتراض و یاهم نخواهد شد. 
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