
  ۹۵تابستان ۲ه شمارچهارم دوره   طنين سالمت                                                                                                                    مجله 
 ۱صفحه 

(مجله طنین  فرایند بررسی مقاالت در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  سخن سردبیر سالمت)

 The review process of manuscripts in Journal of Torbat Heidariyeh (Journal of 
Health Chimes) Editorial

  حسین رنجبر
 ranjbarh1@thums.ac.irآدرس پست الکترونیک: . استادیار پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

    

طور معمول مقاالت پژوهشي که حاصل تالش طوالني مدت  هب
هاي  ارسال به مجالت علمي فرايند از است پسنويسندگان آنها 

نمايند. به همين دليل تمامي اعضاي  طوالني و متعددي را طي مي
گيرند تا  کار مي هوقفه توان و همت خويش را ب مجالت علمي بي

بتوانند به زحمات و اهداف نويسندگان آنها پاسخ مناسب داده و در 
بناي مستحکمي براي  نهايت با نشر مقاالت بديع و مهم آنان زير

ترديد تحمل مدت زمان فرايند  دانش موجود نيز فراهم نمايند. بي
بررسي مقاالت در مجالت علمي براي نويسندگان آنها که بهترين 

اند،  لحظات زندگي خويش را صرف تدوين و انجام آن نموده
هايي به همراه دارد. حتي ممکن است در اين فاصله زماني  نگراني

ها و اصالحات درخواست شده توسط  رها نتيجه داوريبارها و با
طور غير مستقيم درگير  هداوران براي آنان ارسال گرديده و آنان ب

اين بررسي باشند و خود به پيچيده بودن فرايند کار پي ببرند. 
يابد که  طور کلي فرايند داوري مقاالت علمي تا زماني ادامه مي هب

همانا پذيرش و يا عدم پذيرش  در نهايت به نتيجه نهايي آن که
آن مقاالت است، منتهي گردد. تدوين مراحل بررسي مقاالت در 

تواند هم براي اعضاي مجله و هم  دفتر مجله علمي دانشگاه مي
نويسندگان مقاالت آن مسير مشخص و شفافي را پيش رو قرار 
دهد و به آنان کمک نمايد تا با کمک يکديگر، صبر و شکيبايي بر 

پيامد کار و موفقيت آن بيفزايند. اين مقاله در پاسخ به همين غناي 
  نياز و به شرح زير تدوين گرديد.

  : بررسي اوليه مقاالت توسط کارشناسان دفتر مجله۱مرحله 
هاي مربوط به مقاالت ارسالي از  اين مرحله پس از دريافت فايل

طور معمول در طي مدت  هسوي محققان به دفتر مجله آغاز و ب
گيرد. بدين منظور مدير پايگاه  ساعت اوليه صورت مي ۴۸ان زم

هاي ضروري و مورد نياز فرايند بررسي را که بايد از جانب  فايل
نمايد.  نويسندگان به دفتر مجله ارسال گردد، بررسي و کنترل مي

بايد توسط محققان و از طريق  در اين مرحله سه گونه فايل که مي
  گيرد. شود، مورد کنترل قرار مي سامانه به دفتر مجله ارسال

اساس آن محققان عالوه بر بيان  که بر ١فايل تعهدنامه - الف
گردند  اهميت موضوع مورد مطالعه و انجام به موقع آن متعهد مي

طور کامل و يا حتي بخشي از آن در  هکه مقاله مذکور پيش از اين ب
به هيج مجله داخلي يا خارجي ديگري چاپ نشده و يا همزمان 

مجله ديگري نيز ارسال نشده است. نويسندگان مقاله در جريان 
تمامي محتواي مقاله بوده و وابستگي سازماني تک تک آنان 

  نوشته شده و توسط همه آنها امضاء شده باشد. 
فايل اصلي مقاله که حاوي تمامي اجزاي مقاله نظير صفحه  - ب

رتبه و درجه  گي،عنوان (شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانواد
علمي، رشته تحصيلي، دانشگاه و شهر هر يک از نويسندگان و 
شماره تلفن، نمابر، نشاني و آدرس پست الکترونيک نويسنده 

ل) چکيده فارسي، چکيده انگليسي، متن مقاله و منابع ) ئومس
  باشد. مي

اين فايل مشابه همان فايل اصلي  :فايل بدون نام نويسندگان -ج 
  مقاله است که از آن تنها صفحه عنوان حذف شده است. 

عالوه در اين مرحله مقاالت از حيث شيوه نگارش و انطباق يا  هب
عدم انطباق آنها با راهنماي مربوط به نويسندگان مجله دانشگاه 

گيرند. در صورتي که در اين  مورد بررسي و دقت نظر قرار مي
له مقاالت با فرمت مورد نظر دانشگاه مطابقت الزم را نداشته مرح

شود تا نسبت به رفع  ول آن اطالع داده ميئباشند، به نويسنده مس
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روز  ۵مشکل اقدام و فايل تصحيح شده نهايي را در مدت حداکثر 
هاي ارسالي  کاري به دفتر مجله مجددا ارسال نمايند. چنانچه فايل

فايل نهايي و تصحيح شده مقاالت مجددا از بدون اشکال بوده و يا 
سوي نويسندگان به دفتر مجله ارسال گردد، مرحله بعدي فرايند 

  گردد.  داوري آغاز مي
: بررسي مقاالت توسط سردبير و يا همکاران پيشنهادي ۲مرحله 

  وي
خوبي طي نمايد، وارد گام  هچنانچه مقاله مرحله بررسي اوليه را ب

گردد که آيا  در اين مرحله ابتدا مشخص ميگردد.  دوم بررسي مي
موضوع مقاله در حيطه تخصصي مورد نظر مجله دانشگاه قرار 

گيرد، يا نه؟ چنانچه پاسخ مثبت نباشد، فرايند بررسي خاتمه و  مي
شود. در غير اين  اين موضوع به نويسندگان آن اطالع داده مي

دقت  هله بصورت فرايند بررسي ادامه يافته و بررسي عمومي مقا
سردبير و يا همکاران وي که در زمينه موضوع مورد مطالعه  توسط

يابد. بدين صورت که ابتدا از طريق  تبحر کافي دارند، ادامه مي
اي (فارسي و التين) پيشينه تحقيق از جنبه  جستجوي وسيع رايانه

مورد مطالعه  ١بديع بودن موضوع و يا احيانا هرگونه سرقت ادبي
گيرد. اگر مقاله از اين مرحله به سالمت عبور نمايد در  قرار مي

دقت  هگانه نقد ب ادامه بررسي تخصصي آن از طريق فرايند پنج
گيرد. چنانچه مقاله در طي اين  مورد بررسي و تحليل قرار مي

هاي مورد نظر را کسب نمايد، به مرحله بعدي فرايند  مراحل معيار
  شود. بررسي ارجاع داده مي

  : بررسي مقاالت توسط همتايان سردبير ۳مرحله 
با ورود مقاالت به اين مرحله فرايند داوري با کمک گروه همتايان 

يابد. بدين صورت که براي مقاالت دو داور  سردبيري ادامه مي
گردد. موضوع  سردبير تعيين مي توسطتخصصي و يک داور آمار 

ود تا آنان در ش داوري توسط سردبير به داوران مقاله اطالع داده مي
روز کاري است نتيجه داوري  ۳۰زمان تعيين شده که حداکثر 

خويش را به دفتر مجله ارسال نمايند. در پايان داوران نظرات 
خويش را به همراه درج در فايل مقاله و با ارائه نظر درخصوص 

  نمايند. چاپ مقاله به صورت زير عنوان مي
  .بدون تغيير قابل چاپ است - ۱
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   .با تغييرات جزئي قابل چاپ است - ۲
  .با تغييرات اساسي قابل چاپ است - ۳
  .غير قابل چاپ است - ۴

نظرات داوران با چاپ مقاالت بدون تغيير تقريبا نادر است. معموال 
يابد.  ها با سه مورد آخر ادامه مي نظرات داوران در بيشتر داوري

بودن مقاله باشد،  چنانچه تجميع نظرات داوران به غير قابل چاپ
گيرد و حتي در مواردي با  اين موضوع مورد بررسي دقيق قرار مي

شود. در صورتي که  داوران در مورد نقطه نظراتشان صحبت مي
غير قابل چاپ بودن مقاله براي سردبير محرز گردد، در اين 
خصوص با نويسندگان آنها از طريق دفتر مجله مکاتبه و به آنان 

شود. درصورتي که داوران چاپ مقاالت را با اعمال  اطالع داده مي
تغييرات جزئي و يا کلي  پيشنهاد نمايند، در اين موارد نظرات 

پيشنهادات اصالحي به دفتر مجله ارسال  قالبخويش را در 
نمايند. اين نظرات توسط سردبير مورد بررسي دقيق  قرار گرفته  مي

د بررسي مقاالت و در صورت ارسال آنها براي پژوهشگران رون
  يابد.  ادامه مي

   : اصالح مقاالت توسط پژوهشگران۴مرحله 
وسيله  هاين مرحله با دريافت پيشنهادي اصالحي داوران ب

نويسندگان مقاالت شروع و تا طي مدت مقرر در نظر گرفته شده 
يابد.  توسط دفتر مجله که از دو تا سه هفته متغير است، ادامه مي

نويسندگان مقاالت بايد به تک تک نظرات و در اين مرحله 
پيشنهادات درخواست شده از جانب تمامي داوران پاسخ دقيق 
دهند. آنان مواردي که بايد اصالح گردد را برطرف نموده و در 
مواردي هم که نظرات متفاوتي با پيشنهادات داوران دارند، با ارائه 

م اصالح اين داوران را در جريان عد نطقی،هاي علمي و م پاسخ
گونه موارد قرار دهند. در پايان اين مرحله مقاله با اعمال تمامي 
اصالحات خواسته شده داوران به دفتر مجله ارسال گرديده و 

  شود.     بررسي مقاله وارد مرحله بعدي مي
  : بررسي مقاالت اصالح شده توسط داوران ۵مرحله 

نويسندگان را در اين مرحله داوران تصحيحات اعمال شده توسط 
دهند و در پايان داوران نظرات خويش را طي  مورد بررسي قرار مي

روز کاري به شکل پذيرش کامل اصالحات  ۱۵مدت حداکثر 
خواسته شده و يا وجود نواقصي که بايد هنوز توسط نويسندگان 

 ۲صفحه 
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نمايند. پس از وصول  آنها برطرف گردد، به دفتر مجله اعالم مي
ت به وضعيت بعدي مقاالت تصميم گيري اين نظرات، سردبير نسب

نمايد. چنانچه اصالحات اعمال شده بر روي مقاالت مورد  مي
پذيرش داوران قرار نگيرد و هنوز نيازمند انجام اصالحات بعدي 
باشد، مقاالت با نظرات و پيشنهادات داوران به نويسندگان آنها 

شده  لماشود. چنانچه اصالحات اع براي ادامه کار ارجاع داده مي
مورد پذيرش داوران قرار نگيرد، آنان پيشنهاد عدم پذيرش و چاپ 

نامه عدم پذيرش براي  ،مقاله را به سردبير داده که با بررسي دقيق
شود. اگر نويسندگان موارد خواسته شده را  نويسندگان صادر مي

بتوانند برطرف نموده و در طي زمان مقرر به دفتر مجله ارسال 
موضوع مورد پذيرش داوران قرار گيرد. آنان پيشنهاد نمايند و اين 

 ،بررسي سردبيربا نمايند که  چاپ مقاله را به سردبير اعالم مي
صادر و با ورود مقاله به  نپذيرش مقاله براي نويسندگا ی نامه

  يابد. روند بررسي ادامه مي ،مرحله بعدي
  : ويراستاري مقاالت۶مرحله 

به منظور انجام ويراستاري علمي در اين مرحله ويرايش مقاالت 
توسط متخصصين موضوعي و با هدف جلوگيري از درج مطالب 

گيرد. همچنين  نادرست و غيرعلمي در متن مقاالت صورت مي
ويراستاري ادبي نيز توسط افراد مجرب و با هدف ويرايش جمالت 

بندي، استفاده از عاليم و غيره انجام  و عبارات، نحوه پاراگراف
  شود. مي

   : تاييد نهايي مقاالت از سوي سردبير و نويسندگان۷مرحله 
انگليسي و علمي) تاييد  (فارسي/ پس از ويرايش نهايي مقاالت

گيرد. در گام نخست مقاالت  نهايي مقاالت از دو کانال صورت مي
گيرند تا هرگونه  سردبير مورد مطالعه دقيق قرار مي توسطمجددا 

و احيانا سطحي در اين مرحله از مقاالت مشخص  مانده اشکال بجا
گردند و در گام بعدي بايد اين موارد براي نويسندگان مقاالت هم 

 ١شود تا آنان با رفع نقايص ارائه شده، تاييد نهايي مقاله ارسال مي
دفتر مجله ارسال نماييد. پس از وصول  به را براي چاپ تاييد و

مقاله به مرحله  ،و نويسندگانتاييد نهايي مقاالت توسط سردبير 
  گردد. بعدي ارجاع مي

  مقاله به منظور نشر  صفحه آرايي: ۸مرحله 
در اين مرحله مقاله توسط مدير اجرايي و کارشناسان دفتر مجله 

خاص مجله دانشگاه تغيير شکل يافته و در  آرايي صفحهبراساس 
جله قرار پايان با تاييد مدير اجرايي مجله، مقاله در اولويت نشر م

گرفته و پذيرش نهايي مقاله نيز از طريق سامانه پست الکترونيکي 
  شود. ول مقاله ارسال ميئبراي نويسنده مس

                                                             
1 - Proof 

 ۳صفحه 


