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روش نگارش و ویرایش مقاالت به سبک AMA
روش نگارش وجه متامیزکننده مقاالت

 AMA Manual of Styleچیست؟

نوعی راهنامی سبک نگارش برای نویسندگان و ویراستاران است که توسط ویراستاران  JAMAویا Journal of American Medical Association
و  Archives Journalsو مجالت پزشکی گروه  Oxford University Pressاز سال  1962ایجاد شده است .این سبک مبنای ویرایش مقاالت و کتب
علوم پزشکی است .ویرایش دهم این سبک در سال  2007به بهره برداری رسیده است.

مزایای استفاده از سبک  AMAدر مقاالت

رضورت داشنت یک سبک استاندارد و ثابت در ارایه مقاالت در مجالت علوم پزشکی و پیراپزشکی مورد توجه بسیاری از نویسندگان ،نارشان ،دانشگاهها
و اعضای هئیت تحریریه می باشد .پایایی و روایی این سبک موجب آن گردیده است که بسیاری از دست اندرکاران حوزه نرش و نویسندگان و محققین
از این سبک استفاده منایند .این سبک حاوی متامی نکات و مواردی است که یک نویسنده در طی نوشنت مقاله یا کتاب خود با آن برخورد می مناید.

کاربرد

تعدادی از مجالت معروفی که از این سبک استفاده می منایند:

تعدادی از نارشینی که مقاالت خود را با این سبک منترش می منایند:

1. Journal of American Medical Association
2. Archives of General Psychiatry
3. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
4. Archives of Internal Medicine
5. Archives of Surgery
1. Oxford University Press
2. Dove press
3. Springer
4. Elsevier
5. Kowsar
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Section 1. Preparing an Article for Publication
1. Types of Articles
2. Manuscript Preparation
3. References
4. Visual Presentation of Data
5. Ethical and Legal Considerations
6. Editorial Assessment and Processing
Section 2. Style
1. Grammar
2. Punctuation
3. Plurals
4. Capitalization
5. Correct and Preferred Usage
6. Non-English Words, Phrases, and Accent Marks
7. Medical Indexes

AMAموضوعات و رس فصلهای

Section 3. Terminology
1. Abbreviations
2. Nomenclature
3. Eponyms
4. Greek Letters
Section 4. Measurement and Quantitation
1. Units of Measure
2. Numbers and Percentages
3. Study Design and Statistics
4. Mathematical Composition
Section 5. Technical Information
1. Typography
2. Manuscript Editing and Proofreading
3. Glossary of Publishing Terms
4. Resources

شیوه نگارش و ویرایش مقاالت در کوثر

 در نگارش و ویرایش متامی مقاالت خودAMA کوثر هامنند تعدادی از نارشین برجسته دنیا از سبک
 ویرایش فنی و انگلیسی مقاالتAMA  با استفاده از سبک، تیم ماهر و مجرب کوثر.استفاده می کند
 شده در اختیار نویسندگان قرار می دهد تا تغییرات انجام شدهTrack Changed خود را به صورت فایل
.را رویت و بازبینی منایند

