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نحوهپيگيريوويرايشمقالهدرمجلهانگليسیزباندانشکدهپرستاريومامايیاصفهان 

ضمن تشکر از شما نویسنده گرامی برای انتخاب مجله  IJNMRبرای ارسال مقاله خود ،توضیحات زیر مربوط به روند داوری و انجام اصالحات در این مجله و روش انجام آن است.
پس از اینكه طبق راهنمای ارسال مقاالت ،كه در سایت دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان به آدرس  http://nm.mui.ac.irدر لینک "مجله" قابل دانلود است ،پیشنویس مقاله
خود را در مجله ثبت و ارسال نمودید؛ مقاله شما توسط هیاتتحریریه بررسی و درصورتی كه در حیطه كار مجله باشد تایید اولیه گرفته توسط مسئول دفتر مجله بررسی میشود .در این
مرحله درصورتی كه در روند ارسال مقاله اشکالی وجود داشتهباشد ،این اشکال تحت عنوان  Technical Errorشناخته میشود و در این صورت امکان ارسال مقاله به كارشناسان علمی
وجود ندارد .لذا ایمیلی از سوی  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Researchبرای شما با عنوان [IJNMR]:Article not as per instructions
ارسال میشود كه به شما  5روز فرصت میدهد كه مقاله ارسالی خود را طبق راهنماییهایی كه در سایت برای شما گذاشته شده است اصالح فرمائید.
برای این كار پس از واردكردن نام كاربری و كلمه عبور خود در سایت  ، http://www.journalonweb.com/ijnmrدر جدولی كه در صفحه اصلی ظاهر میشود روی  Detailsو در
صفحه بعد روی  Click here to Modify/Add Filesكلیک كرده مراحلی را كه در حین ارسال مقاله به درستی انجام ندادهاید را اصالح فرمائید .اغلب به اصالحات الزم در لینک
 Remarksاشاره شده است (برای مشاهدة تصویر كلیک كنید) .بقیه مراحل مشابه ارسال مقاله است .لطفا دقت فرمائید كه در این مرحله ،از ارسال مجدد مقاله به عنوان یک مقاله
جدید جداً خودداری فرمائید (چون در این صورت بالفاصله از سیستم حذف خواهد شد) و تنها همان مراحل ارسال قبلی را مرحله به مرحله به روش درست و با محتوای درست
فایلهای ارسالی انجام دهید و از مراحلی كه قبال بهدرستی انجام شده بدون تغییر با كلیک روی گزینه  Nextعبور كنید .برای توضیحات بیشتر و مشاهده تصاویر به راهنمای ارسال مقاله
در سایت دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان ( )nm.mui.ac.irدر لینک مجله مراجعه فرمائید.
پس از تکمیل این مرحله ،دبیر مجله مقاله ارسالی شما را بررسی و آن را جهت داوری برای كارشناسهای علمی ارسال میكند .پس از اینکه دبیر مجله نظرات داوران علمی مقاله شما را
دریافت نمود ایمیلی از سوی  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Researchبرای شما تحت عنوان  [IJNMR]:Article for revisionارسال میگردد .در مواردی
نیز چنانچه نظر داورا بر رد مقاله باشد ،پیغام  Rejectedارسال خواهد شد.
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پس از دریافت این نامه ،جهت مشاهده نظرات داوران و انجام اصالحات الزم روی مقاله خود ،پس از اتصال سیستم كامپیوتر خود به شبکه اینترنت ،یا روی لینک موجود در ایمیل مذكور
كلیک كنید یا مراحل زیر را انجام دهید:
در ابتدا آدرس زیر را در نوار آدرس تایپ نمایید:
http://www.journalonweb.com/
پس از ورود به ادرس فوق ،پنجره زیر برای شما باز خواهد شد
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در این صفحه لیست مجالت به ترتیب حروف الفباء نمایش داده شده است .عنوان مجله را در لیست مذكور بیابید و بر روی آن كلیلک نمایید.

Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research
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به جای این مراحل میتوانید مستقیما آدرس  http://www.journalonweb.com/ijnmrرا در نوار آدرس تایپ كنید.
پس از ورود به سایت مجله ،پنجره ای به صورت زیر برای شما نمایش داده می شود .كلمه عبور و نام كاربری (كه قبال حین ارسال مقاله دریافت نمودهاید و در ذیل ایمیل نیز برای شما
ارسال میشود) را وارد نمایید و گزینه  authorرا انتخاب و سپس بر روی گزینه  loginكلیک نمایید.
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كلمه عبور

نام كاربری

نوع كاربری

ورود به
سیستم
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چنانچه كلیه اطالعات مورد نیاز را به درستی وارد نمایید جدول زیر برای شما نشان داده می شود.
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در اين قسمت وضعيت كنوني مقاله شما نشان داده شده است .اين پيام نشان ميدهد
كه مقاله شما جهت بازنگري و ويرايش مجدد براي شما ارسال شده است .عبارت
 Technical Modificationبه معني اشکال در مرحله ارسال مقاله و Under revision
مربوط به اولين مرحله انجام اصالحات ،بعد از دور اول كارشناسي علمي مقاله است.
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 -2در اين قسمت بر روي گزينه Details
كليك نماييد تا صفحه زير باز شود
 -1در اين قسمت پيامي كه براي شما ايميل
شده را ميتوانيد ببينيد .هميشه به متن
ايميلهاي ارسالي دقت كنيد
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برحسب مرحلهاي كه مقاله در آن است ،اين عبارت ممکن است
 Technical Modificationيا  Revisionنيز باشد و بقيه قسمتهاي
پنجره نيز ممکن است تفاوتهايي با اين تصوير داشته باشد.

در اين قسمت پيامي براي شما
حاوي پيشنهادات اصالحي هست
كه معموال به زبان فارسي است.
معموال پيشنهادات داوران بر روي قسمتهاي مختلف مقاله شما در يك تا چند
فايل قرار داده شدهاست كه جهت دسترسي ميتوانيد روي ان كليك نماييد .پس از
دريافت اين فايل مطابق نظر داوران اقدام به اصالح مقاله خود نماييد.
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درصورت نياز به اصالح فرم كپيرايت ،ميتوانيد آن را از اين قسمت دانلود و طبق راهنما تکميل،
پرينت ،امضا و اسکن نموده از لينك زيرين آن آپلود كنيد .اگر قبال فايل اشتباهي بهعنوان فرم كپي
رايت آپلود شده باشد بايد ابتدا آن را در قسمت مخصوص ارسال تصاوير حذف نمائيد.

پس از اصالح مقاله خود بر روي گزينه باال كليك نماييد .فايلي حاوي يك جدول براي شما باز ميشود .در اين فايل به ترتيب
نظرات داوران ،تغييراتي كه اعمال نمودهايد ،و محل تغييرات در متن مقاله را وارد نماييد .چنانچه پيشنهادي را قبول نداريد علت
را بطور مستدل مرقوم فرمائيد .براي راحتي بيشتر ميتوانيد از گزينه  Track Changesدر فايل ارسالي يکي از داوران براي
مشخصكردن تغييرات اعمالشده در متن استفاده و كامنتهاي داوران ديگر را نيز در همان فايل اضافه كنيد و پس از انجام همه
اصالحات مقاله را براي آپلودكردن بهعنوان  Comment fileذخيره فرمائيد .سپس از منوي  ،Reviewهمه تغييرات را پذيرفته
همه كامنتها را حذف و فايل را به يك نام ديگر براي ارسال تحت عنوان  Revised Article fileذخيره كنيد
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پس از اينکه اصالحات الزم را انجام داديد ،مجددا به اين صفحه وارد شويد و بر روي اين قسمت
كليك نموده و مقاله ويرايش شده خود( )Revised Article Fileو فايل پاسخ به داوران
( )Comment Fileرا بارگذاري نماييد .مراحل كار دقيقا مشابه زماني است كه براي اولين بار
مقاله خود را بارگذاري مينماييد جز اين كه مرحله ثبت نام ندارد و از مراحلي كه نياز به تغيير
ندارد با انتخاب گزينه  Nextعبور ميكنيد.
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چنانچه كلیه مراحل را به درستی انجام دهید ایمیلی تحت عنوان  [IJNMR]:Acknowledgment for revised manuscriptبرای شما ارسال خواهد شد.
سردبیر مجله مجددا مقاله شما را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم برای داوری مجدد ارسال میكند .پس از دریافت نظر داوران چنانچه باز هم مقاله نیاز به
تعدیل و تغییر داشته باشد ایمیلی تحت عنوان  [IJNMR]:Article for Re-revisionبرای شما ارسال خواهد شد.
پس از دریافت این ایمیل مراحل فوق را مجدداً انجام دهید .پس ار ارسال موفق مجدد مقاله اصالح شده ،ایمیلی تحت عنوان [IJNMR]:Acknowledgment for

 re-revised manuscriptبرای شما ارسال خواهد شد.
پس از این مرحله اگر مقاله نیاز به ویرایش یا انجام اصالحات بیشتر داشتهباشد بازهم تحت عنوان  Re-Revisionبرای شما ارسال خواهدشد كه بعد از انجام آن
درصورت پذیرفتهشدن و بعد از پرداخت هزینه نشر ،برای ناشر ارسال و ایمیلی به نشانه  Pre-Acceptanceبرای شما ارسال خواهدشد .حدود دو یا سه هفته بعد
مقاله برای تایید نزد شما ارسال خواهدشد كه درصورت انجام درست آن ایمیل پذیرش مقاله را دریافت خواهیدكرد .برای مراحل پرداخت هزینه و تایید نهایی قبل از
انتشار راهنمای دیگری تهیه شده كه از سایت دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان به آدرس  http://nm.mui.ac.irدر لینک مجله تحت عنوان "راهنمای
پرداخت هزینه ،اصالحات و تایید نهایی قبل از انتشار" قابل دانلود میباشد.
نکته مهم :به موارد زیر دقت فرمائید و هركدام را كه در مراحل قبل فراموش شده حتما در مقاله رعایت فرمائید .این موارد شامل اشتباهاتی است كه برخی از
نویسندگان مرتکب شده و به تاخیر در انتشار مقاله آنها یا بروز اشتباهات غیرقابل اصالح در مقاله منتشرشده منجر شده است:
 .1كلیدواژهها (سه تا پنج عدد) با  Meshدر سایت  Mesh Browserدر درگاه پابمد چک شود.
 .2مقاله تنها حاوی  Plain Textباشد و از استفاده از فونتهای مختلف ،رنگ فونت یا هایالیت ،چندستونی و ردّ تغییرات ( )Track Changesخودداری
شدهباشد .تنها تیترها میتواند پررنگ ( )Boldباشد .نویسندگانی كه از نرمافزارهایی همچون  Reference Managerیا  EndNoteبرای درج
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رفرنسهای مقاله استفاده كردهاند باید همه آنها را به  Plain Textتبدیل و ذخیره فرمایند .روش تبدیل رفرنسهای  EndNoteبه متن ساده در تصویر
صفحه بعد آمده است.
 .3رفرنس نویسی براساس الگوی مجله (كه راهنمای آن در سایت بعد از ورود با نام كاربری خودتان وجود دارد) باشد و حتما به تمام رفرنسها در متن با شماره
ارجاع داده شده باشد و از تکرار بیمورد نام نویسندگان در متن پرهیز شدهباشد.
 .4جداول در انتهای متن بعد از رفرنسها آمده در آنها  Meanو  ،SDیا ) N(Countو ) %(Percentدر ستونهای جداگانه آورده شده باشد .برای رعایت
اختصار در جداولی كه تعداد ستونها زیاد است میتوانید از تركیب ) Mean(SDیا ) N(%در هر ستون استفاده و در سرستون به آن اشاره فرمائید.
 .5عالمت ممیز در انگلیسی نقطه است ،از استفاده از عالمت اسلش ( )/كه بهمعنی خطكسری است به جای ممیز خودداری شده باشد.
 .6فایلهای  Wordرا در منوی  Save asبا فرمت  Word 97-2003 Documentذخیره و ارسال فرمائید.
 .7در هنگام ارسال مقاله دقت فرمائید كه عنوان ،چکیده ،كلیدواژهها ،نوع مقاله(…  )Original, Review, Short Communication,و سایر اطالعاتی كه در
سایت وارد شده منطبق با تغییراتی باشد كه در متن فایل مقاله ایجاد شده است.
 .8مشخصات همه نویسندگان و ترتیب و نقش آنها كه در  First-Page fileآمده مورد تائید خود آنان باشد .مسئولیت اشتباه در اسپلینگ نام و وابستگی
سازمانی( )Affiliationنویسندگان بر عهده نویسنده مسئول مقاله و شخص ارسالكننده مقاله است.
روش تبدیل رفرنسهای  EndNoteبه متن ساده در محیط ( Word 2010در محیط  Word 2007نیز منظره مشابهی دیده میشود):
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موفق باشید  -تیم سردبیری
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