بهنامخداوباسالم 

نویسندهگرامی ،
ضمنتشکرازشمابرایارسالمقالهبهمجلهIJNMRوتبریکبهشماکهمراحلارسالوکارشناسیعلمیواصالحات
مقالهخودراباتوجهودقتخوبیکهداشتیدباموفقیتپشتسرگذاشتهاید.دراینجاتوضیحاتیدرموردمراحلنشرمقاله

ارائهخواهدشدکهتوجهبهآنهاموجبتسریعفرآیندوجلوگیریازاشکاالتاحتمالیدرمقالهمنتشرشدهخواهدشد .
توجهدقیقبهاینمراحلوانجامدرستآنازایننظراهمیتداردکهدسترسیدرستوآسانبهمقالهشماراتسهیل
دانشگاههادرمورد درجدرست مشخصات نویسندگان

خواهد کرد و ارجاع بیشتر به آن را ممکن میکند به همیندلیل 
حساسهستندواشتباهدرآنبهمعنی ازدستدادنامتیازوپاداشمقاالتبراینویسندگان وحتیگاهیجلوگیریاز
اطمینانازاینامروظیفهنویسندهمسئولمیباشدکهبایددرمرحلهارسالمقاله

فراغتازتحصیلدانشجویانخواهدبود.
باتک تکنویسندگانتماسگرفتهمشخصاتکاملآنهاراآنطورکهمایلنددرمقالهدرجشودبطورمکتوبدریافتودر

تکنویسندگانرادرموردمشخصاتدرجشده


تاییدتک
 First-page-fileواردنمودهآپلودکندودراینمرحلهنیزباید
اینمواردرادرمقالهطبقراهنماییهایموجوددراینفایلتاییدیااصالحنماید.دانشجویان

ایشاندرمقالهبگیردوسپس
برایاطمینانازنحوهموردقبولنگارشوابستگیسازمانیخودبامعاونتپژوهشیواساتیدراهنمامشورتکنند .
دراینفایلقسمتهایمختلفیوجودداردکهباکلیکرویعناوینآنهادرزیر دردسترسهستندشامل:پرداختوثبت
هزینه نشر ،و انجام پروف نهایی .برگشت به این صفحه با فشردن ترکیب کلیدهای  Ctrl+Homeیا با کلیک روی
لینکهایبرگشتدرمتنفایلمیسراست .

بعد از پذیرش مقاالت (بعد ازداوری،انجاماصالحات درصورتنیاز و بررسیوتایید زبان)مقالهشماواردمرحلهپرداخت
)میشود.دراینمرحلهنویسندهایمیلیمبنیبرپرداخت
هزینهنشر( Processing/Puplication fee payment
هزینهدریافتمیکندوالزماستاینهزینهراکهبرایمقاالتکاملمعادل دویستدالرامریکا(نویسندگانخارجی)یا

پنجمیلیونریال ایرانمعادلپانصدهزارتومان استبهحساب شماره  008168888888880050521885بانک ملت به
نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حتماً و منحصراً با شماره شناسه  001108888888826واریز فرموده فیش آن را بعد از
نوشتن کد مقاله روی آن ،اسکن کرده به ایمیل   journal@nm.mui.ac.irارسال فرمائید .برای عنوان ایمیل از
عبارتی با مشخصکردن شماره مقاله استفاده فرمائید مشابه  Payment for IJNMR_xxx_xxکه در آن بجای
همانشمارهمقالهخودراتایپمیکنید .

_xxx_xx
%هزینهرامیپردازند .

نکته:نامهبهسردبیرمشمولپرداختهزینهنیستومقاالتکوتاهوگزارشموردی08
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بامشخصاتکاربریخودبهعنوان

بادردستداشتنمشخصاتفیشپرداختی ،برایثبتپرداخت اینهزینه الزماست
نویسنده وارد سایت مجله به آدرس   http://www.journalonweb.com/ijnmrشده مراحل زیر را انجام
دهید:
 -1بعدازورودبهسایتمنظرهزیررامشاهدهخواهیدکرد.درآنصفحهبایدرویلینکDetailsکلیکفرمائید .



ایمشابهتصویرزیررامیبینیدکهبایدرویPay processing chargeکلیکنمائید 

 -6سپس 
پنجره
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 -0بعد پنجرهزیر باز میشود کهمشخصات فیش پرداختهزینه را باید در آن وارد فرمائید.دقت فرمائید کهدر
راانتخابفرمائیدتاگزینههای

قسمتباالیصفحهکهمشابهتصویرزیراستگزینهPay by cheque/DD
مربوطبهورودمشخصاتفیشظاهرشود

 -0درقسمتپایینهمانصفحهمشخصاتفیشخودرامشابهتصویرزیرواردفرمائید

 -0سپس روی گزینه  Submitکلیک فرمائید تا فیش شما ثبت و صفحهای حاوی پیام زیر ظاهر شود که
نشاندهندةانجاماینمرحلهاست .


برگشت 
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بعدازپرداختهزینهوثبتپرداختتوسطنویسندهوتائیدپرداختتوسطدفترمجله،بعدازمقایسهاطالعاتثبتشدهدر
ارسالشدهتوسطنویسندهبهدفترمجله ،مقالهبرای انجام امور ویرایش و چک رفرنسها بهناشر
سایتبافیشپرداختی 
صفحهبندی ونهاییشدنمقاله،توسط نماینده

گفتهمیشودکه قبل از 

ارسالمیشود.بهاینمرحله Copy Editing

انجاممیشود (اینمرحلهدرصفحه

ناشر ما شرکت Medknow-Wolters Cluwerکه در هندوستان قرار دارد 
مخصوص شمادر سایت با عنوان Technical Checkمشخص میشود).در این مرحله و بعد ازآن تمام مکاتبات
مستقیمابیننویسندهوناشرردوبدلمیشودوالزماستتنهااززبانانگلیسیاستفادهشود .

بعد از  ،Copy Editingفایل مقاله که حاوی کامنتها و ردّ تغییرات اعمال شده (Changes

 )Trackاست با فرمت

بهمنظورتسریعروندپذیرش،دراینمرحلهنیازبهاقدام
میشود.درروندجدیدبررسیمقاالت ،
MS.Wordدرسایتآپلود 
میشود .
طورمستقیمواردمرحلهصفحهبندی 

خاصیازسوینویسندهنیستومقاله 
به
برایشماارسالمیشود .اینایمیلدر

صفحهبندی،ایمیل پذیرشمقالهباعنوان Decision on your article

بعداز
حدودیکماهقبلازنوبتانتشار،فایل PDFمقاله برای

پروفایلشمادرقسمت Messagesنیزقابلرویتخواهدبود .
رسدکهازنویسندهمیخواهددرپنجروزاگرمقاله


شودوایمیلینیزمی

)درسایتقراردادهمی
تاییدنهایینویسنده(Proof
نیازبهاصالحاتجزئی داردارسالکند وگرنهمقالهبههمانصورتیکهارسالشدهاست،نهاییخواهدشد وبعدازآن
تصویریکههنگاممراجعهبهسایتدراینمرحلهمیبینیدمشابهزیرخواهدبود :

هیچاعتراضیپذیرفتهنیست.
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اینجاراکلیک
کنید

اگرمقاالتدیگریدرمراحل
مختلفداشتهباشیددراینجا
قابلمشاهدهخواهدبود

ایمشابهزیرظاهرمیشود :


صفحه
باکلیکرویDetails

این قسمت برای دانلود

درصورت وجود توضیح

با کلیک در این قسمت

فایل مقاله و ارسال فایل

یاپیغامناشریاسردبیر

میتوانید به فایلهای قبلی


تاییدشدهشمااست

باکلیکدراینقسمت

مقالهخوددسترسییابید

قابلمشاهدهاست
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رظاهرمیشودکهرویتصویرزیرتوضیحالزمدرموردآننیزدادهشده

صفحهایمشابهزی

باکلیکرویCheck Proof
است:

درصورتمواجههبامشکلدر
اینمرحلهمستقیماباناشرمابا
اگرچهمیتوانرویاینفرمبهانگلیسیبرایناشرتوضیحدادکهچهتغییراتیدرمقالهبدهد،


اینایمیلتماسبگیرید

هیچوجهتوصیهنمیشود .

امااحتمالخطادراینروشزیاداستو 
به

لینکدانلودفایل
PDFمقالهشما 

سهروشانجامProofمقاله.
توصیهاکیدمااستفادهازروش
اولاست .

اگرچهدراینمرحلهسهروشبرایانجامکاروجوددارد کهدرسایتنیزتوضیحدادهشدهاست،بهترینروشProof
بهطورمستقیمرویخودفایل PDFمقاله ،بااستفادهازابزارهای Highlight،Commentو
گذاشتنتوضیحاتالزم 
استفادهازروشهایدیگرتوصیهنمیشود .

،Sticky noteاستو
برایاینکاربایدنرمافزار Adobe Reader Xیاباالتررارویکامپیوترخودنصبکردهباشید(کهمعموالًنصبشده

است)وگرنهایننرمافزاررایگانرادانلودونصبکنید .
ممکننباشداماهموارهمیتوانیدآخرینویرایشآنراازیکی

ممکناستبهدالیلیدانلودایننرمافزارازسایتاصلیآن

ازسایتهایداخلیازجملهp30download.comدریافتورویکامپیوترخودنصبکنید .
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ناشرارسالکردهباآنبازکنیدتامنظرهایمشابهتصویرزیرمشاهدهکنیدکه

سپسمیتوانیدفایلPDFمقالهخودراکه

بهطوردقیقوکامل رویمتن
درآنمیتوانیدبااستفادهازابزارهای Sticky Notesو Highlightاصالحاتالزمرا 

مشخصفرمائید .

توانیدازابزارهایآننیزبرایگذاشتنپیامهایالزم


باکلیکرویاینقسمت،می
درقسمتهایموردنظرخودرویمقالهاستفادهکنید .

بهمنظورانجاماصالحاتموردنیاز

آنها
الزماستبهتمامپرسشهابهانگلیسیپاسخدهیدوتغییراتالزمومحلانجام 
رابادقتمشخصفرمائید .


ناشر معموال در این مرحله پرسشهایی ( )Author Queriesمطرح میکند که در متن با  AQو یک شماره ترتیب
نویسندهمسئولراخواستهباشد

شود.خودپرسشهادرانتهایمتنمیآید،مثالًممکناست Designation


مشخصمی
استفادهمیکنید .

کهقبلازناماوبرحسبموردازMs, Mr, DrیاProff.
وسپسنامخانوادگی

،حتیاگرجزوپرسشهایناشرنباشد،دقتفرمائیدکهاولنام

** نکته بسیار مهم :دراینمرحله
هرنویسندهآمدهباشدونویسندهمسئولدرفهرستنویسندگاننیزباشد.درموردنویسندگانیکهدارایفامیلدوقسمتی

هستنددقتفرمائیدکهبیندوبخشفامیلآنهافاصلهنباشد وگرنهبخشاولفامیلآنهابهعنواننام میانی تلقیشده
شدنبهصورتمخففنمایشدادهخواهدشد؛ 


هنگامنمایه
در صورتی که نام و یا نام خانوادگی دارای دو قسمت می باشد هر دو قسمت بدون فاصله به دنبال هم قرار گیرند و یا هر دو قسمت با یک خط فاصله به هم

وصل گردند( اسامی دوقسمتی به صورت یک کلمه واحد ،بدون استفاده از کاراکتر اسپیس نوشته شوند) وگرنه بخش اول فامیل آنها به عنوان
نام میانی تلقی شده هنگام نمایهشدن بهصورت مخفف نمایش داده خواهدشد 
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بهشکلEsfahani A. R. M.درسایتPubMedثبتخواهدشد.
مثالً Ali Reza Mohammadi Esfahani
نوشتهشود.
لذا باید به صورت  Alireza MohammadiEsfahaniیا   Alireza Mohammadi-Esfahani
مقاالتنمایهشدةخود ،روشدیگریراترجیحدهدکهنویسندهمسئولیا

البتههرنویسنده ممکناست ،براساسسایر 
ارسالکنندهمقالهموظفبهاطالعوانجامدقیقخواستههمهنویسندگاناست .

همچنینبه Running Titleیاهمانعنوانمکرری ،کهمختصریازعنوانمقالهاستودرباالیهرصفحهتکرار
میشود،دقتفرمائیدکهبانامفامیلنویسندهاولشروعشود.اگربجایعنوانمکررچندعالمتسوالقراردادهشدهالزم

کلمهای رابهصورت Sticky noteیادرخودمتنبجایعالئمسوال،برایناشر
استیکخالصهعنوانحداکثر  0
مشخصفرمائید .
اطمینانحاصلکنیدکهقسمتEthical ConsiderationsبالفاصلهبعدازMaterials and Methodsآمده
باشدومرجعتصویبطرحیاپایاننامهازنظرعلمیواخالقی،ویاشمارهمصوبهوتاریخکمیتهاخالقدرآنمشخصشده

باشد .
نیزمهماستکهناممراکزیکهبهانجامطرحکمککردهاندبهدرستیدرآن

توجهبهقسمتAknowledgement
صوباینمراکزرامیتوانیدازمعاونتپژوهشیدانشکدهخودبپرسید .

آمدهباشد.نامم
مقاالتحاصلازپایاننامه رانیزدراینقسمتمشخصکنند.الزماست

هااغلبازنویسندگانمیخواهندکه


دانشگاه
اساتیدراهنماودانشجویانمقرراتمحلکاریاتحصیلخوددراینموردرابدانندوعملفرمایند .
پسازذخیرهکردنفایلخودمیتوانیددوبارهبامشخصاتکاربریخودواردسایتمجلهدرقسمتمخصوصخودشدهبه

همانصفحهایکهفایلمقالهخودرادانلودکردیدمراجعهکنید.درآنجابااندکیپایینآمدنرویصفحهچیزیمشابه

تصویرصفحهبعد راخواهیددیدکهدرآن فایلمقالةخودراکهحاویتوضیحاتمربوطبهاصالحاتالزمبرایناشر (به
زبانانگلیسی)است،آپلودخواهیدنمود .
نکتة مهم:اینآخرینفرصتنویسندگانبرایانجامتغییررویمقالهاستوتنهااصالحاتکوچکدرحدچندکلمهدر
یستدرمراحلقبلانجاممیشد.مسئولیتاشتباهاتاحتمالیدرمتن

ترمیبا
اینمرحلهممکناستچوناصالحاتکلّی 
مقاله،عنوانوتیترها،محلجداول ،نامو وابستگیسازمانی()Affiliationنویسندگان Running Title ،وموارددیگر
(شامل رعایت الزامات و شرطهای خاصّی که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای فراغت از تحصیل دانشجویان و
گذاشتهاند) برعهدةنویسندهمسئولیانمایندةاو (شخصیکهمقالهراارسالکردهاست)

احتساب امتیازیاپاداشمقاله
میباشدوبعدازاینمرحلهدیگرقابلاصالحنیست .
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هایمشابهتصویرزیرقبلازانتشارتوسطناشرتکمیلمیشودومربوطبهنویسندهنیست :


سؤالدرقسمت
عالئم



مواردیکهدرمقاله،عالوهبرپاسخبهپرسشهایناشر
بایدبررسیودرصورتلزوماصالحکنید
فایلاصالحاتخودرااینجاواردکنید

درپروفمجدد،اگراصالحات
موردنظرشمابهطورکامل

توسطناشرانجامشدهونیاز

اگرپیامیبرایناشرداریدبهانگلیسیدراینجا

اینجامشخصکنیدآیامیخواهیدناشرفایل


تایپکنید

اصالحشدهنهاییرابرایتانارسالکندیاخیر


بهآپلودفایلندارید،کافی

درپایانبرایآپلودفایلاینجا

استاینجاراکلیککنید

راکلیککنید

** نکته :درخواست ارسال پروف مجدد بهمعنای پذیرش آن توسط ناشر نیست و تنها درصورتی انجام
خواهدشدکهوقتکافیتانوبتانتشارمقالهباقیماندهباشد .
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درنگارشهایجدیدتر برنامة Adobe readerدرقسمت Commentابزارهایدیگریبرایگذاشتنپیغام

**نکته :
بهجای Sticky
وجودداردکهمیتوانیدبرایافزایشسهولتودقتکارازآنها 

برایحذف،جایگزینییادرجمتنجدید 

Notesاستفادهفرمائید .
با آرزوی موفقیت شما
تیم سردبیری
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