چک لیست رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پسشکی
ردیف

بلی

عنوان

1

وًع مقبلٍ مطخص است

2

مقبلٍ داسای عىًان است ي دس عىًان اص اختصبس استفبدٌ وطذٌ است

3

عىًان مکشسی رکش ضذٌ است

4

اسبمی وًیسىذگبن بٍ طًس کبمل بٍ َمشاٌ يابستگی دقیق طبق فشمت مجلٍ اسایٍ ضذٌ
است (ستبٍ علمی ،مشکض تحقیقبت ،گشيٌ ،داوطکذٌ ،داوطگبٌ ،ضُش ،کطًس)

5

مطخصبت کبمل وًیسىذٌ مسئًل بٍ َمشاٌ ایمیل فعبل ،ضمبسٌ تلفه ،ضمبسٌ َمشاٌ ي
آدسس قیذ ضذٌ است

6

چکیذٌ مقبلٍ بٍ صًست سبختبسیبفتٍ طبق فشمت ملجٍ ي وًع مقبلٍ اسایٍ ضذٌ است.

7

مته کبمل مقبلٍ بٍ صًست سبختبس یبفتٍ ي طبق فشمت مجلٍ اسایٍ ضذٌ است

8

سفشوس َب بٍ سيش يوکًسس دس مته مقبلٍ بٍ تشتیب سشیبل ي دس داخل پشاوتض ضمبسٌ
گزاسی ضذٌ اوذ ي وقطٍ پس اص پشاوتض آيسدٌ ضذٌ است

9

چکیذٌ اوگلیسی َمبَىگ بب چکیذٌ فبسسی اسائٍ ضذٌ است
Title, Authors' names and Affiliations, Introduction, Methods,
Results, Conclusion, Keywords

11

اسبمی ،اصطالحبت ي وبم افشاد خبسجی دس مته بٍ صببن اوگلیسی آيسدٌ ضذٌ است

11

وبم کبمل اختصبسات اوگلیسی بب رکش معىی دس مته دس ايلیه حضًس ي اختصبس داخل
پشاوتض آيسدٌ ضذٌ است

12

تمبمی اعذاد دس مته فبسسی (َمچىیه دس جذايل ي ومًداسَب) بٍ ضکل فبسسی اسائٍ
ضذٌ است

13

استىبد بٍ وبم وًیسىذگبن بٍ عىًان قسمتی اص جملٍ دس مته بٍ سيش يوکًيس:


تک وًیسىذٌ :دايسی ()11

یب دايسی دس پژيَص خًد بب عىًان

"")11(.....


دي وًیسىذٌ :دايسی ي حیذسی ()14

یب دايسی ي حیذسی دس پژيَص

خًد بب عىًان "")14(.....


بیص اص دي وًیسىذٌ  :دايسی ي َمکبساوص ( ....)14یب دايسی ي َمکبساوص
دس پژيَص خًد بب عىًان )14(......

14

دس فُشست مىببع سفشوس َب بٍ صببن اوگلیسی وًضتٍ ضذٌ اوذ

15

دس مته اس پبيسقی ي صیشوًیس استفبدٌ وطذٌ ي مطبلب دس قبلب مته اسائٍ ضذٌ است.

خیر

