بهنامخدا 

داوران محترم مجله  IJNMRبا تشکر از همکاریهای سرکارعالی /جنابعالی با مجله ،نکاتی چند درمورد داوری مقاالت
خدمتتانارسالمیگردد .

نویسندگانواساتیدمحترمراهنمانیزمیتواننددرآن نکاتیرابرایتنظیمدرست

اینمتنبهنحویتنظیمشدهاستکه
نحویکهمقاالتآمادهشدهکیفیتمطلوبیداشتهروند


یاراهنماییدانشجویاندرنگارشمقالهپیداکنندبه
نوشتةخودو
بررسیوداوریمقاالتباسهولت،سرعتوکیفیتباالتریانجامشود.درضمنراهنماینگارشمقاالتاینمجلهدرسایت
همچنینفایلهایتمپلت( )Templatesانواعمقاالتدر

دهشدهاست .

موجودمیباشد کهساختارمقاالتدرآنتوضیحدا

وجودداردکهمیتوانبهعنوانیکفرمبراینگارشمقالهدرچارچوبکلیمقاالتمجلهاز

سایتدانشکده،درلینکمجله
آنهااستفادهکرد .
نکتههایداوریونگارشمقاالت :

به طور کلی:

 درداوریمقاالت،لطفاًازاظهاراتمبهم،گذاشتنتنهاچندعالمتسئوالواظهاراتکلّیمثلعدمپذیرش ،یاضعیفیاخوببودنمقالهبدونذکرجزئیاتخودداریفرمائید.البتهمیتوانمقاالتتکراریراباذکرمصادیقآن

باآدرسکاملمقالةمنتشرشدةقبلی،وهمچنینمقاالتیکهایراداساسیدرروشدارندرابدونبررسیکاملرد
کرداماذکردالیلمتقناینپیشنهاد،برایارسالبهنویسندةمقالهالزماست.لطفاتوجهفرمائیدکهیکیازاهداف
مهم انتشار مجالت علمی ،کمک به پژوهشگران در جهت ارتقاء مهارتهای نگارش علمی است .با توضیح کامل
هاوانتشارنتایجآنهاوهمچنینارتقاءحرفه


توانیمدرنهایتبهکیفیتپژوهش

سیدهمی
درمورداشکاالتمقاالتر
کمککنیم .
درمقاالتیکهعلیرغممتنانگلیسی،مشخصاستکهحاصلپژوهشیدرایراناست،میتوانیدنقطهنظراتخودرا

بهزبان فارسیذکرنمائید وضرورتینداردکهپاسخداوریمقالهبه انگلیسیباشد .امابرایداوریمقاالتخارجی
حتمااززبانانگلیسیاستفادهفرمائید.
 درنگارشمتنمقالهلطفاًدقتفرمائیدکهمقالهقراراستبهزبانانگلیسیمنتشرشود.پسحتیمتنفارسیاولیهبایستیطورینوشتهشودکهباسبکنگارشانگلیسیهمخوانیداشتهباشد.لذابایدجمالتکوتاه،دارایفعل
مشخص،بدونهرگونهابهاموعاریازکنایهوضربالمثلباشد.

شودکهجملههاراصریح،اولشخصوباافعال


شد،امروزهتوصیهاکیدمی
 برخالفسبکنگارشیکهقبالًتوصیهمیبهجای :تصور میشود که  . ...یا بهجای :نمونهها
معلوم بنویسید( .بنویسید :تصور میکنم یا من تصور میکنم   ...
توسطمحققینآنالیزشدندبنویسید:مانمونههاراآنالیزکردیم).

 برایخودداریازتکرارکلمهمشابهدرجمله،صراحتودقتمتنراقربانینکنید.چنیننقلشدهکهدانشجوییبرای خودداری از تکرار کلمه "همستر" این جمله نامفهوم را خلق کرده است" :وقتی که من همستر را با سایر
1

.درموردنکتههاییدرنگارشانگلیسیمقاالت

حیواناتدرقفسقراردادم،آنپستاندارکوچکشروعبهبازیکرد"
علمیمیتوانیدبهسایتزیرمراجعهفرمائید:

- http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html
در عنوان مقاله:

رساندهمراستاباشدو


شرطیکهبامفهومیکهمقالهمی
 -1اشکالینداردکهعنوانمختصریاحتیژورنالیستیباشد 
،به
هدفبهطورواضحوکاملذکرشدهباشد.فایلمقالهحتمادارایعنوانکاملباشد .

درانتهایمقدمه،
کهیافتهها (بهدلیلتأثیرزمانومکانبر

 -2درصورتیذکرمحلوسالانجامپژوهش درعنوان مقاله ضرورتدارد 
طوریکهقابلیتتعمیمیافتههایپژوهشبهزمانیا

متغیرهایمورداندازهگیری)تحتتأثیرآنقرارگیرند  ،
به

مکاندیگررابهوضوحزیرسئوالببرد.
در چکیده:

 -3حجمچکیدهحداکثر252کلمهباشد(درمقالةکوتاه،حداکثر152کلمه) 
درگوگلمیتوانیدسایتیرابیابید

 -4کلیدواژههامنطبقبرMeSHباشند.باجستجویعبارت’‘mesh browser
مفهومتعریفشدهازکلمههایکلیدیدر

توانکلیدواژههاراچککرد.الزماستبررسیفرمائیدکه


کهدرآنمی
بهکاررفتهاست .
مش،همانمفهومیباشدکهدرمقاله 
(بخصوصاگرمعنیدارنباشد)ومقادیرآمارهآزمون(مثل Zیا tیا)rدرچکیدهنیست.این

 -5نیازیبهذکرمقدارP
مقادیربایددرمتنمقاله،یادرجداولذکرشوند .
درچکیدهبههیچوجهرفرنسموجودنباشد.
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 -7تیترهایفرعیچکیدهشاملمواردزیراست
Background, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords

متنمقالهنیزبایدبهترتیبزیرتیتربخورد
Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion,
References

در متن مقاله:

ازذکرعدددرشروعجملههاخودداریشودواعدادیکتادهدرمتنباحروفذکرشوند.
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درمقاالتیکهانگلیسینگارششدهانددرتیترهاحرفاولهرکلمهبزرگباشد ( )Title Caseوازنگارشکل
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حروفدرعنوانیاتیترهایمقالهباحروفبزرگخودداریشود.
 -12حجممقدمهبیشازیکپنجمحجممقالهنشود .برایمقاالتپژوهشی،کمتراز یکصفحهمقدمه برایمعرفی
اهمیتموضوعومفاهیماصلیآنکافیاستوحتیتوصیهشدهکهبهتراستبیشازپانصدکلمه بهاینبخش
اختصاصدادهنشود .
2

 -11درانتهایمقدمهحداقلهدفکلیپژوهشذکرشدهباشدوبهتراستاهدافجزئینیزبهاختصار،بدونگذاشتن
شمارهدریکتایکونیمسطرذکرشوند؛هرچندذکراهدافجزئییافرعیضرورینیست .
توضیحدادهشود .

حاصلازسایرپژوهشهایمرتبط،

درمقدمهبایدمفاهیماصلیموردپژوهشویافتههای

-12
 -13سیرمنطقیمقدمهبسیارمهماست.انتخابنقطهشروعمناسبوذکردالیلمرتبطبایکدیگربهشکلپیوستهو
سیدنبهیکجمعبندیخوبازاهمیتموضوعوچالشموجود،مخاطبرابههدفپژوهشودرک

روان،برایر
اهمیتآنرهنمونمیکند.

 -14مقاله بایستی بطور کامل به انشای نویسنده نگارش شود و در هیچ بخشی شامل کنار هم چیدن پاراگرافهای
نوشتهیدیگراننباشد .

وتمامیاطالعاتمربوطبهنمونهگیری

داشتهباشد،الزماستجامعةپژوهش

درصورتیکهتعمیمیافتههااهمیت

 -15
گیرینیزبهصورتتصادفیانجامشدهباشد .


شودونمونه

بخوبیبیان
درقسمتروشها

-16آوردن فرمول حجم نمونه ضروری نیست (و برای رعایت اختصار بهتر است از آوردن آن صرفنظر شود) اما در
اندوچگونگیتخمینآنها بیان


مقادیریکهمبنایمحاسبهحجمنمونهقرارگرفته
پژوهشهایکمّیالزماست

شود.
  -11روش انجام پژوهش باید بطور دقیق و بر اساس استانداردهای موجود برای هر روش نوشته شده باشد .این
میکنند.
استانداردها،حداقلاطالعاتیراکهنویسندهبایددرمقالةخودبیاوردرابستهبهروشپژوهشمشخص 
استفادهمیشودودرآدرسزیردر

دهیپژوهشهایکارآزماییبالینی 


برایگزارش
بهعنوانمثال CONSORT

دسترساست:
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
مندومتاآنالیزاستودرآدرسزیرقابلمشاهدهمیباشد :


دهیمرورهاینظام

کهاستانداردگزارش
یاPRISMA
http://www.prisma-statement.org/
همچنین  STROBEبرای گزارشدهی مطالعات مشاهدهای اپیدمیولوژیک مثل مورد-شاهدی یا کوهورت ،که
لیستهایآندرآدرسزیرقابلدانلوداست :


چک
http://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists
کلیستیباعنوان COREQطراحیشدهکهدرآدرسزیرقابلمشاهدهاست :
برایتحقیقاتکیفینیزچ 
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/T1.expansion.html
جزئیاتنمونهگیری(معیارهایورودو

بهطورکلیدرمقاالتپژوهشیاصیل()Original Articlesتوضیحدادن
 -18
ابزارگردآوریدادههاو

خروج،حجمنمونه،روشنمونهگیری،ریزشنمونهونحوهمقابلهباآن)،توضیحدقیق

چگونگیتعییناعتبارواعتمادعلمیآنضروریاست.
 -19درموردابزارهایاقتباسی،الزماست نحوة روانسنجی ابزاروتعییناعتبارواعتمادعلمیآن وهمچنین چگونگی
کاملتوضیحدادهشود.

گیریدادهها(برایمثاللیکرتو)...بطور


هایاندازه

امتیازبندیمقیاس
3

تکنیکانجامکار(برایمثال:چگونگیدسترسیبهنمونهها ،انجاممداخله ،چگونگیپیگیریو )..بهوضوحتوضیح
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دادهشود.
 -21متدولوژیدرچکیدهومتنازنظرمحتوامشابهباشد.
 -22ذکر شماره ثبت ( IRCTبرای مقاالت کارآزمایی بالینی) در هنگام ارسال مقاله ،در محل مخصوص خودشدر
سایت مجله ،الزامی است .این شماره ،برای حفظ مخفیبودن هویت نویسندگان ،در مرحله کارشناسی در مقاله
درقسمتموادوروشهاگذاشتهشدهباشد،معموالًبعدازجاییکهبهنوع

نمیآیداماباید یکجایخالیبرایآن 

مطالعهاشارهمیشود.

درپژوهشانجامشدهومرجعنظارتوتاییدآن و

 -23درانتهایقسمتموادوروشهاحتمابایدبهمالحظاتاخالقی 
شمارهنامهتائیدیه(شمارهمصوبهکمیتهاخالقویاشمارهطرحمصوب)اشارهشود.
 -24درنتایج،گزارشنتایجآماریدقیقباشدوبهآمارة آزمون (مقدار χ2،u،F،tونظایرآن) ومقدارپیاشارهشده
باشد.
هابیایدودرمتنبهآنهاارجاعشود.هرجدولحتماًدارای


درانتهایمقاله،بعدازرفرنس
 -25جداولبهانگلیسی
شمارهوعنوانمتناسببامحتوایآنباشد.دقتشودکهجهتجدولچپبهراستباشد .
یابرایرعایتاختصاربهصورت) Mean(SDدریکستون

-26درجداول،ستونمیانگینازانحرافمعیارجداشود
آوردهشودبهشرطاینکهدرسرستونعبارت) Mean(SDمشخصباشد.درجداولتحلیلیحتماًمقدارآماره
های(یاردیفهای)مجزاآمدهباشند .


درستون
آزمونومقدارP
معیاربهکار


اینعالمتنبایدبرایانحراف
 -21باتوجهبهاینکهعالمت ±مخصوصفاصلهاطمینانمیانگیناست ،
بردهشود.فرمتدرستذکرمیانگینوانحرافمعیاردرمتن(وترجیحاحتیدرجداول)بهصورت )Mean (SD

است(یعنیانحرافمعیارداخلپرانتزدرجلویمیانگیننوشتهشود).
کارمیبریم،درانگلیسیبرای


عالمتیکهمادرفارسیبرایممیزبه
 -28درترجمةجداولواعدادلطفادقتشودکه
کارمیرود.هنگامترجمهانگلیسیاینعالمت()/بایدبهنقطه().تغییرکند.


خطکسریبه
،اگرتعدادیافتههایارائهشدهدریکجدولزیادنیست(جداول

 -29اطالعاتجداولبایدحجممناسبیداشتهباشد
ازآنجدولصرفنظرشدهاطالعاتموجوددرآن،درجداولدیگرادغام

کمترازششیاهشتخانه)بهتراست 
جدولآمدهانددرجداولدیگریادرمتنتکرارنشوند .

شودیادرمتنبیاید.دقتشودعددهاییکهدریک
 -32شمارهجداولونمودارهابااعداددهدهیذکرشودنهباحروفیااعدادرومی.همهجداولونمودارهابایددرانتهای
متنبعدازمنابعبیایندودرمتنبهتکتکآنهاارجاعدادهشود(.نکته،برایاطالعنویسندگانواساتیدمحترم

راهنما:درصورتیکهمقالهحاوینموداریاتصویراست،بایدفایلتصویریآننیزباوضوحمناسبآمادهودریکی
ازمراحلانجاماصالحاتدرقسمتتصاویرباذکرشمارةآن()IDوتوضیحمربوطبهآن()Legendآپلودشود.
4

توضیح بیشتر در راهنمای   تایید نهایی ( )Proofمقاله آمده است که در سایت دانشکده پرستاری و مامائی
دانشگاهعلومپزشکیاصفهان()nm.mui.ac.irدرقسمتمجلهقابلدانلوداست).

درقسمتیافتهها،ازتفسیراجتنابشود.
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رفرنسها وجداول حداکثر 3222کلمه،

 -32براساسمصوباتجدیددانشگاه ،حجممقاالتکاملبا احتسابچکیده ،
برای مقاالت کیفی حداکثر  3522کلمه و برای مرور سیستماتیک حداکثر  5222کلمه و برای مقاالت کوتاه
کلمهمحسوبمیشود .هرمقالة کاملبیشازسه

حداکثر 1222کلمه است .هرنموداریاتصویرمعادلبا 322
نداشتهباشد .معموالً به ازای هر  1222کلمه متن مقاله یک

جدول (یادرصورتضرورتحداکثرچهارجدول) 
بررسیمیشودواز

هایارسالشدهبهمجلهدرمرحله Technical


تعدادکلماتپیشنویس
جدول کافی است .
نویسندهدرخواستمیشودحجممقالهرابهحدمجازبرساندیاهزینهاضافیبابتکلماتاضافیپرداختکند.در

لماتدقتفرمائیدوبهنویسندهتذکردهیداصالحاترابهنحوی

کارشناسیمقاالتلطفاًبهمحدودیتتعدادک
انجامدهدکهمنجربهافزایشحجممقالهنشود.درصورتیکهتعدادکلماتمقالهترجمهشدهبیشازحدتعیین

هزارتومانپرداختکند.بهعنوانمثالبهتمرکز

شدهشود،نویسندهبایدبهازایهر 522کلمهاضافیمبلغ122

دقیقمقدمهوبحثبرموضوعمقاله،وعدمپرداختنبهموضوعاتجنبیوغیرمرتبطدقتفرمائید .
 -33درمقاالتتوصیفیوهمبستگینبایدادعایرابطهعلتواثربینمتغیرهامطرحشود .اینادعاخاصّ مطالعات
تجربیوکارآزماییبالینیاست.
هآنآزمونبررسیمیکنددقتفرمائید.مثالًآزمونتیاستیودنتتفاوت

درگزارشنتایجآزمونهایآماریبهآنچ

-34
هارابررسیمیکندودرگزارشنتایجآننبایدبرارتباطمتغیرهاتأکیدکرد .


میانگین
ترینیافتههاباچالشوهدف


ارتباطمهم
 -35درقسمتبحثبهتراستابتداباذکریکپاراگرافکوتاه(دوسهسطر)
هایپژوهشهایدیگرنیست،الزماستدر


هایپژوهشدرکناریافته

تنهاچیدنیافته
مطالعهنوشتهشود .بحث
اگریافتةغیرمنتظرهای

درموردعللاحتمالیآنتوضیحدادهشود .

هاوتفاوتهایموجودبینآنهاو 


موردمشابهت
د.آیانتایجشماراطوردیگریهممیتوانتفسیر

اید،سعیکنیددالیلاحتمالیآنراتوضیحدهی


دستآورده

به
کرد؟ زیبایینگارش،جذابیتوروالمنطقیاستداللنویسندهدرنگارشقسمت"بحث" اهمیتزیادیدارد .باید
،همچنینبهمحدودیتهایپژوهشخودتوجهنشاندهید.دراین

روییافتههایجدیدوبااهمیتتأکیدشود

اعدادبایددرقسمتیافتههاآمدهباشد.البتهباید

قسمتازذکراعدادحاصلازپژوهشخودداریشود،تمام این 
بهیافتههایپژوهشدیگراناشارهکرد .

باتوجهبهروشرفرنسنویسیونکوور،آوردننامنویسندگانوسالانجامپژوهشبایددرحداقلضرورت باشدو

-36
ترجیحاً ذکر نشود .بهجای آن ،اشاره مختصری به محل ،نمونه و جامعه مورد بررسی و روش پژوهش برای هر
توصیهمیشود .

مطالعه
5

ازمهمترینیافتههایپژوهشکهموردبحث

درانتهایقسمتبحث،یکجمعبندیمختصر(حداکثرپنجاهکلمه)
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تأکیدبرآنچهمقالهبهدانشموجوداضافهکردهاست ،وکاربردآندرپرستاریو مامایی

قرارگرفتهاست ،همراهبا 

بیاید .همچنین میتوانید به پرسشهایی دیگری که از یافتههای شما استنباط میشود اشاره کنید و اگر نیاز به
پژوهشدیگریبرایپاسخبهآنپرسشهاوجودداردبهآناشارهفرمائید .
فاقدرفرنسمیباشد .

مشخصمیشودو

نتیجهگیری»
فوقالذکر،باتیتر« 
 -38قسمت 
پژوهشحمایتمالیکردهاستو

 -39برایاطالعاساتیدراهنما:قسمتتقدیروتشکر،باذکردانشگاهیامرکزیکهاز 
ازافرادیکهدرانجامپژوهشموثربودهانداما

تأییدپژوهشازنظراخالقیوعلمیرابهعهدهداشته ،همچنین 

ندتشکرمیشود.اینقسمتباذکرشمارهثبتطرحپژوهشیاپایاننامهونام

معیارهاینویسندگیرانداشتها

دانشجو(یامحلقرارگرفتناودرفهرستنویسندگان)بایددرفایلصفحهاول()First-page fileتایپشدهدر
منظورحفظبینامبودنمقاالتدراختیارکارشناسانمحترم


(اینفایلبه
هنگامارسالمقالهجداگانهآپلودشود 
علمیقرارنمیگیرد،تنهاتوسطتیمسردبیریقابلمشاهدهاستوبعدازپذیرشمقالهتوسطناشردرمتنمقاله

،بههمیندلیلبایدبهطورکاملبهزبانانگلیسیتایپشود) .

قراردادهمیشود

 -42منابعبهصورتکاملنوشتهشودوتاحدامکان جدیدباشند (بهعنوانمثال،قدیمیبودنمنابعیکهمربوطبه
نهتنهااشکالیندارد بلکهمطلوباست)وبایستی ازابتداهمة آنها،حتی
تاریخچةموضوعومنشاءنظریآناست 
،نگارششده

توصیهمیشودتاحدامکانازمقاالتمرتبطباموضوعمقاله

منابعفارسی ،بهانگلیسی نوشتهشوند.
توسط نویسندگانایرانی استفادهشود (جستجویکلیدواژه Iranدر Keywordsیا MeSH termsویا ’Authors

مجلهایکهدرآنمنتشرشدهاست ،باهمانترجمة موجوددر
 .)Affiliationsمنابعفارسیبامراجعهبهسایت 
سایتخودمقالهوهمانهجای اسامینویسندگان ،بهانگلیسینوشتهشودو درانتهابا) (In Persianمشخص
شوند.اگرترجمهانگلیسیدرسایتنبود،خودنویسندهیایکمترجمماهرآنراترجمهکند.
کنندمیتوانندشیوه()Styleمخصوص


براینگارشرفرنسهااستفادهمی
نویسندگانیکهازنرمافزار EndNote

-41
برایایننرمافزاررادرسایتدانشکدهپرستاریوماماییاصفهاندرلینکمجلهبیابندوازآناستفادهکنند

مجله
اما در فایلی که ارسال میکنند باید این رفرنسها را به متن ساده ( )Plain Textتبدیل کرده باشند که قابل
ویرایشباشد.
براییکپاراگرافبهبیشازسهرفرنساشارهنشود.برایمقاالتپژوهشی22

دراستفادهازمنابعزیادهروینشود.

-42
تا 32رفرنسکافیاست وحتیحدود 15منبعنیزقابلقبولاست ،امامقاالتمرورسیستماتیکمعموالتا52
منبعدارندکهاشکالیندارد .
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راهنمای انجام کارشناسی علمی مقاالت در سایت مجله:
دمتیارزشمندبرایصاحبنظرانهرحرفهمحسوبمیشود.

کارشناسیعلمیمقاالتتخصصیهرحرفهنوعیادایدِینوخ
متخصصینهررشتهباانجامکارشناسیعلمیمقاالتمیتواننددرارتقاءسطحعلمیوتوانمندیاعضایحرفةخودنقش

بهعنوان اولین مجله نمایه سطح یک پرستاری در ایران همکاری
مؤثری داشتهباشند .به همین دلیل مجله   IJNMR
صاحبنظران محترم پرستاری در کارشناسی علمی مقاالت این مجله را ارج نهاده از آنها دعوت به همکاری میکند .برای
دریافتفرممشخصاتکارشناسانمجلهلطفاباارسالایمیلبهijnmr.editor@gmail.comاعالمآمادگیفرمائیدیابا
مراجعهبهسایت ijnmrjournal.netوکلیکرویلینک،Join as reviewerدرسمتراستصفحه،یاکلیکروی
بهعنوانداورجدیددرخواستبدهید .
لینک http://ijnmrjournal.net/joinus.asp
در سیستم جدید مجله به آدرس ،http://www.journalonweb.com/ijnmr :فرصت برای داوری سه هفته بعالوه
یکند .
لهایپیگیریاستوبعدازآنخودسیستمکارشناسراحذفم 
حدودپنجروزبعدازایمی 
برای انجام داوری ،بعد از ورود به سایت با مشخصات کاربری خود (که از طریق ایمیل برایتان ارسال شده) بهعنوان
میتوانیدفایلمقالهرادانلود
،Referee/ReviewerرویقسمتPending Jobsکلیکفرمائیدتامقاالتراببینید.همانجا 
فرمودهمطالعهنمائید .


مقاالت دارای عنوان مشابه را
میتوانید در سایت  PubMedیا
در  Medknowجستجو فرمائید.

برای شروع کارشناسی اینجا را
کنید.

مقاله را از اینجا دانلود کنید.
کد مقاله با نگهداشتن موس
روی فایل ظاهر می شود.

بعد از کلیک روی این لینک و
درجکردن بخشهای مشکوک
مقاله میتوانید ازنظر سرقت
ادبی آن را چک نمائید.

اگر مایل به قبول کارشناسی
این مقاله نیستید میتوانید با
کلیک روی این لینک انصراف
بدهید.




یشویدکهابتداچندسوالکلیدرموردمقالهدارد
بعدباکلیکرویلینک،Give your commentsواردصفحةداوریم 
قابلرویتخواهدبودوبهتصمیمگیریدرموردادامهروندکارشناسی

یزنید.ایننظراتتنهابرایتیمسردبیری 
که تیک م 
براینویسندهارسالنمیشود .

مقالهکمککنندهاستاما
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لطفامشروحپیشنهادات خود در مورد قسمتهای مختلفمقاله را درقسمت  Remarks for Authorsواردفرمائید.حتی
مقالهمیتواندبهنویسندگانکمککندکهدرمقاالت

شرحکاملدالیلوکاستیهای

اگرنظرشماردکردنمقالهباشد ،
یتوانید روی فایل مقاله کامنت گذاشته آن را پیوست
بعدیخوداشتباهاتمشابهراتکرارنکنند .همچنین اگر بخواهید م 
وستکردن فایل به ایمیل است ضمنا اگر پیغام
فرمائید که در همان صفحه جایی برای این کار نیز وجود دارد که شبیه پی 
خصوصیبرایتیمسردبیریداریددرقسمتRemarks for Editorتایپفرمائید 
تقابل احتمالی منافع خود با مقاله را با انتخاب یکی از این دو
گزینه مشخص فرمائید.
محل درج موارد پیشنهادی به نویسندگان یا ارجاع آنها به
متن فایلی که به پیوست آپلود میفرمائید.
لطفا از ذکر نام خود در این قسمت یا در فایلی که آپلود
میکنید خودداری فرمائید.
محل درج پیام خصوصی برای تیم سردبیری که میتواند
مشخصکنندة تقابل منافع احتمالی نیز باشد ،مثالً شما درحال
نگارش مقاله مشابهی باشید یا با نویسنده مقاله آشنایی
داشتهباشید یا مقاله درمورد محصول یا خدمت سازمان متبوع شما
باشد .این پیام برای نویسندگان قابل رؤیت نیست.
محل آپلود فایل حاوی نظرات
کارشناسی.
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و بعد از اتمام این مراحل لینک زیر صفحه باعنوان Submitرا کلیک فرمائید تانتیجهکارشناسیشماارسالشود.بااین
یشده( )Manuscript Reviewedمنتقل خواهدشد و
کارمقاله از لیست کارهای جاری شما به قسمت مقاالت کارشناس 
صفحهایبامتنزیرنمایشدادهخواهدشد :

یشود.دراینمرحله
برایدفترمجلهنیزارسالم 

لینک برگشت به صفحه اول خود در سایت.
لینک شرکت در نظرسنجی سایت.


دراینمرحلهایمیلیبرایتشکرازشمابابتهمکاریدرانجاماینکارشناسیبرایشماارسالخواهدشد .
درصورتیکهمقالهبرایشمابهعنوانکارشناسمسئول ارسالشدهباشد،یعنیمقالهقبالً حداقلیکبارتوسطشماو
حداقل یکنفر دیگر کارشناسی شده و بهمنظور بررسی ازنظر کفایت اصالحات انجام شده به شما ارجاع داده شده است،
رابهشکلزیرخواهیددید :
صفحه Pending Jobs



دراینحالتنیزمراحلکارشناسیمشابهحالتقبلاستبااینتفاوتکهدوفایلیکهدرتصویرفوقباتوضیحقرمزرنگ
اندمبنایداوریمیباشند .


مشخصشده
لهخودراازابتدارویفایلارسالییکیازداورانکهکامنتهایکارشناس(ان)دیگررانیز

برخیازنویسندگاناصالحاتمقا
ارسالمیکنندوهمانفایلرابعداز

انجامدادهبهعنوانComment file

اندبهصورتTrack change
درآنواردکرده 
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حذف همه کامنتها و قبول همه تغییرات ازطریق ابزارهای موجود در بخش  Reviewنرم افزار  ،Wordبه نامی دیگر

)آپلودمیکنند.لطفااینروشرابهدانشجویان

عنوانفایلمقالهاصالحشده(Revised article file


ذخیرهکردهبه
شود.درغیراینصورت،


جوییمی

همدروقتنویسندهوهمکارشناسمسئولصرفه
خودتوصیهفرمائیدچونبااینروش ،
باشیدمیتوانیدازابزارCompareدر


تمایلبهدیدنقسمتهایتغییرکردةمقالهداشته
ربهعنوانکارشناسمسئولمقاله
اگ 
همان بخش Reviewاز مجموعه ابزارهای نرمافزار Wordاستفاده کردهفایل اولیهمقاله راکه باز فرمودهاید به عنوان
شودبهنرمافزار


دردیالوگیکهبازمی
رابهعنوان Revised Document
 Original Documentوفایلاصالحشده 
شودبهصورت Track Changesمشخصگردد.درتصویرفوق


معرفینمائیدتاتغییراتدرفایلجدیدیکهایجادمی
توانیددانلودفرمائیدمشخصشدهاست .


هاییکهمی

فایل

برایگذاشتنکامنترویمتنمقالهاستفادهمیفرمائیدممکناستنامشما

نکته:درصورتیکهازنرمافزار M.S.Word

بهعنوان کاربر در کامنتها مشخص شود که این امر با اصل مخفیبودن روند کارشناسی در این مجله منافات دارد .برای

درنرمافزارWordمطابقتصویرزیربهیکنام

جلوگیریازایناتفاقلطفاًنامکاربریخودرابااستفادهازمنویOptions
مستعارتغییردهید :


نام مستعار موردنظر خود را در این کادرها
درج و تغییرات را ذخیره فرمائید.
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