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نامخدابه

 مجله محترم مجلهIJNMRداوران با جنابعالی سرکارعالی/ همکاریهای از تشکر دربا چند نکاتی مقاالت، داوری مورد

گردد.خدمتتانارسالمی

نکاتیرابرایتنظیمدرستآنتواننددرنویسندگانواساتیدمحترمراهنمانیزمیاینمتنبهنحویتنظیمشدهاستکه

راهنماییدانشجویاندرنگارشمقالهپیداکنندبهوودنوشتةخ مطلوبیداشتهروندشدهکیفیتنحویکهمقاالتآمادهیا

اینگارشمقاالتاینمجلهدرسایتنمدرضمنراهبررسیوداوریمقاالتباسهولت،سرعتوکیفیتباالتریانجامشود.

مقاالتدرانواع(Templates)هایتمپلتهمچنینفایل.استدهشدهکهساختارمقاالتدرآنتوضیحداباشدموجودمی

توانبهعنوانیکفرمبراینگارشمقالهدرچارچوبکلیمقاالتمجلهازوجودداردکهمیدانشکده،درلینکمجلهسایت

آنهااستفادهکرد.

مقاالت:ونگارشداوریهاینکته

 ی: به طور کل  

-  داوریمقاالت، اظهاراتکلّلطفدر چندعالمتسئوالو گذاشتنتنها اظهاراتمبهم، از یا،یمثلعدمپذیرشاً

توانمقاالتتکراریراباذکرمصادیقآنضعیفیاخوببودنمقالهبدونذکرجزئیاتخودداریفرمائید.البتهمی

وشدارندرابدونبررسیکاملردمقاالتیکهایراداساسیدررهمچنینومقالةمنتشرشدةقبلی،باآدرسکامل

لطفاتوجهفرمائیدکهیکیازاهداف.الزماسترسالبهنویسندةمقالهاماذکردالیلمتقناینپیشنهاد،برایاکرد

 مجالتعلمی، انتشار مهارتمهم جهتارتقاء پژوهشگراندر توضیحکاملعلمیهاینگارشکمکبه با است.

هاوهمچنینارتقاءحرفههاوانتشارنتایجآنتوانیمدرنهایتبهکیفیتپژوهشسیدهمیدرمورداشکاالتمقاالتر

کمککنیم.

توانیدنقطهنظراتخودرادرمقاالتیکهعلیرغممتنانگلیسی،مشخصاستکهحاصلپژوهشیدرایراناست،می -

امابرایداوریمقاالتخارجیانگلیسیباشد.هبپاسخداوریمقالهوضرورتینداردکهفارسیذکرنمائیدبهزبان

 حتمااززبانانگلیسیاستفادهفرمائید.

اولیهدقتفرمائیدکهمقالهقراراستبهزبانانگلیسیمنتشرشود.پسحتیمتنفارسیلطفاًدرنگارشمتنمقاله -

 لذا سبکنگارشانگلیسیهمخوانیداشتهباشد. دارایفعلبایستیطورینوشتهشودکهبا بایدجمالتکوتاه،

 المثلباشد.مشخص،بدونهرگونهابهاموعاریازکنایهوضرب

هاراصریح،اولشخصوباافعالشودکهجملهشد،امروزهتوصیهاکیدمیبرخالفسبکنگارشیکهقبالًتوصیهمی -

( بنویسید. معلوم میبنویسید: میتصور منتصور یا کنمکنم می:جایبه... بهتصور یا . ... که نمونهشود هاجای:

 هاراآنالیزکردیم(.توسطمحققینآنالیزشدندبنویسید:مانمونه

برایخودداریازتکرارکلمهمشابهدرجمله،صراحتودقتمتنراقربانینکنید.چنیننقلشدهکهدانشجویی -

 کلمه تکرار همستر"برایخودداریاز نام" است:اینجمله خلقکرده را سایر"فهوم با را منهمستر وقتیکه
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هاییدرنگارشانگلیسیمقاالت.درموردنکته"حیواناتدرقفسقراردادم،آنپستاندارکوچکشروعبهبازیکرد

 توانیدبهسایتزیرمراجعهفرمائید:علمیمی

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

 در عنوان مقاله:

راستاباشدورساندهمشرطیکهبامفهومیکهمقالهمی،بهباشداشکالینداردکهعنوانمختصریاحتیژورنالیستی -1

فایلمقالهحتمادارایعنوانکاملباشد.باشد.هدفبهطورواضحوکاملذکرشده،درانتهایمقدمه

)بهدلیلتأثیرزمانومکانبرهاکهیافتهضرورتداردمقالهواندرعنذکرمحلوسالانجامپژوهشصورتیدر -2

اندازه تحتتأثیرآنقرارگیرندمتغیرهایمورد قابلیتتعمیمیافتهبه،گیری( هایپژوهشبهزمانیاطوریکه

 رسئوالببرد.وضوحزیهمکاندیگرراب

 در چکیده:

کلمه(152اه،حداکثرکوتة)درمقالکلمهباشد252حجمچکیدهحداکثر -3

هاراچککلیدواژهمیتوانPubmedدرسایتMeSH ازطریقمنویباشند.MeSHکلیدواژههامنطبقبر -4

الزماست ازکلمهبررسیفرمائیدکهکرد. هایکلیدیدرمش،همانمفهومیباشدکهدرمفهومتعریفشده

کاررفتهاست.مقالهبه

 Z)مثلرمواردمعنیدارنتیجهتستاماریدرچکیدهدرقسمتنتایجد -5  tیا rیا اول(وپیولیوذکرشود(

 .)آزمونآماریوسپسپیذکرگردد

 هیچوجهرفرنسموجودنباشد.درچکیدهبه -6

 تیترهایفرعیچکیدهشاملمواردزیراست -7

Background, Materials and Methods, Results, Conclusions, Keywords  

مقالهنیزبایدبهترتیبزیرتیتربخوردمتن

Introduction, Materials and Methods, Ethical considerations, 

Results, Discussion, Conclusion, References, Tables , Diagram 

,Figure 

 در متن مقاله:

 کرشوند.هاخودداریشودواعدادیکتادهدرمتنباحروفذازذکرعدددرشروعجمله -8

اولآزمونآماریوسپسپیذکر(.ذکرشودنیزنتیجهتستاماریمقالهدرمواقعیکهپیولیومعناداراستدر -9

 )گردد

عالئمسپسوکاملنام)اول.برایاولینباربهطورکاملنگارششوددرچکیدهومتنمقالهعالئماختصاری -12

 اختصاری(
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وازنگارشکل(Title Case)انددرتیترهاحرفاولهرکلمهبزرگباشددرمقاالتیکهانگلیسینگارششده -11

 حروفدرعنوانیاتیترهایمقالهباحروفبزرگخودداریشود.

حجممقدمهبیشازیکپنجمحجممقالهنشود. -12 برایمعرفییکصفحهمقدمهکمترازبرایمقاالتپژوهشی،

بهاینبخشصدکلمهپانبیشازحتیتوصیهشدهکهبهتراستواهمیتموضوعومفاهیماصلیآنکافیاست

.هنشوداختصاصداد

درانتهایمقدمهحداقلهدفکلیپژوهشذکرشدهباشدوبهتراستاهدافجزئینیزبهاختصار،بدونگذاشتن -13

.ضرورینیستذکراهدافجزئییافرعی؛هرچندشمارهدریکتایکونیمسطرذکرشوند

.شودتوضیحداده،یمرتبطهاحاصلازسایرپژوهشهایدمهبایدمفاهیماصلیموردپژوهشویافتهدرمق -14

انتخابنقطهشروعمناسبوذکردالیلمرتبطبایکدیگربهشکلپیوستهو.سیرمنطقیمقدمهبسیارمهماست -15

اطبرابههدفپژوهشودرکبندیخوبازاهمیتموضوعوچالشموجود،مخروان،برایرسیدنبهیکجمع

 کند.اهمیتآنرهنمونمی

16-  نگارششودمقاله نویسنده انشای به کامل بطور بایستی و بخشی هیچ پاراگرافدر چیدن هم هایشاملکنار

باشد.ندیگرانینوشته

گیریبهنمونهوتمامیاطالعاتمربوطپژوهشةالزماستجامع،باشدهااهمیتداشتهدرصورتیکهتعمیمیافته -11

باشد.گیرینیزبهصورتتصادفیانجامشدهشودونمونهبخوبیبیانهادرقسمتروش

18-  آوردنفرمولحجمنمونهضرورینیست)و آوردنآنصرفبرایرعایتاختصار استاز شودبهتر درنظر اما )

کمّپژوهش های است الزم گرفتهی قرار نمونه حجم محاسبه مبنای که آنمقادیری تخمین چگونگی و هااند

 شود.بیانضریبتاثیر،تعدادمتغیرها(مواردیمثل:قدرت،درصداطمینان،)

19-  باشد. شده نوشته روش هر برای موجود استانداردهای اساس بر و دقیق بطور پژوهشباید انجام اینروش

کنند.میبستهبهروشپژوهشمشخصاستانداردها،حداقلاطالعاتیراکهنویسندهبایددرمقالةخودبیاوردرا

شودودرآدرسزیردراستفادهمیهایکارآزماییبالینیدهیپژوهشبرایگزارشCONSORTعنوانمثالبه

 دسترساست:

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

باشد:مندومتاآنالیزاستودرآدرسزیرقابلمشاهدهمیدهیمرورهاینظامکهاستانداردگزارشPRISMAیا

http://www.prisma-statement.org/ 

 اپدهیمطالعاتمشاهدهبرایگزارشSTROBEهمچنین موردای کوهورت-یدمیولوژیکمثل یا که،شاهدی

هایآندرآدرسزیرقابلدانلوداست:لیستچک

http://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists 

طراحیشدهکهدرآدرسزیرقابلمشاهدهاست: COREQلیستیباعنوانزچکبرایتحقیقاتکیفینی

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/T1.expansion.html 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/T1.expansion.html
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گیری)معیارهایورودوجزئیاتنمونهتوضیحدادن(Original Articlesطورکلیدرمقاالتپژوهشیاصیل)به -22

روشنمونه حجمنمونه، توضیحدقیقخروج، آن(، مقابلهبا نحوه ریزشنمونهو گردآوریدادهگیری، وابزار ها

 ضروریاست.چگونگیتعییناعتبارواعتمادعلمیآن

چگونگیوهمچنینعلمیآننجیابزاروتعییناعتبارواعتمادروانسنحوة،الزماستدرموردابزارهایاقتباسی -21

 .شودکاملتوضیحدادهبطورها)برایمثاللیکرتو...(گیریدادههایاندازهامتیازبندیمقیاس

بهوضوحتوضیحگونگیپیگیریو..(چانجاممداخله،ها،تکنیکانجامکار)برایمثال:چگونگیدسترسیبهنمونه -22

 .ددادهشو

 .متدولوژیدرچکیدهومتنازنظرمحتوامشابهباشد -23

بعدازجاییکهبهنوعمطالعه)ابتدایروشدر،)برایمقاالتکارآزماییبالینی( IRCTشمارهثبتذکر -24 معموالً

اینشماره(شوداشارهمی درمرحلهکارشناسیدرمقاله،بودنهویتنویسندگانبرایحفظمخفی،الزامیاست.

 باشد.درقسمتموادوروشهاگذاشتهشدهجایخالیبرایآنآیدامابایدیکمین

اتظدربخشمالح.(بهصورتجداگانهبعدازروشقرارگیردEthical considerationsاتاخالقی)ظمالح -25

ورتوجوداخالقیعالوهبرمواردرایج،بهکسباجازهازنمونههایتحقیقبهصورتواضحاشارهگرددودرص

 .تصویبکمیتهاخالق،شمارهمصوبوتاریخآندرقسمتمالحضاتاخالقیذکرگردد

t،F،u،2)مقدارآزمونةوبهآماریدقیقباشدگزارشنتایجآماردرنتایج، -26
χ)ومقدارپیاشارهشدهونظایرآن

 .باشد

بعدازرفرنسبهانگلیسیجداول -21 بیایدودردرانتهایمقاله، دارایمتنبهآنها هرجدولحتماً ارجاعشود. ها

 دقتشودکهجهتجدولچپبهراستباشد.شمارهوعنوانمتناسببامحتوایآنباشد.

.درسرستونهایجداولمشخصگرددکهشاخصهایآماریچیست -28

دریکستونMean(SD)صورتبرایرعایتاختصاربهوشودنمیانگینازانحرافمعیارجدادرجداول،ستون -29

درجداولتحلیلیحتماًمقدارآمارهمشخصباشد.Mean(SD)آوردهشودبهشرطاینکهدرسرستونعبارت

 های(مجزاآمدهباشند.های)یاردیفدرستونpآزمونومقدار

اینکهعالمت -32 به توجه اطمینانمیانگیناست±با بهفاینعالمتنبایدبرایانحرا،مخصوصفاصله کارمعیار

 Mean (SD)بهصورت)وترجیحاحتیدرجداول(درمتنفرمتدرستذکرمیانگینوانحرافمعیار.شودبرده

 است)یعنیانحرافمعیارداخلپرانتزدرجلویمیانگیننوشتهشود(.

 .درجداولاولنتیجهتستسپسدرجهآزادیوسپسپیولیوذکرگردد -31

بریم،درانگلیسیبرایکارمیعالمتیکهمادرفارسیبرایممیزبهکهدقتشوددادلطفادرترجمةجداولواع -32

 تغییرکند.(.)بایدبهنقطه(/)رود.هنگامترجمهانگلیسیاینعالمتکارمیخطکسریبه
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)جداولنیستجدولزیادیکهایارائهشدهدر،اگرتعدادیافتهاطالعاتجداولبایدحجممناسبیداشتهباشد -33

درجداولدیگرادغامنظرشدهاطالعاتموجوددرآن،ازآنجدولصرفبهتراستکمترازششیاهشتخانه(

.نشوندتکرارمتندرجداولدیگریاانددرجدولآمدهیککهدردقتشودعددهاییدرمتنبیاید.شودیا

جداولونمودارهابایددرانتهایهمهاحروفیااعدادرومی.شمارهجداولونمودارهابااعداددهدهیذکرشودنهب -34

)نکته،برایاطالعنویسندگانواساتیدمحترم.تکآنهاارجاعدادهشودمتنبعدازمنابعبیایندودرمتنبهتک

دریکیدهومایلتصویریآننیزباوضوحمناسبآبایدفا،درصورتیکهمقالهحاوینموداریاتصویراستراهنما:

آپلودشود.(Legend(وتوضیحمربوطبهآن)IDازمراحلانجاماصالحاتدرقسمتتصاویرباذکرشمارةآن)

راهنمایتوضیحبیشتر در استProof)نهاییتایید آمده مقاله مامائی( پرستاریو سایتدانشکده در که

 .(مجلهقابلدانلوداست(درقسمتnm.mui.ac.irپزشکیاصفهان)دانشگاهعلوم

 ازتفسیراجتنابشود.،هادرقسمتیافته -35

،کلمه3222حداکثروجداولهارفرنس،احتسابچکیدهباحجممقاالتکاملبراساسمصوباتجدیددانشگاه، -36

کلمهوبرایمقاالت5222حداکثرمرورسیستماتیکبرایوکلمه3522حداکثروترکیبیبرایمقاالتکیفی

بیشازکاملةهرمقالشود.کلمهمحسوبمی322هرنموداریاتصویرمعادلبا.استکلمه1222کوتاهحداکثر

کیمقالهمتنکلمه1222هریازابه معموالًباشد.نداشته(یادرصورتضرورتحداکثرچهارجدول)سهجدول

شودوازبررسیمیTechnicalشدهبهمجلهدرمرحلههایارسالتعدادکلماتپیشنویس.استیکافجدول

شودحجممقالهرابهحدمجازبرساندیاهزینهاضافیبابتکلماتاضافیپرداختکند.درنویسندهدرخواستمی

به بهمحدودیتتعدادکلماتدقتفرمائیدوبهنویسندهتذکردهیداصالحاترا حوینکارشناسیمقاالتلطفاً

شدهبیشازحدتعیینانجامدهدکهمنجربهافزایشحجممقالهنشود.درصورتیکهتعدادکلماتمقالهترجمه

عنوانمثالبهتمرکزهزارتومانپرداختکند.به222کلمهاضافیمبلغ622ازایهرشدهشود،نویسندهبایدبه

وضوعاتجنبیوغیرمرتبطدقتفرمائید.پرداختنبهمدقیقمقدمهوبحثبرموضوعمقاله،وعدم

مطرحشوددرمقاالتتوصیفیوهمبستگی -31 اثربینمتغیرها مطالعاتاینادعاخاصّ.نبایدادعایرابطهعلتو

 تجربیوکارآزماییبالینیاست.

تفاوتتیودنتکنددقتفرمائید.مثالًآزمونتیاسهایآماریبهآنچهآنآزمونبررسیمیدرگزارشنتایجآزمون -38

کندودرگزارشنتایجآننبایدبرارتباطمتغیرهاتأکیدکرد.هارابررسیمیمیانگین

چالشوهدفهاباترینیافتهارتباطمهم)دوسهسطر(ابتداباذکریکپاراگرافکوتاهبهتراستدرقسمتبحث -39

ایدیگرنیست،الزماستدرههایپژوهشفتههایپژوهشدرکناریاتنهاچیدنیافتهبحث.مطالعهنوشتهشود

ایاگریافتةغیرمنتظرهشود.درموردعللاحتمالیآنتوضیحدادههایموجودبینآنهاوهاوتفاوتموردمشابهت

طوردیگریهممیاید،سعیدستآوردهبه را نتایجشما آیا توضیحدهید. توانتفسیرکنیددالیلاحتمالیآنرا

باید.اهمیتزیادیدارد"بحث"استداللنویسندهدرنگارشقسمتبایینگارش،جذابیتوروالمنطقیزیکرد؟
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اهمیتتأکیدشودروییافته دراینهایپژوهشخودتوجهنشاندهید،همچنینبهمحدودیتهایجدیدوبا .

باید.البتههاآمدهباشدسمتیافتهاعدادبایددرقاینقسمتازذکراعدادحاصلازپژوهشخودداریشود،تمام

.هایپژوهشدیگراناشارهکردبهیافته

باشدوتر،آوردننامنویسندگانوسالانجامپژوهشبایددرحداقلضرورونویسیونکوباتوجهبهروشرفرنس -42

نشود ذکر بهترجیحاً روش،جایآن. بررسیو مورد جامعه و نمونه محل، مختصریبه برایهروهشپژاشاره

.شودتوصیهمیمطالعه

هایپژوهشکهموردبحثازمهمترینیافته)حداکثرپنجاهکلمه(بندیمختصردرانتهایقسمتبحث،یکجمع -41

ماماییوکاربردآندرپرستاریو،استتأکیدبرآنچهمقالهبهدانشموجوداضافهکردههمراهبا،استقرارگرفته

یافتهتوهمچنینمیبیاید. از پرسشهاییدیگریکه به استنباطمیانید بههایشما نیاز اگر و کنید اشاره شود

پژوهشدیگریبرایپاسخبهآنپرسشهاوجودداردبهآناشارهفرمائید.

.باشدوفاقدرفرنسمیشودمشخصمی«گیرینتیجه»باتیترالذکر،فوققسمت -42

استوپژوهشحمایتمالیکردهمرکزیکهازیروتشکر،باذکردانشگاهیاقسمتتقد:برایاطالعاساتیدراهنما -43

به نظراخالقیوعلمیرا انجامپژوهشموثربودههمچنین،عهدهداشتهتأییدپژوهشاز افرادیکهدر اندامااز

)یامحلپایاننامهباذکرشمارهثبتطرحپژوهشیاشود.اینقسمتاندتشکرمیمعیارهاینویسندگیرانداشته

 فهرستنویسندگان( در اولقرارگرفتناو فایلصفحه First-page file)بایددر ارسالتایپشده( هنگام در

 مقاله شودجداگانه حفظبی)اینفایلبهآپلود بودنمقاالتمنظور کارشنام اختیار علمیقراردر ناسانمحترم

وبعدازپذیرشمقالهتوسطناشردرمتنمقالهقراردادهمشاهدهاستتنهاتوسطتیمسردبیریقابل،گیردنمی

.(طورکاملبهزبانانگلیسیتایپشود،بههمیندلیلبایدبهشودمی

منابعیکهمربوطبهقدیمیبودن)بهعنوانمثال،جدیدباشندتاحدامکانمنابعبهصورتکاملنوشتهشودو -44

،حتیآنهاةهمازابتدابایستیو(بلکهمطلوباستاشکالینداردتنهانهآناستنظریتاریخچةموضوعومنشاء

نوشتهشوندبهانگلیسیمنابعفارسی، نگارششودتاحدامکانازمقاالتمرتبطباموضوعمقالهتوصیهمی. شده،

 ’AuthorsویاMeSH termsیاKeywordsدرIran)جستجویکلیدواژهاستفادهشودنویسندگانایرانیتوسط

Affiliations).موجوددرةباهمانترجمایکهدرآنمنتشرشدهاست،مجلهبعفارسیبامراجعهبهسایتمنا

مشخص(In Persian)درانتهابابهانگلیسینوشتهشودو،اسامینویسندگانهجایسایتخودمقالهوهمان

 ترجمهکند.مترجمماهرآنرایکودنویسندهیااگرترجمهانگلیسیدرسایتنبود،خ.شوند

نرم -45 نویسندگانیکهاز میEndNoteافزار استفاده مخصوصStyleتوانندشیوه)کنندمیبراینگارشرفرنسها )

سایتدانشکدهپرستاریوماماییاصفهاندرلینکمجلهبیابندوازآناستفادهکنندافزاررادربرایایننرممجله

د ارسالمیاما فایلیکه )ر متنساده به را اینرفرنسها باید قابلPlain Textکنند که باشند تبدیلکرده )

 ویرایشباشد.
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22برایمقاالتپژوهشیهرفرنساشارهنشود.ازسبراییکپاراگرافبهبیشروینشود.دراستفادهازمنابعزیاده -46

52تاامامقاالتمرورسیستماتیکمعموالزقابلقبولاست،منبعنی15وحتیحدودرفرنسکافیاست32تا

.لینداردکهاشکامنبعدارند

 راهنمای انجام کارشناسی علمی مقاالت در سایت مجله:

شود.کارشناسیعلمیمقاالتتخصصیهرحرفهنوعیادایدِینوخدمتیارزشمندبرایصاحبنظرانهرحرفهمحسوبمی

تواننددرارتقاءسطحعلمیوتوانمندیاعضایحرفةخودنقشانجامکارشناسیعلمیمقاالتمیمتخصصینهررشتهبا

داشته مؤثری مجله دلیل همین به همکاریبهIJNMRباشند. ایران در پرستاری یک سطح نمایه مجله اولین عنوان

 ارجنهاده را کارشناسیعلمیمقاالتاینمجله پرستاریدر همکاریمیصاحبنظرانمحترم دعوتبه آنها برایاز کند.

یابااعالمآمادگیفرمائیدijnmr.editor@gmail.comدریافتفرممشخصاتکارشناسانمجلهلطفاباارسالایمیلبه

یاکلیکروی،درJoin as reviewerوکلیکرویلینکijnmrjournal.netمراجعهبهسایت سمتراستصفحه،

.عنوانداورجدیددرخواستبدهیدبهhttp://ijnmrjournal.net/joinus.aspلینک

مجلهدیجدستمیسدر آدرس: بعالوههفتهسهیداوریبرافرصت،m/ijnmrhttp://www.journalonweb.coبه

.کندیمحذفراکارشناسستمیسخودآنازبعدواستیریگیپیهالیمیاازبعدروزپنجحدود

 داوری، انجام )یکاربرمشخصاتباتیسابهورودازبعدبرای بهشدهارسالتانیبرالیمیاقیطرازکهخود عنوان(

Referee/Reviewer،قسمتیروPending Jobsدانلودرامقالهلیفاتوانیدمیهمانجا.دینیببرامقاالتکلیکفرمائیدتا

.دینمائمطالعهفرموده







لینک و روی این بعد از کلیک 
کردن بخشهای مشکوک  درج

توانید ازنظر سرقت  مقاله می
 ادبی آن را چک نمائید.

اگر مایل به قبول کارشناسی 
توانید با  این مقاله نیستید می
انصراف کلیک روی این لینک 

 .بدهید

مقاالت دارای عنوان مشابه را 
یا  PubMedتوانید در سایت  می
 جستجو فرمائید. Medknowدر 

 مقاله را از اینجا دانلود کنید.
داشتن موس  کد مقاله با نگه

 روی فایل ظاهر می شود.

برای شروع کارشناسی اینجا را 
 کنید.

mailto:ijnmr.editor@gmail.com
http://ijnmrjournal.net/joinus.asp
http://www.journalonweb.com/ijnmr
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دارددرموردمقالهیکلسوالچندابتداکهدیشویمیداورةصفحوارد،Give your commentsنکیلیروکیکلبابعد

گیریدرموردادامهروندکارشناسیقابلرویتخواهدبودوبهتصمیمبرایتیمسردبیریتنها.ایننظراتدیزنیمکیتکه

.شودبراینویسندهارسالنمیکنندهاستامامقالهکمک



.حتیدیفرمائواردRemarks for Authorsقسمتدررامقالهمختلفیقسمتهامورددرخودشنهاداتیپمشروحلطفا

ردکردن تواندبهنویسندگانکمککندکهدرمقاالتمقالهمیهایشرحکاملدالیلوکاستی،مقالهباشداگرنظرشما

تکرارنکنند. وستیپراآنگذاشتهکامنتمقالهفایلیرودیتوانیمدیبخواهاگرنیهمچنبعدیخوداشتباهاتمشابهرا

غامیپاگرضمنااستلیمیابهلیفاکردنوستیپهیشبکهداردوجودزینکارنیایبراییجاصفحههماندرکهدیفرمائ

دیفرمائپیتاRemarks for Editorقسمتدردیدارتیمسردبیرییبرایخصوص
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تانتیجهکارشناسیشماارسالشود.باایندیفرمائکیکلراSubmitباعنوانصفحهریزنکیلمراحلنیااتمامازبعدو

وخواهدشدمنتقل(Manuscript Reviewed)شدهیکارشناسمقاالتقسمتبهشمایجاریکارهاستیلازمقالهکار

ایبامتنزیرنمایشدادهخواهدشد:صفحه.دراینمرحلهشودیمارسالزینمجلهدفتریبرا

 



 .الخواهدشددراینمرحلهایمیلیبرایتشکرازشمابابتهمکاریدرانجاماینکارشناسیبرایشماارس

بهعنوان یعنیمقالهکارشناسمسئولدرصورتیکهمقالهبرایشما باشد، وحداقلقبالًارسالشده توسطشما یکبار

بهحداقلیک و کارشناسیشده دیگر است،نفر شده داده ارجاع شما به شده کفایتاصالحاتانجام بررسیازنظر منظور

خواهیددید:شکلزیررابهPending Jobsصفحه

 آنها به ارجاعبه نویسندگان یا  موارد پیشنهادیمحل درج 

 فرمائید. متن فایلی که به پیوست آپلود می
لطفا از ذکر نام خود در این قسمت یا در فایلی که آپلود 

 کنید خودداری فرمائید. می

تواند  محل درج پیام خصوصی برای تیم سردبیری که می
ندة تقابل منافع احتمالی نیز باشد، مثالً شما درحال کن مشخص

نگارش مقاله مشابهی باشید یا با نویسنده مقاله آشنایی 
یا مقاله درمورد محصول یا خدمت سازمان متبوع شما  باشید داشته
 . این پیام برای نویسندگان قابل رؤیت نیست.باشد

تقابل احتمالی منافع خود با مقاله را با انتخاب یکی از این دو 
 گزینه مشخص فرمائید.

محل آپلود فایل حاوی نظرات 
 کارشناسی.

 .ول خود در سایتالینک برگشت به صفحه 

 لینک شرکت در نظرسنجی سایت.
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دراینحالتنیزمراحلکارشناسیمشابهحالتقبلاستبااینتفاوتکهدوفایلیکهدرتصویرفوقباتوضیحقرمزرنگ

باشند.اندمبنایداوریمیمشخصشده

)ان(دیگررانیزهایکارشناسبرخیازنویسندگاناصالحاتمقالهخودراازابتدارویفایلارسالییکیازداورانکهکامنت

وهمانفایلرابعدازکنندارسالمیComment fileعنوانانجامدادهبهTrack changeصورتاندبهدرآنواردکرده

کامنت بخشحذفهمه در تغییراتازطریقابزارهایموجود قبولهمه و Reviewها افزار نامیدیگرWordنرم به ،

به )لهاصالحعنوانفایلمقاذخیرهکرده آپلودمیRevised article fileشده کنند( بهدانشجویان. اینروشرا لطفا

صورت،شود.درغیراینجوییمیهمدروقتنویسندهوهمکارشناسمسئولصرفه،چونبااینروشخودتوصیهفرمائید

درCompareتوانیدازابزارباشیدمیداشتهتمایلبهدیدنقسمتهایتغییرکردةمقالهعنوانکارشناسمسئولمقالهاگربه

ابزارهاینرمReviewبخشهمان مجموعه از فرمودهWordافزار باز که را فایلاولیهمقاله کرده ایدبهعنواناستفاده

Original Documentبه را فایلاصالحشده دیالوگیکهبازمیRevised Documentعنوانو افزارشودبهنرمدر

فایلجدیدیکهایجادمیمع تغییراتدر بهرفینمائیدتا تصویرفوقTrack Changesصورتشود در مشخصگردد.

است.توانیددانلودفرمائیدمشخصشدههاییکهمیفایل



افرمائیدممکناستنامشمبرایگذاشتنکامنترویمتنمقالهاستفادهمیM.S.Wordافزارنکته:درصورتیکهازنرم

اصلمخفیبه با امر این که مشخصشود کامنتها در کاربر برایعنوان منافاتدارد. اینمجله کارشناسیدر روند بودن

مطابقتصویرزیربهیکنامWordافزاردرنرمOptionsجلوگیریازایناتفاقلطفاًنامکاربریخودرابااستفادهازمنوی

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


