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نامخدابه

 نحوهارسالمقالهبرایمجلهانگلیسیزباندانشکدهپرستاریوماماییاصفهان

 نویسنده گرامی،

مقاله خود، در راهنمای زیر سعی شده به  ارسال برای Iranian Journal of Nursing and Midwifery Researchمجله  درنظرگرفتن ضمن عرض سالم و تشکر از شما برای

نظر  شود. با توجه به این که در سایت مجله نیز به انگلیسی توضیحات الزم داده شده است، ممکن است آنچه در این فایل مطرح شده به احتمالی نویسندگان گرامی پاسخ داده تمام سواالت

شوند که به تاخیر روند داوری و انتشار مقاالت آنها منجر  دچار اشتباهاتی می ی از نویسندگان در همین جزئیاتسیارتجربه ما در دفتر مجله مبین این است که ب نظر برسد اما شما زیادازحد به

های موجود در سایت مجله و این فایل  درمواردی که اختالفی بین راهنماییاین راهنما دقت فرمائید و  تمام جزئیاتسازی و ارسال مقاله به  شود درحین آماده لذا از شما درخواست می شود. می

و آپلود  مقاله درج اطالعات، کردن فایلها آمادهارسال مقاله شامل ): ثبت نام)همین صفحه(، در این متن لینکهای دسترسی موضوعی .را مالک عمل قراردهیدمحتوای این فایل وجود دارد، 

 کنید. استفاده Ctrl+Homeبرای برگشت به این صفحه از ترکیب کلیدهای  است. های ضروری نکتهو  پیگیری مقاله( و درج مشخصات نویسندگان، تصاویرو  م کپی رایتفرآپلود ، فایلها

 `پس از اتصال سیستم کامپیوتر خود به شبکه اینترنت، یا ورود به صفحه اختصاصی خود،  نام در سیستم آنالین مجله برای ثبت

 درس زیر را در نوار آدرس تایپ نمایید: آ

http://www.journalonweb.com/ijnmr 

برای شما  مشابه تصویر روبروای  مجله، پنجره پس از ورود به

 Loginزیر بخش  شود. در سمت چپ صفحه نمایش داده می

مشاهده  Sign up as an authorای تحت عنوان  گزینه

ن بر روی آاید  اگر تاکنون در سایت ثبت نام نکردهنمایید.  می

عنوان یک نویسنده جدید در این مجله  کلیک کنید تا بتوانید به

http://www.journalonweb.com/ijnmr
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 وارد سایت شوید. Authorکردن نام کاربری و کلمه عبور خود و انتخاب نقش وگرنه با وارد  و شوید.عض

درس، خانوادگی، آ خود اعم از نام، نام کنید که اطالعات مربوط به به پنجره زیر دسترسی پیدا می Sign up as an authorپس از کلیک روی گزینه درصورتی که عضو سایت نیستید 

 را انتخاب کنید.  Sign upدر انتها گزینهیره را به زبان انگلیسی در ان وارد نمایید. تلفن و غ

 مهم:

 باید با حروف انگلیسی تایپ شوند. پ فرمائید. تمام اطالعاتتایبدون فاصله  رابرای نام کاربری همان نام و نام خانوادگی خود  -1

انجام گردد. اساتید مسئول مقاله از واگذاری ارسال مقاله به دانشجویان خودداری کنند تا در ارسال مقاله )سابمیت( توسط نویسنده مسئول  توصیه می شود -2

 .جریان تمامی مراحل پیشرفت و اصالحات مورد نظر در مقاله قرار گیرند
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ن است که ایمیلی از سوی مجله به ادرس ایمیل شما آنگر چنانچه کلیه اطالعات مورد نیاز را به درستی وارد نمایید پیامی برای شما نشان داده می شود. این پیام بیا

 Junkو یا  Spamپوشه ساعت ایمیلی از مجله دریافت نکردید  22چنانچه ظرف مدت ارسال شده است. لذا باید به صندوق دریافت خود مراجعه و ایمیل را باز نمایید. 

 سایت مجله مراجعه نموده و درخواست ارسال ایمیل دیگری نمایید. هرا نیز چک فرموده و درصورت نیافتن آن مجددا ب Deleted Itemsو 

. ایمیل مورد نظر را باز کنید. از شما خواسته اید دریافت کرده Registration Details:[IJNMR]با عنوان  یل خود وارد شوید. ایمیلی از طرف سایت مجلهبه ایم

ن آوجود دارد که شما باید روی  Verify my emailاید یک لینک تحت عنوان  یامی که دریافت کردهدرس خود را تایید کنید. برای این منظور در پآشده که 

توانید  دهد که ادرس ایمیل شما تایید شده و برای ادامه می به شما اطالع می که شود برای شما نمایش داده می ی. پس از کلیک روی لینک مذکور پیامکلیک نمایید

را  Authorکلمه عبور و رمز خود را وارد نموده و گزینه  در آنشوید که مجددا وارد صفحه اصلی یا با واردکردن آدرس مجله  نمایید کلیک loginبر روی گزینه 

  کلیک نمایید. loginانتخاب و سپس بر روی گزینه 

شوند. به همین دلیل از این پس در این  ناخته میش Manuscriptمقاالت ارسالی به مجالت، در مراحل بررسی در مجله قبل از پذیرش، با اصطالح  :1نکته

 در این مورد استفاده خواهدشد. پیشنویسراهنما از کلمه 

افتی توسط ناشر توجه فرمائید. هزینه نشر دریمشخص شده است  تمپلت مقاالتمحدودیت تعداد کلمات، جداول و نمودارها یا تصاویر، و رفرنسها که در به  :2نکته

نویسنده ملزم به  براساس تعداد صفحه نهایی است. لذا درصورتی که در انتهای روند کارشناسی علمی، حجم مقاله با توجه به نوع آن از حد متعارف تجاوز کند،

 خواهدبود. پرداخت هزینه اضافی

 :را خواهید دیدصفحه زیر  ، http://www.journalonweb.com/ijnmrازطریق سایت  پس از ورود

http://www.journalonweb.com/ijnmr
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 در نوار سمت چپ صفحه مراجعه نمایید.   instructionsخود استفاده نمایید می توانید به قسمت  پیشنویسچنانچه بخواهید بدانید از چه فرمتی برای ارسال 

همین فایلها همراه با جدیدترین نسخة وجود دارد  (Templates)نگارش مقاله چارچوبی قابل دانلود فایلهاشد که در ان  ما باز خواهدای برای ش روی این گزینه پنجره با کلیک

دانلود و روی ای که قصد دارید بفرستید،  سب با نوع مقالهمتنانها را آتوانید  و مینیز موجود است « مجله» در لینک http://nm.mui.ac.ir دانشکده به آدرس راهنماهای دیگر در سایت

http://nm.mui.ac.ir/
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توانید از  های مقاله وجود دارد که برای اطمینان از صحت رفرنسها می کردن رفرنس یک لینک برای چکمشابه تصویر صفحه بعد،  ،ن صفحهدر سمت چپ هماکامپیوتر خود ذخیره نمایید. 

 .ن استفاده کنیدآ
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چک کردن رفرنسها با کلیک روی این 

 لینک امکانپذیر است
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برای مقاالت تحقیقاتی این دو فایل 

 چارچوب مناسب هستند

نویسی مناسب مجله  برای دریافت فایل راهنمای رفرنس

 اینجا را کلیک کنید

مجله  Styleکنید  استفاده می EndNoteافزار  اگر از نرم

 «مجله»در لینک  http://nm.mui.ac.irنیز از سایت 

 است. برای دانلود قرار داده شده

http://nm.mui.ac.ir/
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یا نسخه جدیدتر آنها که در سایت های فوق  که با استفاده از چارچوب Copyright Formو  First page File, Article Fileبه حداقل سه فایل نیاز دارید:  سپیشنویبرای ارسال 

 آماده خواهدشد. GIFیا  JPGبا فرمت تصویری رایت و فرم کپی، Word 97-2003(doc)دو فایل اول با فرمت  قابل ایجاد هستند.دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان قرار دارند، 

در لینک  http://nm.mui.ac.irدر سایت دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان به آدرس  چارچوب مقاالتهای  فایلجدیدترین نگارش برای راحتی کار نویسندگان گرامی 

 خود را آماده فرمائید. پیشنویسها فایلهای اصلی  نام در سایت برای ارسال مقاالت بتوانید با استفاده از این چارچوب ثبت قرار داده شده است تا قبل از «مجله»

 :های زیر است شامل قسمت (First page Fileفایل صفحه اول)چارچوب 

اید اولین صفحه توضیحاتی درمورد روش استفاده از چارچوب است و قبل از آپلودکردن فایل ب

 حذف شود.تمام این صفحه 

های خالی آن را با توجه به  است که کافیست قسمت Covering Letterصفحه دوم شامل 

 ئه شده تکمیل فرمائید:ها ارا هایی که در کامنت راهنمایی

پرینت گیرد نیازی به تهیه  صورت برخط انجام می که ارسال تمام مقاالت به با توجه به این

 رایت فرم کپیاین فایل که شامل  آخرماقبل صفحه نیست. غیر از یا کپی ازمقاالت 

بعد  آن را تکمیل نمودهجداگانه دانلود کنید یا در همین قسمت  توانید است. این فرم را می

توسط شده را به امضاء همه نویسندگان رسانده  صفحه پرینتاین صفحه باید حذف شود.  First-Page-Fileدقت کنید که قبل از ارسال  پرینت کنید. این صفحه راها  از حذف کامنت

http://nm.mui.ac.ir/
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در سایت  رایت نیز بطور جداگانه کپیفرم  تا بعدا در جای خود آپلود شود. ذخیره کنید gif.یا  jpg.با فرمت تصویری کرده سیاه و سفید اسکن  صورت به 300dpiبا رزولوشن  اسکنر

 .است قرار داده شده دانلودبرای  http://nm.mui.ac.ir/formsبه آدرس دانشکده در لینک مجله 

 باشد. به خط خودشانآنها  نام انگلیسییکسان باشد و امضای نویسندگان باید همراه با  First-Page Fileترتیب نویسندگان در فرم کپی رایت باید با بسیار مهم: 

است. به این معنی که هر  نام کردن کارشناسی مقاالت تعبیه شده منظور بی به نام دارد که Title Pageصفحه  سومین

هیچ نشانی از هویت نویسندگان نباید در آید و  شود در این صفحه می اطالعاتی که به شناسایی نویسندگان مربوط می

انه بتوانند نظرات خود را طرف تا کارشناسان بدون اطالع از هویت نویسندگان بطور بی باشد وجود داشته پیشنویسخود 

 Running)کاراکتر 05درحد  مقاله عنوان ای از خالصههمراه با  پیشنویسعنوان انگلیسی  بدهند. در این صفحه

Title) وارد می (شود. همچنین نام و وابستگی سازمانیAffiliationنویسندگان به انگلیسی و خیلی دقیق به )  طور

ه مسئول موظف است از درستی اسپلینگ نام و مشخصات تمامی نویسندگان و نویسندشود.  کامل در ان تایپ می

از زیرنویس کردن  آسانی ممکن نیست. ینده بهآکردن آنها در  چون عوضترتیب آمدن آنها در مقاله مطمئن شود 

ی پس از تک نویسندگان را یک وابستگی سازمانی نویسندگان خودداری کنید بلکه به ترتیب شماره نام و مشخصات تک

منافع احتمالی نیز  تداخلدرمورد  ها تکمیل کنید. سایر اطالعات الزم را نیز طبق راهنمایی کامنت دیگری ذکر فرمائید.

 و شماره آن سازی الزم است. بخش تقدیر و تشکر مقاله شامل ذکر منبع حمایت مالی و تصویب طرح پژوهشی شفاف

را به نحوی تنظیم کند که بعد از طی فرآیند اصالحات از حد مجاز تجاوز و رفرنسها شود. نویسنده باید تعداد کلمات  در این قسمت اعالم می ت چکیده و متنتعداد کلماهمچنین  آید. نیز در این صفحه می

دالر برای هر صفحه  25زم به پرداخت مازاد هزینه نشر معادل حدود کردن متن در پایان روند داوری و اصالحات ممکن نیست و نویسنده مل خالصه. دنباش جداول و نمودارها نیز درحد یک صفحه و نکند

 اضافی خواهدبود.

را با  پیشنویسسازی  است که در آن نقش هریک از نویسندگان در آماده Contribution Detailsبعدی صفحه 

راهنمایی  ویسندگیمعیارهای ندر این صفحه نیز براساس  فرمائید. گذاشتن عالمت در ستون و ردیف مناسب مشخص می

 .همه نویسندگان در سه بخش اصلی نقش داشته باشندشده که 

http://nm.mui.ac.ir/forms
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از مطالعه و اطمینان  شود بعد توصیه میاست.  تک موارد آن گذاشته شده است که برای دقت روی تک پیشنویسلیست ارسال  چکآخر صفحه و  شد رایت است که در باال توضیح داده صفحه بعدی فرم کپی

 .، آن مورد را تیک بزنیدموارد هریک ازح از انجام صحی

 های آن باید حذف شود. و سایر قسمتاست  Checklist و  Contribution Detailsو Title Page وCovering Letterبخش  چهارشامل  First Page Fileبه این ترتیب 

 صورت مصور توضیح داده شده است. در اولین صفحه هر چارچوب بهها  حذف کامنت روش

با تصویر در خود چارچوب نیز ارائه شده است.همراه این راهنمایی  ذخیره کنید.  Document 2003-Word 97به فرمت  نام انگلیسیبعد از این کار فایل خود را با یک 
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 ارسال فایل باید حذف شود هایی برای استفاده از فایل است و قبل از نیز شامل راهنمایی (Article Fileاولین صفحه از چارچوب فایل اصلی مقاله)

انتخاب  Meshرا نیز حتما به زبان انگلیسی و از روی )سه تا پنج عدد( ها  مشخص شده است. کلیدواژهنیز . عناوین هر قسمت در دومین صفحه وارد کنید (به انگلیسی)چکیده را عنوان و 

 .شود راحتی در جستجوی گوکل پیدا می . این سایت بهجستجو و انتخاب نمائید MeSH Browserسایت  در توانید ها را می این واژهنموده در محل مناسب وارد کنید. 

در  Nursesیا  Nursingو  Iranشود کلمات  اما وجود آنها در عنوان الزامی نیست. توصیه میتا به دستیابی مخاطب به مقاله کمک کند ها باید مرتبط با موضوع مقاله باشد  کلیدواژه

 اید.ها بی کلیدواژه

توجه فرمائید  .شود حتما باید به انگلیسی باشد که وارد سایت می یهمه اطالعاتها ذخیره فرمائید.  وارد کرده بعد از حذف کامنت ،شده در چارچوب در زیر عناوین مشخص ،را پیشنویسمتن 

عنوان مقاله، نام مجله و نام نویسندگان است، الزم است  گر به مقاالت فارسی ارجاع داده شدهشوند. ا نوشته ها نیز همه به انگلیسی رفرنسو  باشند همه جداول به انگلیسی ترجمه شدهکه 

 است. دقیقا مشابه آنچه باشد که در سایت انگلیسی مجله آمده

سالی ازنظر تعداد کلمات متن و تعداد رفرنسها کمتر از حد شود حجم پیشنویس ار شود. بنابر این توصیه می در فرآیند داوری و اصالحات معموال به حجم مقاله و تعداد رفرنسها افزوده می

کردن متن  خالصهدر یک صفحه چاپی جا بگیرد. زیرا، درصورت تجاوز حجم مقاله از حد مجاز در پایان روند داوری و انجام اصالحات، طوری تنظیم شوند که مجاز باشد و جداول و نمودارها 

 دالر برای هر صفحه اضافی خواهدبود. 25اخت مازاد هزینه نشر معادل حدود نیست و نویسنده ملزم به پرد دیگر ممکن

 .نام آن امکانپذیر شود ه داوری بیداشته باشد طوری کنهیچ نشانی از هویت نویسندگان  پیشنویسدقت فرمائید که فایل 

در سایت دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان به آدرس  ،افزار این نرم کنندگان از برای استفاده ،نویسی مجله رفرنس EndNote Styleشده و فایل  های گفته تمپلت

http://nm.mui.ac.ir  است. قرار داده شده مجلهدر لینک 

را  پیشنویسآنها در کامپیوتر خود دوباره وارد سایت مجله شده ارسال  نکرد و ذخیره( رایت شده کپی فایل صفحه اول، فایل مقاله و فرم امضاء و اسکن)ل فوق یسازی هر سه فا بعد از آماده

 های ضمیمه مقاله مثل فرم رضایت آگاهانه، نامه مصوب اخالقی و نظایر آن را نیز در دسترس داشته باشید. درصورت تمایل، فایل شروع فرمائید.

تصاویر، همه  .بطور جداگانه نیز آپلود شوند پیشنویستا عالوه بر متن  ذخیره کنیدبا رزولوشن باال   jpgرمت تصویری مثل است آنها را نیز به یک ف یا نمودارو تصویر اگر مقاله شما دارای 

 شود. آیند و در متن به آنها ارجاع داده می بعد از رفرنسها می پیشنویسنمودارها و جداول در انتهای متن 

http://nm.mui.ac.ir/
http://nm.mui.ac.ir/
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 باشد.شود باید به زبان انگلیسی  یتمام اطالعاتی که در سایت وارد مدقت فرمائید که 

 .شوند درستی آپلود نمی بهکند و  اختالل ایجاد می پیشنویسو نام فارسی فایلها در روند ارسال  Word 2007(.docx)شود که فرمت  مجددا تاکید می

 باشند. را داشته استفاده از تصاویر (Copyright)باید شخصاً حق قانونین ضمن این که نویسندگا. باشد انتشار تصاویر رنگی در مقاله مستلزم پرداخت هزینه به ناشر میهمچنین 

در  ازطریق سایت مجله، بعد از ورود به سایت پیشنویسبرای ارسال 

 به ترتیب زیر عمل فرمائید: (،Authorنقش نویسنده )

در سمت چپ صفحه اصلی خود  Submissionموس را روی ابتدا  

 submitروی گزینه شود  ه باز مینگه دارید و سپس در منویی ک

new manuscript .ای به صورت زیر نمایش  صفحه  کلیک نمایید

شده یا تکمیل روند ارسال ناتمام قبلی یا ارسال  اصالح پیشنویساستفاده کنید و لینک ارسال  جدید پیشنویستنها برای ارسال تذکر داده شده که از این بخش شود که در ابتدای آن  داده می

درستی آماده فرموده هماهنگی  های الزم را به لیستی است که باید به مفاد آن دقت فرمائید تا اطمینان حاصل کنید که تمام فایل آن چک پایین. است روف مقاله بعد از پذیرش نیز آورده شدهپ

اعالم کنید. عدم قبول  I/we agreeبینید که باید مطالعه و موافقت خود با آن را با کلیک روی  زیر را می  عمل آورده باشید. در انتهای همان صفحه اظهارنامه الزم را با همه نویسندگان به

 است. پیشنویسمنزله انصراف از ارسال  مفاد این قرارداد به
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 :های باال و پایین صفحه در دو تصویر مجزا آمده است( )قسمت شود کلیک روی لینک پیشگفت، صفحه زیر باز می با
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 نوع مقاله را انتخاب کنید

 

به عنوان پیشنویس را 

 وارد نمایید انگلیسی

به مقاله را  خالصه

 وارد نمایید انگلیسی

ارسال  مخصوص که این مراحلقت فرمائید د

انجام اصالحات یا پروف  مقاله جدید است.

 فرآیند و راهنمای دیگری دارد. ،مقاله
ینجا مشخص شده و صفحه مراحل فرآیند در ا

 شود. حاضر به صورت پررنگ نشان داده می

توانید به صفحه  با کلیک روی این لینک در هر مرحله می

، مراحل طی شده Confirmاصلی برگردید. بعد از مرحله 

 شود ذخیره می Incomplete Submissionعنوان  به



16 

 

 

آن را در مرکز ثبت خالصه پروپوزال کارآزمایی بالینی است باید  شما حاصل پیشنویساگر  ?Registered with clinical trial registryپرسشی وجود دارد که: این صفحه  در میانه

اگر مراحل ثبت کارآزمایی شما کامل نشده کنید  را انتخاب و شماره ثبت را وارد می Yesبت کرده باشید. در این صورت گزینه ث http://irct.irکارآزمایی بالینی ایران به آدرس 

 پیشنویس مشخص کنید

 استپرستاری یا مامایی 

 خود را( First-Page fileفایل صفحه اول پیشنویس ) browse با کمک

 اید را بیابید و آن را ضمیمه نمایید. که قبال آماده و ذخیره کرده

کلید واژه ها را به انگلیسی وارد 

هر کلیدواژه در یک نمایید. 

 ، بدون نقطه یا ویرگولسطر

 خود را در این قسمت ضمیمه فرمایید.( Article fileفایل پیشنویس مقاله )

ضمیمه فرمائید. مثال تعدادی تصویر یا یک  مدیا مربوط به مقاله خود را نیز توانید تعدادی فایل مالتی میکه در مراحل بعد  با توجه به این

، همچنین به انگلیسی مجموعه اسالید مربوط به مراحل انجام کار یا فیلم کوتاهی از خودتان درحال توضیح درمورد مقاله یا روش انجام کار

 را باید در این قسمت انتخاب کنید. این فایلهاتعداد شود.  شکل آنالین قرار داده ، تا در سایت بهفایل نمودار یا تصاویر مقاله با رزولوشن باال

کارآزمایی بالینی  مربوط به مقاالت

 )توضیح ذیل این تصویر(

http://irct.ir/
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 د.را وارد فرمائی "های بالینی ایران مرکز ثبت کارآزمایی"طرح پژوهشی خود در شماره ثبت  پیشنویسکرده و در مراحل اصالح  به پیگیری در این مورد اقداماست، 

 شود. مشخص …IRCTشود، با عالمت  ، در جایی که به روش پژوهش اشاره مینیز در قسمت مواد و روشها پیشنویسشماره باید در  محل درج این

 

ید کنید و درغیر این صورت با دهد. درصورت صحت این اطالعات آن را تائ شوید که اطالعات واردشده را نشان می می Confirm  وارد صفحه Nextبا اتمام این مرحله و کلیک روی 

 استفاده از کلیدهای پایین صفحه به مرحله قبل بازگشته اصالحات الزم را انجام دهید. 

د. در این مرحله باشن اید قابل آپلود می اشاره شد، به تعدادی که قبال مشخص فرموده قبلی است که همانطور که در تصویر Multimediaهای  ، مرحله ارسال فایلConfirmبعد از انجام 

 کنید.  های تصاویر با رزولوشن باال، اسالید، فیلم و نظایر آن را برای نمایش آنالین در کنار مقاله خود )بعد از انتشار( آپلود می فایل

اید. این فایل را در صفحه مشابه تصویر  مضای همه نویسندگان اسکن و در کامپیوتر خود ذخیره کردهآماده و با ا طبق راهنمایی صفحات قبلباشد که  می رایت ارسال فایل کپیمرحله بعد، 

 آپلود کنید.  Upload Copyright Formزیر انتخاب و با کلیک روی 

 همراه خواهد بود.وقت  اتالفشکالت و مدقت فرمائید چون تغییر دادن آن در آینده با برای آپلود رایت  سازی و انتخاب فرم کپی در آماده نکته بسیار مهم:

 

 : کردن یا حذف فایل ارسالی)برای ارسال فایل درست( وجود دارد هایی برای چک که در باالی آن لینک دبینی ای مشابه تصویر زیر را می رایت، صفحه بعد از آپلود فرم کپی
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شوند یا درصورت درخواست کارشناس مجله در  باشد که درصورت تمایل در این مرحله آپلود می لیست می رسشنامه و چکهای همراه مقاله مثل فرم رضایت آگاهانه یا پ مرحله بعد، ارسال فرم

 ها برای کارشناسان علمی مقاله قابل مشاهده خواهند بود.  باشند. این فرم مرحله انجام اصالحات قابل آپلود می

 . اکیداً خودداری فرمائیدرایت، تصویر و نمودار و جدول در این قسمت  ل فرم کپیهمانطور که در این صفحه توضیح داده شده است، از ارسا
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شود  کند. لذا تقاضا می رسانی به نویسندگان در مراحل بررسی مقاله استفاده می وارد کردن مشخصات نویسندگان است. سیستم آنالین مجله از این اطالعات برای اطالع مرحله بعد مخصوص

 . به این قسمت کپی کنید First-pageتوانید از فایل  این مشخصات را می. بسیاری از دقت فرمائیداین اطالعات در وارد کردن 

  دلیل بزرگی صفحه، محتویات آن در دو تصویر آمده است(:  شود مشابه تصاویر زیر خواهدبود )به ای که مشاهده می صفحه
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ترتیبی  به تک نویسندگان را مشخصات تک

 وارد کنیدآیند  که در مقاله می

 مت وارد کند.تواند مشخصات خود را با کلیک روی این قس میباشد،  کننده مقاله همان نویسنده مسئول اگر ارسالفقط 
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با آدرس مکاتبه او یکسان است،  اگر وابستگی سازمانی هر نویسنده با

 شود تیک زدن این مربع همان اطالعات در این بخش نیز درج می

را به تفکیک کد کشور، کد شهر )یا منطقه( شماره تلفن )یا موبایل( 

 بدون صفر، و شماره تلفن وارد کنید.

 این مربع را تیک بزنید.فقط برای نویسنده مسئول مقاله، 

را در این فهرست، با در نگارش مقاله  های هر نویسنده نقش

 انتخاب فرمائید. Ctrlنگهداشتن کلید 

توانید اطالعات دیگری در مورد هر نویسنده و یا  درصورت تمایل می

 عکس او را در این دو قسمت وارد کنید.

 است.چندمین نویسنده  مشخص کنید

است  ORCIDو یا  Researcher IDدرصورتی که نویسنده دارای 

 ها وارد کنید. توانید در این قسمت می

 ین نویسنده برسد؟آیا تغییر مراحل بررسی به اطالع ا

 شود. ثبت میاین نویسنده  مشخصات ،Addبا کلیک روی 

 وهمه نویسندگان  پس از ثبت مشخصات در آخرین مرحله،

 را کلیک کنید. Next کردن نویسنده مسئول، مشخص
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تگی سازمانی نویسندگان لطفا دقت فرمائید که پس از ارسال مقاله امکان تغییر در مشخصات نویسندگان وجود ندارد لذا به هر نحو ممکن از صحت اسپلینگ نام و وابس * نکته بسیار مهم:*

خود با  الزامات نگارش وابستگی سازمانین حتما درمورد دانشجویامطمئن شوید.  شود درج می First-page Fileشکلی که در  ، بهو توافق آنها درمورد ترتیب و نقش هریک در مقاله

 استاد راهنما و معاونت پژوهشی دانشکده مشورت کنند.

 هاد دهیدشناسید به مجله پیشن مرتبط با موضوع مقاله میرا ی انشود که چنانچه داور در این مرحله از شما خواسته میید. آ نمایش در می صورت زیر به ای به پنجره پس از این مرحله،
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این شخص نباید از را انتخاب نمایید.  suggest and go to next stepگزینه  در انتهای صفحهفردی را در نظر دارید مشخصات او را وارد نمایید و  اگر

آید که اطالعات وارد شده  نمایش در می ای به حهمجددا صف .را انتخاب نمایید skip this stepچنانچه فردی را مد نظر ندارید گزینه . همکاران شما یا تیم سردبیری باشد

 پیشنویس شما در سایت مجله ثبت شده و متن زیر به نمایش درآید: را انتخاب نمایید تا submit manuscriptدهد. چنانچه صحیح است گزینه  را برای تایید شما نمایش می
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نام شما در حال بررسی توسط مجله است. شما می توانید در مراجعات بعدی خود با  پیشنویسد شد که به شما نشان می دهد که در انتها شما وارد صفحه شخصی خود به صورت زیر خواهی

 خود را پیگیری نمایید: پیشنویسوارد این صفحه شده و وضعیت  Authorعنوان  بهدر خود  کاربری و رمز عبور

 دیگر پیشنویسارسال 

 برگشت به صفحه اصلی

 شرکت در نظرسنجی سایت مجله



25 

 

 

 

ود کد مقاله شما در این قسمت نشانه ثبت وج

پیشنویس در سایت است. در مکاتبات خود حتما 

 به این کد اشاره فرمائید.

شده موجود در سایت  ابتدا به راهنماهای آمادهدر صورت داشتن ابهام یا سؤال در مورد پیشنویس خود حتی  المقدور از مراجعه حضوری به دفتر مجله خودداری بفرمایید. 

کلیک روی این توانید با  می شکده پرستاری اصفهان مراجعه و درصورت عدم وجود اطالعات کافی درمورد مشکل شما یا نیاز به پیگیریمجله یا دان

این . ی شودتا پیگیر کنیدامک ( پیIJNMR) 00068079090به شماره خود را دارید  مقاله  . اگر قصد پیگیری روند داوریارسال کنید (Query)به دفتر مجله ایمیل  لینک

 آخرین راه تماس،عنوان  بهتماس بگیرید.  57173023030همچنین می توانید با دفتر مجله به شماره  شود. پیامکها معموال پاسخ داده نخواهندشد اما پیگیری حتما انجام می

 اشاره فرمائید. کد مقالهاست. حتما در ایمیل به  journal@nm.mui.ac.irنیز  دفتر مجله ایمیل 

ال شده های ارس درصورت نیاز به تغییر فایل

توانید با کلیک روی این لینک به روند ارسال  می

 مقاله بازگشته ویرایش الزم را انجام دهید.

وضعیت مقاله کنونی و مقاالت ارسال شده قبلی 

بینید: مقاله قبلی این نویسنده  خود را در اینجا می

ری خارج شده و مقاله جدید در مرحله از روند داو

توانید اطالعات  با کلیک روی این لینک می بررسی اولیه تیم سردبیری است

شده به ایمیل خود را در اینجا نیز  های ارسال پیام .کاملتری از این مقاله به شکل زبر مشاهده کنید

 .توانید مشاهده فرمائید می
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  بسیار مهم: نکات

حتی اگر مقاله نکنید(،  Copy-Paste)بندی و انشای متن اصلی استفاده نفرمائید  و از کلمات یا جملهصورت غیر مستقیم باشد  هایتان از منابع دیگر به ولنقل قدقت فرمائید که  -1

 متهم نشوید.)سرقت علمی و ادبی(  arismPlagiو حتما به درستی رفرنس بدهید تا در جامعه علمی به کنید  بیانمفهوم متن را با سبک نوشتاری خودتان بلکه ، خودتان باشد

دانشجویان عزیز حتما با مطالعه مقاالت معتبر و راهنمایی اساتید خود با نامه متفاوت است.  ها در آن با پایان و گزارش یافته پیشنویسسبک نوشتن  -2

سالی به دلیل اشکاالت متعدد نوشتاری ویا ارردشدن سریع پیشنویس  خود از آن استفاده کنند تا با پیشنویساین سبک آشنا شده در نوشتن 

 ساختاری مواجه نشوند.

اشاره شده  های چارچوب مقاالت فایل ها، بسته به نوع مقاله در به این محدودیتشود که رعایت محدودیت تعداد کلمات، رفرنسها، جداول و نمودارها الزامی است.  مجدداً تاکید می -7

ای  رفرنس و سه جدول و یا نمودار داشته باشند مشروط بر آن که اندازه جداول و نمودارها به گونه 75کلمه بوده حداکثر  7555توانند تا  عنوان مثال مقاالت تحقیقاتی می ت. بهاس

  جا بدهد.یک صفحه  باشد که ناشر بتواند در فرمت نهایی آنها را در

a. 15شود که از ابتدا حجم مقاله و تعداد رفرنسها حداقل حدود  شود. لذا پیشنهاد می به حجم مقاله افزوده می ند داوری و انجام اصالحاتباشید که معموال در رو توجه داشته 

. یافتن سندگان()درخواست اغلب داوران علمی از نوی های جدید و دارای نویسندگان ایرانی بیشتر استفاده شود و از رفرنس شود درصد کمتر از حد مجاز درنظر گرفته

 میسر است.مقاالت  MeSH Termsیا  Affiliationیا  Addressدر قسمت  Iranبا جستجوی کلمه  مقاالت انگلیسی نویسندگان ایرانی

b.  بخصوص در  کندهتمرکز مناسب بر موضوع و عدم ذکر مطالب پرا. با درصد کمتر از سقف مجاز باشد 25های ارسالی حداقل  شود تعداد کلمات پیشنویس پیشنهاد می

  توان به این هدف دست یافت ساده، صریح، واضح و کوتاه به راحتی می سبک نوشتاریقسمت مقدمه و بحث، و رعایت 

c.  کلی که ش ها به و روایت یافته ،های برجسته و کوتاه کنندگان به مثال های مستقیم از شرکت توان با محدود کردن نقل قول را میتحقیقات کیفی حجم مقاالت حاصل از

 تاحد زیادی کاهش داد.برده است،  محقق پی
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d.  که نویسنده  دالر به هزینه نشر اضافه خواهدشد 25هر صفحه اضافی مبلغی حدود درصورت عدم رعایت موارد فوق، براساس تخمین تعداد صفحات نهایی مقاله، به ازای

 کارشناسی علمی و انجام اصالحات ممکن نیست.  ملزم به پرداخت آن قبل از پذیرش مقاله خواهدبود. تلخیص مقاله بعد از

صورت،  طور کامل درج شوند. در غیر این به PubMedنوشته شوند تا در ایندکس  Spaceصورت یک کلمه واحد، بدون استفاده از کاراکتر  های دوقسمتی به شود فامیل توصیه می -2

تواند نام خانوادگی خود را به شکل  این نویسنده میبرای جلوگیری از این حالت، ) اهدشدایندکس خو .Far, A. Aبه صورت  Ahmad Ahmadi Farعنوان مثال،  به

Ahmadifar یا ،Ahmadi-Far )تایپ کند. 

ت دادن ازدساست و مجله هیچ مسئولیتی در قبال  نویسنده مسئول مقاله بر عهدةفقط و فقط یافتن از درستی اسپلینگ اسامی و وابستگی سازمانی نویسندگان  اطمینان -0

تایید این موارد ارسال یا و نظایر آن در اثر اشتباهات پیش آمده در روند  فراغت از تحصیل دانشجویانها برای  ، یا عدم پذیرش مقاله توسط دانشگاهامتیاز یا پاداش مقاالت

(Proofتوسط نویسندگان نمی ) .اصالحات و پروف مقاله با همه نویسندگان در ارتباط بوده نظرات در تمامی مراحل ارسال، انجام  نویسنده مسئول مقاله موظف است پذیرد

 ها برساند.  آن ئید همةکار بگیرد و به تا ها را به آن

در ابتدای   است. قرار داده شده مجلهلینک  در http://nm.mui.ac.irها در دفتر مجله، در سایت دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان به آدرس  فلوچارت بررسی پیشنویس -3

های ارسالی، بعد از بررسی اولیه تیم سردبیری، مقاله برای اصالح روند  یا محتوای فایل (Submission) درصورت هرگونه اشتباه در روند ارسال مقالهفلوچارت مشخص است که 

شود و تا تکمیل این مرحله پیشنویس وارد روند کارشناسی علمی نخواهدشد، به  گفته می Technical Modificationشود. به این مرحله  ارسال مقاله به شما برگردانده می

در این مرحله شما خواهید توانست اطالعات وارد شده قبلی در روند ارسال پیشنویس را مشاهده و موارد الزم را اصالح فرمائید است.  درواقع مقاله هنوز ارسال نشدهاین معنی که 

کشد، عدم دقت در ارسال صحیح مقاله  . نظر به این که هربار رسیدن نوبت بررسی به مقاله شما دو الی سه هفته طول میتغییر فرم کپی رایت بدون حذف فرم قبلی میسر نیستاما 

 خواهدبود.  اتالف وقت ارزشمندتانبه معنی گرفتار شدن در این چرخه و 

واریز کنند.  Processing feeهزینه کارشناسی شود که مبلغی به عنوان  در مرحله تکنیکال از نویسندگان خواسته می 2513دای سال بسته به سیاست انتشارات دانشگاه، از ابت -3

نصراف ها حتی درصورت ا شود. هیچیک از این هزینه باشد که در مرحله پذیرش علمی اخذ شده به ناشر پرداخت می می Publication feeهزینه نشر این مبلغ جدای از 

http://nm.mui.ac.ir/
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. راهنمای پرداخت هزینه نیز در سایت دانشکده موجود است و در آن، روش قابل برگشت نخواهدبودنویسنده از ادامه روند بررسی یا ردشدن پیشنویس در فرآیند کارشناسی علمی، 

 پرداخت، مبالغ و شماره حساب آمده است. 

، مجله هیچگونه ع وقت، به علت تعداد باالی مقاالت ارسالی و محدودیت های موجود خصوصا از نظر داوریعلیرغم تالش مجله برای بررسی علمی دقیق و چاپ مقاله در اسر -8

 تعهدی در قبال چاپ مقاله در یک بازه زمانی خاص را ندارد.

 باشند.  قابل رؤیت و دانلود می PubMedو بعد از چندروز در  thttp://www.ijnmrjournal.neمتن کامل مقاالت منتشرشده ابتدا در سایت  -0

http://www.ijnmrjournal.net/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

