فرم ارائه مقاله جهت چاپ در مجله بالینی پرستاری و مامایی
(فایل پیش نیاز)
نویسندگان محترم می بایستی فرم زیر را تکمیل و به همراه مقاله خود ارسال نمایند.
عنوان فارسی مقاله:

عنوان انگلیسی مقاله:
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نام نویسندگان

رتبه علمی و آدرس

امضاء و تاریخ

نویسندگان محترم ،لطفاً جهت تسریع در روند بررسی مقاالت ،تک تک موارد ذیل را با دقت پاسخ دهید .اشکال
در هر یک از این موارد منجر به رد یا عودت مقاله می گردد.

چک لیست نهایی

بله

خیر

آیا مقاله برای چاپ به مجله خارجی ارسال شده است؟
آیا مقاله قبالً برای چاپ به مجله دیگری ارسال شده است؟
آیا مقاله از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی مصوب استخراج شده است؟
آیا در نگارش مقاله به مقاالت چاپ شده در مجله بالینی پرستاری و مامایی استناد شده است؟
نام و آدرس نویسنده مسئول در صفحه عنوان (مشابه یکی از مقاالت چاپ شده در این مجله) درج شده است؟
تلفن و نمابر ،همراه با کد تلفن شهرستان و پست الکترونیک به صورت فارسی و انگلیسی ذکر شده است؟
رتبه علمی ،آدرس سایر نویسندگان در صفحه عنوان به صورت فارسی و انگلیسی (مشابه یکی از مقاالت چاپ شده در اینن
مجله) درج شده است؟
صفحه چکیده فارسی مقاله شامل :عنوان ،اسامی وآدرس نویسندگان ،زمینه و هدف ،روش بررسی ،یافته ها ،بحن ،،نتیجنه
گیری حداکثر در  052کلمه و واژه های کلیدی ارسال شده است؟
صفحه چکیده انگلیسی مقالنه شنامل Conclusion ، Results ، Materials and Methods ،Background ، Authors ، Title :حنداکثر
در  052کلمه Keywords ،و کامالً منطبق با چکیده فارسی ارسال شده است؟
متن مقاله به بخش های مقدمه ،روش بررسی ،یافته ها  ،بح ،،نتیجه گیری ،تشکر و قدردانی و منابع تقسیم شده است؟
جداول و نمودارها طبق فرمت مجله و به فارسی ترسیم و با تعداد و شماره های ذکر شده در متن مطابقت دارد؟
اصل نمودارها که با برنامه اکسل انجام شده است را ارسال نموده اید؟
منابع بر اساس الگوی مجله (معاهده ونکوور) تماماً به صورت انگلیسی نگارش یافته و تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده
شده در متن برابری می کند؟
با توجه به اینکه بعد از پذیرش مقاله امکان حذف  ،اضافه و یا جابجایی نویسندگان وجود ندارد کلیه نویسندگان ذینفنع بنه
ترتیب صحیح در مقاله آورده شده اند.
نویسندگان محترم لطفاً  3تا  5مورد از نقاط قوت مطالعه خود و یافته جدید خود را در مقایسه با مطالعات مشابه بیان نمایید؟
الف:
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نویسنده مسئول مقاله ،از طرف سایر نویسندگان مقاله ،صحت مندرجات فوق را تایید و اعالم می کنم کنه تمنام
اینجانب
نویسندگان مقاله ،نمونه نهایی آن را مطالعه و تایید نموده اند و تعهد می نمایم که قبل از تعیین نتیجه بررسی توسط هیات تحریریه مجله بالینی پرستاری و
مامایی به منظور انتشار در مجله ،این مقاله برای چاپ در نشریه دیگری ارسال نخواهد شد .همچنین در صورت هر گونه اعتراض و ینا سنایر مشنکالت
قانونی به عنوان نویسنده پاسخگو خواهم بود.

نشانی و تلفن محل کار:
تلفن همراه:

E-mail:

