
 فزاینذ داوری مقاالت

 

 گام نخست: بزرسی مقاله توسط کارشناس نشزیه

ًبههِ   گیزز. ضیَُ دس اس ارسبل یل هقبلِ ثِ زفشز ًطزیِ زر گبم ًرسز، سبذشبر هقبلِ سَسط مبرضٌبس ًطزیِ هَرز ثزرسی زقیق قزار هی

ذهَاًی هقبلهِ ارسهبل     مبرضٌبس ًطزیِ ّوبٌّگی ٍ ّهن سسٍیي هقبلِ ثبیسشی ثِ زقز سَسط ًَیسٌسگبى هَرز هطبلؼِ ٍ رػبیز قزار گیزز. 

ًبهِ را هَرز ثزرسی قزار زازُ ٍ زرغَرر ثزذَرز ثب ّزگًَِ اضنبل، هزاست را ثِ ًَیسٌسُ / ًَیسٌسگبى هقبلِ هٌؼنس مززُ ٍ  ضسُ ثب ضیَُ

ی ثبر زٍم ثِ ًطزیِ ارسبل مٌٌس. ایهي گهبم   مٌٌس سب زر اسزع ٍقز ًسجز ثِ رفغ ایزازار هطزٍحِ اقسام ٍ هقبلِ را ثزا اس آًْب زرذَاسز هی

 ضَز. رٍس اًدبم هی 2حسامثز طی 

 گام دوم: بزرسی مقاله توسط سزدبیز

ثزرسهی  گیزز. زر ایي گهبم   زرغَرسینِ هقبلِ گبم ًرسز را ثب غحز گذراًسُ ثبضس، سَسط سززثیز ثِ زقز هَرز ثزرسی ٍ هطبلؼِ قزار هی

 ثبضهٌس  ًجهَزُ  ًطزیِ سرػػی ّبی حَسُ زر مِ هقبالسی ؟گیزز هی قزار ًطزیِهحَرّبی هزسجط ثب  حیطِ زر هقبلِ هَضَع آیب مِ ضَز هی

َ »یهبة   افشار هطهبثْز  رٍ ذَاّس ضس. زر ایي هزحلِ اس ًزم زر ایي گبم ثب ػسم دذیزش رٍثِ زر ثزرسهی اٍلیهِ ٍ زر فزایٌهس زاٍری    « ّوشهبخ

 ایي مِ اسز سَضیح ثِ السم .ضس ذَاّس ززٍزه هقبلِ قجلی، هَخَز هزاخغ بث ٪30 اس ثیص هطبثْز غَرر زر مِ ًوَزُ اسشفبزُ هقبالر

 .ضَز  هی اًدبم رٍس 2 طی حسامثز گبم

 داوری انجام و داور تعیین: سوم گام

دبم رٍس 3 طی حسامثز مِ) هزحلِ ایي زر شربة زاٍراى. مٌس هی سؼییي هقبلِ ثزای زاٍر زٍ سززثیز( ضَز  هی ًا  سجحهز  ٍ سرػهع  اس ثبیسشی ضسُ ًا

ِ  سهذس  ثبضهٌس   آضهٌب  ًیش ی زاٍر ًحَُثب  ٍ ثَزُ ثزذَرزار هقبلِ هَضَع زرذػَظ السم  ٍضهَز   سهبهبًِ ایویها ارسهبل ههی     طزیهق  اس زاٍراى ثه

زر ًظهز گزفشهِ    آى ضهؼ   ٍ قهَر  ًقهب   سؼییي ٍرٍس ثزای ثزرسی ٍ ارسیبثی  20 سهبى هسر ،زرغَرسینِ زاٍر سقجا مٌس مِ هقبلِ را ارسیبثی مٌس

دبم زر ایي ثبسُ هْلز  ضسُ اسز. دبم اس زلیلی ثِ زاٍراى، اس ینی زرغَرسینِ. گیزز زیگزی زر اذشیبر زاٍراى قزار هی  رٍسُ 20زر غَرر ػسم ًا  ًا

ػزاف زاٍری شربة را زیگزی زاٍر سززثیز زّس، ًا ِ ثیسهز رٍس   ظزف ثبیسشی هزحلِ ایي ، ثْشزیي حبلز زر اگزچِ. مٌس هی ًا  زر اههب  یبثهس،  ذبسوه

دبهس طَل ثِ هبُ چٌسیي سب اسز هوني ػوا ِ  یل زقیق ثزرسی اس دس زاٍراى. ًا  دهٌح  اس ینهی  قبلهت  زر را ذهَز  ًظهزار  اسهز  هونهي  هقبله

 :  مٌٌس اػالم ًطزیِ سززثیز دیطٌْبز

 ززٍزه. 1

 اسبسی  اغالحبر ًیبسهٌس. 2

 خشئی  اغالحبر ًیبسهٌس. 3

 قجَل. 4

 ًظهز  اس یهب  ٍ گزفز ذَاّس سػوین آًْب ًظزار زقیق ثزرسیثب  سززثیز ثبضٌس، زازُ ًظز هقبلِ غالحیز رز ثِ زاٍراى سوبهی زرغَرسینِ

 سهززثیز  ،هٌظهَر مهززُ ثبضهٌس    خشیهی  یب ٍ اسبسی اغالحبرثب  را هقبلِ چبح زاٍراى، زرغَرسینِ.  اسشفبزُ ذَاّس مزز ثیطشزی زاٍراى

 مٌس. ثٌسی ٍ ثزای ًَیسٌسُ خْز اًدبم اغالحبر زاٍری ارسبل هی را خوغ زاٍراى ًظزار زقیق ثزرسی اس دس ًطزیِ

 گان/ نویسنذ نویسنذه توسط مقاله تصحیح: چهارم گام

 قهزار  ثزرسی هَرز را زاٍراى ًظز زقز ثِ ثبیسشی هسر ایي زر ًَیسٌسگبى. اسز یل ّفشِ ًَیسٌسگبى ثِ هزحلِ ایي زر ضسُ زازُ هْلز

 اغالحبر اس هَارزی یب هَرز اًدبم گبى،/ ًَیسٌسًَیسٌسُ زرغَرسینِ. مٌٌس اقسام ضسُ اػالم ًَاقع رفغ ثِ ًسجزثِ غَرر مبها  ٍ زازُ

 سَخیِ خْز هٌطقی ٍ السم ازلِ سززثیز، ثِ ذَز هقبلِ هدسز ارسبل ٌّگبم ثِ ثبیسشی زاًٌس، هی غیزهوني یب ٍ غیزهٌطقی را زرذَاسشی

 . مٌٌس اػالم را ًظز هَرز اغالحبر اًدبم ثَزى غیزهوني یب غیزهٌطقی

اثشسای هقبلِ قجا اس ػٌَاى اغالحبر زرذَاسشی زاٍراى را ثِ سفنیل سَضیح زٌّس ٍ زر هشي هقبلِ ًیهش ّبیالیهز    زر ثبیس ًَیسٌسگبى گبم، ایي زر

 سهب  ٍ مهززُ  رػبیهز  زقز ثِ را ًطزیِ سَسط ضسُ ارائِ هْلز ًَیسٌسگبى مِ ضَز هی سَغیِ ّوچٌیي،. ثبضس سطریع قبثا قجلی هشي اس سبمٌٌس 

قضبی اس قجا ِ . مٌٌهس  ثبرگذاری ًطزیِ سبیز زر زاٍراى ثِ دبسد ّوزُا ثِ را ضسُ سػحیح هقبلِ هْلز، ایي ًا  ًَیسهٌسُ  زلیها  ّهز  ِثه  زرغهَرسین

س هی ثبضس، زاضشِ ًیبس سػحیحبر ثزای ثیطشزی سهبى هسئَل  .گیزی مٌس سػوین آى ثب غالحسیس ثزحست ایطبى سب مٌس اػالم سززثیز ثِ سًَا



 داوران توسط شذه انجام اصالحات بزرسی: پنجم گام

 زاٍراى .ضهَز  ههی  ارسهبل  قجلهی  زاٍراى ثهزای  هدهسز  ثزرسهی  خْز هقبلِ ًَیسٌسگبى، سَضیحبر ثب ّوزاُ ضسُ سػحیح هقبلِ زریبفز اس دس

ِ  ههَرز  را ضسُ اًدبم سػحیحبر هیشاى ٍ مززُ ثزرسی زقز ثِ را ًَیسٌسگبى ًظز ٍ هقبلِ ضسُ، يسؼیی هْلز زر ثبیسشی  زر. زٌّهس  قهزار  سَخه

 مٌٌس  هی اػالم ًطزیِ ثِ را هزاست آًْب ضَز، زازُ سطریع مبفی ٍ هٌبست زاٍراى ًظز اس هقبلِ زر ضسُ اًدبم سػحیحبر اگز هزحلِ، ایي

 مِ ّن هَارزی زر .مٌٌس زرذَاسز را ثبقیوبًسُ اغالحبر هدسز اًدبم زاٍراى اسز هوني ثبضس، ًطسُ اًدبم اغالحبر اس سؼسازی اگز اهب

 هجٌی ذَز دیطٌْبز ًیسز، اغالحبر اًدبم ثِ قبزر ًَیسٌسُ مِ زٌّس سطریع یب ٍ زاًسشِ ضؼی  ثسیبر را ضسُ اًدبم اغالحبر زاٍراى

 :ثرَرز رقن سیز غَرر سِ ثِ هقبلِ سزًَضز مِ اسز هوني هزحلِ ایي زر ثٌبثزایي، .مزز ذَاٌّس ارسبل سززثیز ثزای را هقبلِ رز ثز

 هقبلِ رز .1

  اغالحبر زرذَاسز. 2

  ضسُ اًدبم اغالحبر ثب هَافقز .3

ِ  رز ثِ سػوین زرغَرسینِ .زٌّس هی قزار هطبلؼِ هَرز زقز ثِ را زاٍراى ًظز سحزیزیِ ّیأر اػضبی ٍ سززثیز ًیش گبم ایي دبیبى زر  هقبله

 آًْهب  اس ٍ رسهیس  ذَاّهس  ًَیسٌسگبى اطالع ثِ هَضَع ثبضس، ًیبس هَرز اغالحبر اًدبم زرغَرسینِ ٍ غبزر دذیزش ػسم ًبهِ ضَز، گزفشِ

 سبهبًِ زر زرغَرسینِ. مٌٌس ارسبل زٍثبرُ را ضسُ سػحیح هقبلِ ٍ زازُ اًدبم را اغالحبر ّفشِ یل طی زر حسامثز مِ ضَز هی ذَاسشِ

 خْهز  هقبلِ ٍ غبزر گشیٌِ« اًشطبر ًَثز هٌشظز ٍ سحزیزیِ رأّی سَسط ضسُ دذیزفشِ» ًَیسٌسگبى ثزای دذیزش ًبهِ ضس، اًشربة ًطزیِ

 .ضَز هی ًطزیِ ٍیزاسشبر سحَیا ٍیزاسشبری اهَر اًدبم

 شذه پذیزش مقاله ویزاستاری: ششم گام

 حدهن  اسهز،  هونهي  اٍقهبر  گهبّی . زّهس  هی قزار ٍیزاسشبری ٍ هطبلؼِ هَرز را ضسُ دذیزش هقبلِ زقز ثِ ًطزیِ ٍیزاسشبر گبم، ایي زر

 .ثبضس هدسز ثبسًَیسی هحشبج ٍیزاسشبر ًظز اس هقبلِ هرشل  ّبی ثرص اسز هوني گبّی اهب ثبضس  اًسك ثسیبر ضسُ اًدبم ٍیزاسشبری

 ًَضهشي  ًحهَُ . ضهَز  مط  ٍیزاسشبر سَسط ثَز، ُسهبً هرفی زاٍراى ٍ ًَیسٌسگبى ًظز اس مِ ایزازاسی اسز هوني گبم ایي زر ّوچٌیي،

 اسهز  هَارزی خولِ اس ًوَزارّب ٍ خساٍل هشي، ذالغِ، زر اػساز ّورَاًی ًوَزارّب، ٍ خساٍل سْیِ ًحَُ هشي، زر آًْب ثِ ارخبع ٍ هٌبثغ

 . گیزز هی قزار سَخِ هَرز زقز ثِ ٍیزاسشبر سَسط مِ

 سوهبس  هقبلِ ًَیسٌسُ ثب ٍیزاسشبر یبثس هی ضزٍرر اٍقبر گبّی گبم ایي طی زر .اًدبهس طَل ثِ زٍّفشِ سب یل ثیي اسز هوني گبم ایي

ِ  اًدبم اس دس ٍ هزحلِ ایي دبیبى زر. ضَز رفغ اثْبهی یب ضجِْ ّزگًَِ سب مٌس حبغا ِ  ٍیزاسهشبری،  اههَر  ملیه ِ  سَسهط  هقبله  آرای غهفح

 .ضَز هی ارسبل ًَیسٌسگبى ثِ ًْبیی سأییس خْز ٍ ضَز هی ثزگززاًسُ ًطزیِ سبذشبر ثِ زقز ثِ ًطزیِ

 نویسنذگان توسط شذه فزمت مقاله نهایی تأییذ: هفتم گام

ِ  اسز، هقبلِ چبح زر گبم آذزیي مِ گبم ایي زر ِ  ای ضهسُ  ٍیزاسهشبری  هقبله ِ  مه ِ  سهبذشبر  ثه  سَسهط  ثبیسهشی  ضهسُ،  ثزگززاًهسُ  ًطهزی

 .زاضز ذَاّس ازاهِ هقبلِ هٌبثغ دبیبى سب ٍ ضسُ ضزٍع هقبلِ ػٌَاى اس زقز، ایي .گیزز قزار زقیق ثسیبر ثبسذَاًی هَرز ًَیسٌسگبى

ِ  ثبیسشی ّب آى ًْبیی ًطبًی ٍ ًَیسٌسگبى اسبهی حشی ثٌبثزایي، ثبضس، زازُ رخ اضشجبُ اسبهی سبیخ زر اسز هوني گبّی  ههَرز  زقهز  ثه

ِ  زاضهز،  ًرَاّس ٍخَز ذطبیی رفغ اهنبى زیگز ،ٍ چبح ًَیسٌسگبى ًْبیی سأییس زرغَرر سیزا گیزز  قزار سَخِ ِ  ًَیسهٌسگبى  ثه  سَغهی

 . ثزسبًٌس دبیبى ثِ سیبزی ثسیبر ًظز زقزثب  را گبم ایي ضَز هی


