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سالمباوخدانامبه

نویسندهگرامی،

شماکهمراحلارسالوکارشناسیعلمیواصالحاتوتبریکبهIJNMRضمنتشکرازشمابرایارسالمقالهبهمجله

اید.دراینجاتوضیحاتیدرموردمراحلنشرمقالهمقالهخودراباتوجهودقتخوبیکهداشتیدباموفقیتپشتسرگذاشته

خواهدشدکهتوجهبهآنهاموجبتسریعفرآیندوجلوگیریازاشکاالتاحتمالیدرمقالهمنتشرشدهخواهدشد.ارائه

دسترسیدرستوآسانبهمقالهشماراتسهیلتوجهدقیقبهاینمراحلوانجامدرستآنازایننظراهمیتداردکه

ممکنمی آنرا به بیشتر ارجاع و کرد خواهد به دانشگاههمیندلیلکند درجدرستمشخصاتنویسندگاندرموردها

جلوگیریازوحتیگاهیبراینویسندگانازدستدادنامتیازوپاداشمقاالتحساسهستندواشتباهدرآنبهمعنی

لهارسالمقالهدرمرحکهبایدباشداطمینانازاینامروظیفهنویسندهمسئولمیخواهدبود.فراغتازتحصیلدانشجویان

تکنویسندگانتماسگرفتهمشخصاتکاملآنهاراآنطورکهمایلنددرمقالهدرجشودبطورمکتوبدریافتودرباتک

First-page-fileشدهتکنویسندگانرادرموردمشخصاتدرجتاییدتکواردنمودهآپلودکندودراینمرحلهنیزباید

دانشجویانهایموجوددراینفایلتاییدیااصالحنماید.اینمواردرادرمقالهطبقراهنماییوسپسایشاندرمقالهبگیرد

معاونتپژوهشیواساتیدراهنمامشورتکنند.برایاطمینانازنحوهموردقبولنگارشوابستگیسازمانیخودبا

وثبتپرداختدردسترسهستندشامل:رزیرعناوینآنهادوجودداردکهباکلیکرویمختلفییدراینفایلقسمتها

نشر هزینه نهاییو، پروف انجام با اینصفحه به برگشت . کلیکرویCtrl+Homeترکیبکلیدهایفشردن با یا

میسراست.هایبرگشتدرمتنفایللینک

مرحلهپرداختواردمقالهشمازبان(بررسیوتاییدودرصورتنیازازداوری،انجاماصالحات)بعدمقاالتپذیرشازبعد

.دراینمرحلهنویسندهایمیلیمبنیبرپرداختشود(میProcessing/Puplication fee payment)هزینهنشر

یا)نویسندگانخارجی(دالرامریکاویستد معادلبرایمقاالتکاملکندوالزماستاینهزینهراکههزینهدریافتمی

بهملتبانک008168888888880050521885شمارهحساباستبههزارتومانپانصدایرانمعادلریالمیلیونپنج

ازبعدراآنشیففرمودهزیوار001108888888826شناسهشمارهبامنحصراًوحتماًاصفهانیپزشکعلومدانشگاهنام

،آنیروقالهمکدنوشتن journal@nm.mui.ac.irلیمیابهاسکنکرده برایدیفرمائارسال ازعنوانایمیل.

مشخص با عبارتی مشابه فرمائید استفاده مقاله شماره آنPayment for IJNMR_xxx_xxکردن در بجایکه

_xxx_xxکنید.همانشمارهمقالهخودراتایپمی

پردازند.%هزینهرامی08پرداختهزینهنیستومقاالتکوتاهوگزارشموردینکته:نامهبهسردبیرمشمول
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عنوانبامشخصاتکاربریخودبهالزماستاینهزینهبرایثبتپرداخت،بادردستداشتنمشخصاتفیشپرداختی

آدرس به سایتمجله وارد http://www.journalonweb.com/ijnmrنویسنده انجام را زیر مراحل شده

 دهید:

کلیکفرمائید.Detailsبعدازورودبهسایتمنظرهزیررامشاهدهخواهیدکرد.درآنصفحهبایدرویلینک -1





کلیکنمائیدPay processing chargeبینیدکهبایدرویایمشابهتصویرزیررامیپنجرهسپس -6





http://www.journalonweb.com/ijnmr
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میدبع -0 باز زیر پنجره فرمائید. آنوارد در باید را کهمشخصاتفیشپرداختهزینه درشود که دقتفرمائید

هایراانتخابفرمائیدتاگزینهPay by cheque/DDقسمتباالیصفحهکهمشابهتصویرزیراستگزینه

 مربوطبهورودمشخصاتفیشظاهرشود

 فیشخودرامشابهتصویرزیرواردفرمائیددرقسمتپایینهمانصفحهمشخصات -0

0-  گزینه صفحهSubmitسپسروی و ثبت شما فیش تا فرمائید شودکلیک ظاهر زیر پیام حاوی کهای

برگشتدهندةانجاماینمرحلهاست.نشان
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بعدازمقایسهاطالعاتثبتشدهدر،سطدفترمجلهتائیدپرداختتووثبتپرداختتوسطنویسندهوهزینهبعدازپرداخت

فیشپرداختی بهناشررفرنسهاچکوویرایشامورانجامبرایمقاله،شدهتوسطنویسندهبهدفترمجلهارسالسایتبا

هنمایندتوسطونهاییشدنمقاله،بندیصفحهازقبلشودکهگفتهمیCopy Editingشود.بهاینمرحلهارسالمی

صفحهشودانجاممیداردقرارهندوستاندرکهMedknow-Wolters Cluwerشرکتماناشر )اینمرحلهدر

عنوان سایتبا در مکاتباتشود(مشخصمیTechnical Checkمخصوصشما آنتمام از بعد و اینمرحله در .

استفادهشود.انگلیسیتنهااززبانشودوالزماستمستقیمابیننویسندهوناشرردوبدلمی

 از کامنت،Copy Editingبعد حاوی که مقاله )فایل شده اعمال تغییرات ردّ و Track Changesها است فرمت( با

MS.Wordنیازبهاقدامدراینمرحلهمنظورتسریعروندپذیرش،بهدرروندجدیدبررسیمقاالت،شود.میدرسایتآپلود

شود.میبندیطورمستقیمواردمرحلهصفحهبهومقالهتخاصیازسوینویسندهنیس

بندیصفحهبعداز عنوانپذیرشمقالهایمیل، ارسالمیDecision on your articleبا اینایمیلدرشود.برایشما

درقسمت حدودیکنیزقابلرویتخواهدبود.Messagesپروفایلشما برایلهمقاPDFفایلماهقبلازنوبتانتشار،

خواهددرپنجروزاگرمقالهرسدکهازنویسندهمیشودوایمیلینیزمی(درسایتقراردادهمیProofنویسنده)نهاییتایید

وبعدازآننهاییخواهدشداست،وگرنهمقالهبههمانصورتیکهارسالشدهکندداردارسالجزئینیازبهاصالحات

بینیدمشابهزیرخواهدبود:تصویریکههنگاممراجعهبهسایتدراینمرحلهمی.هیچاعتراضیپذیرفتهنیست



5 

 

 

شود:ایمشابهزیرظاهرمیصفحهDetailsباکلیکروی

 

اینجاراکلیک

 کنید

توضیح درصورتوجود

سردبیر پیغامناشریا یا

باکلیکدراینقسمت

 قابلمشاهدهاست

قسمت این در کلیک با

فایلمی به قبلیهایتوانید

 مقالهخوددسترسییابید

 قسمت دانلوداین برای

فایل ارسال و مقاله فایل

 تاییدشدهشمااست

لگرمقاالتدیگریدرمراحا

مختلفداشتهباشیددراینجا

 قابلمشاهدهخواهدبود
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دادهشدهنیزدرموردآنتوضیحالزمتصویرزیرشودکهرویرظاهرمیایمشابهزیصفحهCheck Proofباکلیکروی

 :است

 

کهدرسایتنیزتوضیحدادهشدهاستهدراینمرحلهسهروشبرایانجامکاروجوددارداگرچ Proofبهترینروش،

وComment،Highlightبااستفادهازابزارهای،مقالهPDFرویخودفایلطورمستقیمبهگذاشتنتوضیحاتالزم

Sticky note،شوداستفادهازروشهایدیگرتوصیهنمیواست.

بایدنرم باالترAdobe Reader Xافزاربرایاینکار نصبشدهیا باشید)کهمعموالً رویکامپیوترخودنصبکرده را

است(وگرنهایننرمافزاررایگانرادانلودونصبکنید.

ینویرایشآنراازیکیتوانیدآخرممکننباشداماهموارهمیآنافزارازسایتاصلیممکناستبهدالیلیدانلودایننرم

دریافتورویکامپیوترخودنصبکنید.p30download.comهایداخلیازجملهازسایت

لینکدانلودفایل

PDFمقالهشما

توانرویاینفرمبهانگلیسیبرایناشرتوضیحدادکهچهتغییراتیدرمقالهبدهد،اگرچهمی

.شودهیچوجهتوصیهنمیبهدراینروشزیاداستواحتمالخطااما

.مقالهProofسهروشانجام

مااستفادهازروشتوصیهاکید

اولاست.

اجههبامشکلدردرصورتمو

اینمرحلهمستقیماباناشرمابا

 اینایمیلتماسبگیرید
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ایمشابهتصویرزیرمشاهدهکنیدکهناشرارسالکردهباآنبازکنیدتامنظرهمقالهخودراکهPDFتوانیدفایلسپسمی

رویمتنطوردقیقوکاملبهاصالحاتالزمراHighlightوSticky Notesتوانیدبااستفادهازابزارهایدرآنمی

مشخصفرمائید.

 



پرسش مرحله این در معموال می(Author Queries)هاییناشر مطرح با متن در که ترتیبAQکند یکشماره و

ممکناستآید،شود.خودپرسشهادرانتهایمتنمیمشخصمی باشدنویسندهمسئولراخواستهDesignationمثالً

کنید.استفادهمی.ProffیاMs, Mr, Drکهقبلازناماوبرحسبمورداز

خانوادگیوسپسناماولنامدقتفرمائیدکههایناشرنباشد،،حتیاگرجزوپرسشدراینمرحله** نکته بسیار مهم: 

فامیلدوقسمتیندگاننیزباشد.درموردنویسندگانیکهدارایباشدونویسندهمسئولدرفهرستنویسهرنویسندهآمده

تلقیشدهمیانیوگرنهبخشاولفامیلآنهابهعنواننامبیندوبخشفامیلآنهافاصلهنباشدهستنددقتفرمائیدکه

صورتمخففنمایشدادهخواهدشد؛شدنبههنگامنمایه

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 در صورتی که نام و یا نام خانوادگی دارای 

وگرنه بخش اول فامیل آنها به عنوان  صورت یک کلمه واحد، بدون استفاده از کاراکتر اسپیس نوشته شوند( دوقسمتی به اسامیوصل گردند) 

صورت مخفف نمایش داده خواهدشد بهشدن  نام میانی تلقی شده هنگام نمایه

هایالزمتوانیدازابزارهایآننیزبرایگذاشتنپیامباکلیکرویاینقسمت،می

کنید.هایموردنظرخودرویمقالهاستفادهدرقسمتمنظورانجاماصالحاتموردنیازبه

هاآنتغییراتالزمومحلانجامپاسخدهیدوبهانگلیسیالزماستبهتمامپرسشها

رابادقتمشخصفرمائید.
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.ثبتخواهدشدPubMedدرسایت.Esfahani A. R. MشکلبهAli Reza Mohammadi Esfahaniمثالً

صورت به باید Alireza MohammadiEsfahaniلذا شود.نوشتهAlireza Mohammadi-Esfahaniیا

ترجیحدهدکه،دةخودشمقاالتنمایهسایربراساس،ممکناستهرنویسندهالبته مسئولیاروشدیگریرا نویسنده

موظفبهاطالعوانجامدقیقخواستههمهنویسندگاناست.کنندهمقالهارسال

همانعنوانمکرریRunning Titleهمچنینبه کهمختصریازعنوانمقالهاستودرباالیهرصفحهتکرار،یا

قراردادهشدهالزمچندعالمتسوالشروعشود.اگربجایعنوانمکررنویسندهاولنامفامیلدقتفرمائیدکهبا،شودمی

بهصورتایکلمه0حداکثرعنوانیکخالصهاست برایناشرSticky noteرا درخودمتنبجایعالئمسوال، یا

مشخصفرمائید.

آمدهMaterials and MethodsبالفاصلهبعدازEthical Considerationsاطمینانحاصلکنیدکهقسمت

درآنمشخصشدهکمیتهاخالقوتاریخشمارهمصوبهاخالقی،ویانامهازنظرعلمیوباشدومرجعتصویبطرحیاپایان

باشد.

اندبهدرستیدرآننیزمهماستکهناممراکزیکهبهانجامطرحکمککردهAknowledgementتوجهبهقسمت

.بپرسیدازمعاونتپژوهشیدانشکدهخودتوانیدصوباینمراکزرامیآمدهباشد.نامم

نویسندگانمیدانشگاه اغلباز پایانخواهندکهها اینقسمتمشخصکنندنامهمقاالتحاصلاز نیزدر الزماسترا .

مایند.اساتیدراهنماودانشجویانمقرراتمحلکاریاتحصیلخوددراینموردرابدانندوعملفر

توانیددوبارهبامشخصاتکاربریخودواردسایتمجلهدرقسمتمخصوصخودشدهبهپسازذخیرهکردنفایلخودمی

اندکیپایینآمدنرویصفحهچیزیمشابههمانصفحه دانلودکردیدمراجعهکنید.درآنجابا ایکهفایلمقالهخودرا

)بهمقالةخودراکهحاویتوضیحاتمربوطبهاصالحاتالزمبرایناشرفایلراخواهیددیدکهدرآنصفحهبعدتصویر

،آپلودخواهیدنمود.استزبانانگلیسی(

درتنهااصالحاتکوچکدرحدچندکلمهاینآخرینفرصتنویسندگانبرایانجامتغییررویمقالهاستو:نکتة مهم

درمتنمسئولیتاشتباهاتاحتمالیشد.یستدرمراحلقبلانجاممیباترمیاینمرحلهممکناستچوناصالحاتکلّی

مق محلجداول،اله، تیترها، نویسندگانAffiliationوابستگیسازمانی)ناموعنوانو )،Running Titleموارددیگر و

شرطالزاماترعایتشامل) دانشگاهو که برایهایخاصّی تحقیقاتی مراکز و تحصیلها ودانشجویانفراغتاز

)شخصیکهمقالهراارسالکردهاست(نمایندةاویانویسندهمسئولبرعهدة(اندگذاشتهمقالهپاداشامتیازیااحتساب

قابلاصالحنیست.مرحلهدیگربعدازاینباشدومی
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بهنویسندهنیست:شودومربوطهایمشابهتصویرزیرقبلازانتشارتوسطناشرتکمیلمیسؤالدرقسمتعالئم



 

 

نکته: به** پروفمجدد انجامدرخواستارسال درصورتی تنها نیستو معنایپذیرشآنتوسطناشر

ماندهباشد.خواهدشدکهوقتکافیتانوبتانتشارمقالهباقی

اریدبهانگلیسیدراینجااگرپیامیبرایناشرد

 تایپکنید

 فایلاصالحاتخودرااینجاواردکنید

،عالوهبرپاسخبهپرسشهایناشرمواردیکهدرمقاله
 کنیدودرصورتلزوماصالحبایدبررسی

خواهیدناشرفایلاینجامشخصکنیدآیامی

 شدهنهاییرابرایتانارسالکندیاخیراصالح

اینجافایلبرایآپلوددرپایان

 راکلیککنید

اصالحاتاگر،درپروفمجدد

طورکاملموردنظرشمابه

ونیازانجامشدهناشرتوسط

کافیآپلودفایلندارید،به

 استاینجاراکلیککنید
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گذاشتنپیغامرایابزارهایدیگریبCommentدرقسمتAdobe readerبرنامةترهایجدیددرنگارشنکته:**

 Stickyجایبهتوانیدبرایافزایشسهولتودقتکارازآنهاوجودداردکهمیبرایحذف،جایگزینییادرجمتنجدید

Notes.استفادهفرمائید

 با آرزوی موفقیت شما  

 تیم سردبیری        


