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کتابچه ر
الکبونییک پیش رو توسط مجموعه رایتیم تألیف و ترجمه شده است.

رایتیم ارائه دهنده خدمات آنالین ترجمه و ویرایش تخصیص است و شما یم توانید پروژه های خود اعم از ترجمه تخصیص
ادب را به این مجموعه بسپارید .تمایم مراحل ثبت سفارش ،قیمت گذاری و دریافت بصورت غ ریحضوری و
و ویرایش علیم یا ی
سیدن پروژه خود به رایتیم ،یمتوانید به صورت  24ساعته و  7روز هفته با مدیر پروژه خود
فوری پیادهسازی شده است .با ر
در ارتباط باشید ،از روند پی رشفت پروژه خود مطلع شوید و در نهایت فایل سفارش خود را با ر
بهیین کیفیت دریافت نمایید.
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مقدمه

«آغاز کنید هر آنچه که رؤیایش را در رس دارید ،چرا که شجاعت معجونیست از قدرت ،اعجاز و نبوغ».
.گوته.

ر
آشناب داریم ،خواه از طریق مطالعه ،تألیف ،مروری اجمایل ،یا الهام از
پژوهش کم و بیش
تمایم ما با مجالت
ی
موضوعات ر
منتشه جهت پرداخت.
ً
ر
ر
مسی گاها
هاب جهت هموار کردن ر
هدف شحنامه حاض تشویق نویسندگان جدید و مستعد از طریق ارائه روش ی
ناهمواریست که ر ر
بی خلق یک ایده تا رقم زدن یک اثر و رساندن آن به آستانه چاپ ،وجود دارد.
اگرچه ممکن است نگارش یک مقاله دالیل زیادی داشته باشد ،اعم از به ر
ر
پژوهش؛
اشیاکگذاری مشاهدات
ارزیاب آن به دیگر همتایان؛ ارائه رهنمودی جهت بهبود
سیدن
ارائه اندیشهها ،نتایج ،و مشاهدات شخیص و ر
ی
مشها؛ و از همه بیش ،ر
مسی ر
تغیی خط ر
پیشفت
بسیسازی
ر
وضعیت حاکم در حوزه مربوطه؛ حمایت از ر
تحصییل خود ،اما مزایای دیگری ر ر
یادگیی فوقالعاده ،ارتقای تفکر
نی مطرح است ،اعم از رقم زدن یک تجربه
ر
گوب در ارتباطات مکتوب.
انتقادی ،و تقویت
ِ
توانمندی موجز ی
تمایم موارد فوق به شما در تبدیل شدن به پژوهشگری قابلتر کمک خواهد کرد.
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یافی ر
گام اول :ر ر
زماب برای اندیشیدن
ً
چیی که بوجود آمدنش مستلزم اختصاص ر
گفی داشت ،ر ر
حقیقتا ر ر
چیی برای ر ر
رر
زماب جهت
نوشی ،باید
برای
تأمل است.
مواقع زیادی در طول روز وجود دارد که برای اندیشیدن ایدهآلاند ،مثل زمانیکه مشغول امور عادتوارانه
مسی خانه
هستیم ،اموری که توجه تمام کمال ما را نیمطلبند (مثال زمانیکه سوار اتوبوس هستیم یا قدم زنان ر
ر
ر
رر
روب هستیم).
تا محلکار را یط یمکنیم ،یا وقت مشغول دوشگرفی ،باغباب یا برف ی
ایده خوبیست که عادت استفاده از این اوقات جهت اندیشیدن را در خود نهادینه کنیم.

در مرحله آماده سازی برای تألیف ،باید به پاسخ سؤاالت زیر اندیشید:
گفی دارید ،یا به ر
 در مورد موضوع مورد نظر ،چه برای ر ر
بیاب دیگر ،پیام اصیل شما چیست؟
 دغدغه شما چیست؟
ر
فرمت یا برای کدام مجله مطلب
 مخاطب هدف شما کیست ،و با توجه به این مهم ،باید بر اساس چه
خود را ارسال کنید؟
رر
مخاطبی باید دغدغه خواندن مقاله شما را داشته باشند؟
 چرا این گروه از
 چه کش ممکن است بخواهد در آماده سازی این مطلب با شما همراه شود؟

این موارد را در ر
ر
یادداشت ،پوشهای در کامپیوتر شخیص ،موبایل یا ایمیل خود نگهداری کنید .سپس
دفیچه
پاسخ این سؤاالت را مدام در ذهن خود مرور کنید .مرور این اندیشهها به شما در پاالیش افکارتان کمک خواهد
کرد.
ی
رر
نوشی هستید.
زمانیکه اندیشههایتان متمرکز شد و رنگ از تمامیت گرفت ،یمتوان گفت که اکنون آماده
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یافی ر
زماب برای ر ر
گام دوم :ر ر
نوشی
ً
ً
جاب رسید.
با ضفا <چند دقیقه اکنون و چند دقیقه بعدا> ،نیمتوان به ی
باید ر
نوشی اختصاص دهید .راهحل این است که با ر ر
رر
تعیی یک یا دو جلسۀ یگ دو ساعته
زماب درخور را به
ً
رر
مسی را
در هفته که منحرصا مختص این کار باشد ،زمان خود را برای
نوشی برنامهریزی کنید و مصممانه ر
آغاز کنید.

رن
نوشت اختصاص دهیم؟
چه زمان و کجا را به
ذهت و ر
رواب در ر
نوشی فرایند پیچیدهایست و مستلزم این است که از نظر ر
رر
بهیین وضعیت خود باشید.
ً
نوشی ،نیازی به ر
باید بدانید که ر
رر
زماب برای اصطالحا
بهیین عملکرد را صبحها دارید یا شبها .آیا برای آغاز
آمادهسازی دارید (منظور مقدمات رشوع کار است ،شاید مرور مواردی که باید در موردشان بنویسید،
خوب باشد) یا اینکه یم توانید شی ع و یب مقدمه کار را آغاز کنید.
گزینه ی

باید بدانید برای انجام این کار پیچیده ،چه محییط برای شما از
ر
ر
موسیق پسزمینهای
همه مناسبتر است :اتاق آرام ،محییط با
مالیم همراه با یک فنجان چای یا  ...؟
برای به حداقل رساندن احتمال برهمخوردن تمرکز ،به ریین مکان
برای شما کجاست :ر
دفیکار ،کتابخانه ،یا اتاق کارتان در ر ر
میل؟
ً
قرار دادن نوشتهای تحت عنوان <لطفا مزاحم نشوید> در پشت
در اتاق ،یمتواند در حفظ تمرکز ،کمک کننده باشد.
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کار را آغاز کنید
ر
رر
نوشی را
اکنون زمانیست که به حد کاق فکر کردهاید ،پوشه حاوی اندیشههایتان را مرور کردهاید ،و زمان
برنامهریزی کردهاید؛ بنابراین ،یمتوان گفت که پیشزمینه ر
ذهت اولیه جهت رشوع کار را دارید.
گام بعدی ،ر ر
یافی یک ویراستیار و یک تألیفیار است.
ر
ویراستیار شما یم تواند دوست یا همکاری باشد که خود وی ر ر
نی نگارندۀ موفقیست و تمایل کاق جهت کمک
نوشی را دارد .الزایم به حضور ر ر
رر
فییگ این فرد نیست ،زیرا بخش عمدهای از کار را یمتوان از
به شما در امر
طریق ایمیل یا دیگر ابزارهای ارتبایط انجام داد .هرچند باید اذعان داشت که حضور ر ر
فییگ ،البته به رشیط
ذهت ر ر
که با حضور ر
نی همراه باشد ،مزایای خاص خود را داراست.
منظور از تألیفیار ،شخیص است همانند شما که او ر ر
مسی است و به تشویق و حمایت در این
نی با شما هم ر
مسی نیاز دارد .هرچند باید اشاره کرد که همیشه امکان ر ر
مسی و همدغدغه وجود ندارد؛
یافی فردی هم ر
ر
ً
ر
ر
مسی در
بنابراین ،این گزینه را به عنوان یک الزام تلق نکنید ،و ضفا آن را به عنوان امکاب جهت تسهیل ر
بگیید.
نظر ر
اکنون ر
بهیین ایده خود را انتخاب کرده و برای خود فرجهای جهت تهیه ر ر
اولی پیشنویس مشخص کنید .بر
پیام محوری خود متمرکز شوید .در ابتدا ر
کلیت اجمایل جهت سازماندیه افکار و استدالالت خود بنویسید.
ً
اهید فرایند نگارش مقاله
این کار یم تواند شالوده چکیدهای باشد که بعدا تنظیم خواهید کرد و به شما در ر ی
کمک کند .فراموش نکنید که برای بسط ر ر
مبناب جهت اتکا داشت.
چیی ،باید در ابتدا ی
ً
فرمت ایمراد ( )AIMRADرا قطعا به یاد دارید که تشکیل شده از چکیده ،مقدمه ،روش ،نتایج ،و بحث و
گیی .پیشنویس اولیه خود را بر طبق این فرمت تهیه کنید .اطمینان حاصل کنید که بر پیام یا پیام-
نتیجه ر
های محوری خود معطوف هستید .سپس مجله علیم مناسب برای ر ر
اولی درخواست را انتخاب کنید
(جزئیات مربوطه در ادامه ارائه شده است).
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اکنون در مورد ر ر
اولی پیشنویس با تألیفیار خود بحث و تبادل نظر کنید .پیشنویس دوم را به ویراستیار خود
ارجاع دهید و نظر وی را جویا شوید .سپس بازنویش و اصالحات الزم را ِاعمال کنید و سیع کنید تا حد امکان
ر
بیاب موجز و عاری از تکلف داشته باشید.
جداول ابزار ر
گاب جهت ارائه حجم ر
گسیدهای از اطالعات به شکیل مخترص و قابلدرک هستند؛ بنابراین ،جداول
ر
گوب در نظر داشته باشید.
و اشکال را رنی به عنوان گزینهای کاربردی جهت اختصار ی
ً
مرور فکورانۀ نسخه ر
رر
همچنی ویرایش و بازنویشهای مکرر از
تألیق با نگایه انتقادی و نه ضفا تأییدگرانه و
نهاب مقاله محسوب یم شوند.
مواردی مهم پیش از ارائه نسخه ی
بسیاری از نویسندگان این راهکار را مفید یمدانند که به مدت یک هفته از نوشته خود فاصله بگ ریید و سپس
ً
ً
ر
مجددا به آن بازگردید .این فاصله کمک یمکند که اینک خطاها بیشتر و ر
قضاوب به
بهی نمود یابند و نهایتا
ی
مراتب واقعبینانهتر داشته باشید .شاید این فاصله طر ر
اوب به ذهن و اندیشه شما بخشد و کدورت خستگ را از
ذهن شما بزداید.
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همانطور که یمدانید هیچ نوشتهای نیمتواند مدیع تکامیل بنقص باشد ،اما یمتوان با ر
تالش جدی و مستمر،
ی
کیفیت را ارتقا بخشید.
نهاب آماده ارائه است ،آن را
زمانیکه شما ،تألیفیار شما ،و ویراستیارتان به این اتفاقنظر رسیدید که نسخه ی
بازبیت نهاب به فردی که قرار است نام وی ر ر
ر
نی در مقاله ذکر شود ،ارجاع دهید .تالش کنید که این فرایند
جهت
ی
ر
اسی وسواش افراطگونه خواهید شد.
بیش از حد طوالب نشود ،زیرا آنگاه ر

هنوز کار را ررسوع نکرده اید؟!
ر
رهاب از بهانهها و غلبه بر موانیع که سد راهتان شده ،نگایه به جدول  1و
پس بهی است برای ی
رهنمودهای ارائه شده بیاندازید.
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جدول :1
رهنمودهای جهت غلبه بر موانع پیش رو در امر نگارش مقاله
ی

ن
عدم زمان کاف
عدم وجود فشاری
بر ن
انگباننده جهت
ررسوع رسی عتر کار
دشواری مسب و ترس
فراوان

نیاز به ترغیب

ر
ر
رر
نشست با
نوشی اختصاص دهید و این جلسات را به نویع
جلساب مشخص را به
خود ر
تلق کنید
ر
هاب برای مراحل
جلساب را با ویراستیار و تألیفیار خود ترتیب دهید و فرجه ی
مختلف کار ر ر
تعیی کنید.
ر ی
گسیدگ ادبیات مربوطه ممکن است رعب-
مراحل آماری ،تحقیق و پژوهش ،و
رر
رر
مسئولی کتابخانه و افراد متخصص در زمینه تحلیل و آمار ،یم
انگی باشد ،اما
توانند در این امر به شما کمک کنند.
پیش بروید و در مورد نوشته خود با همکارانتان صحبت کنید؛ این موجب یم شود
ً
ر
ر
سؤاالب در مورد ر
پیشفت کار پرسیده شود و بنابراین رغبت کاق برای ادامه
که قطعا
مسی در شما ایجاد شود.
ر

نیاز به نظم شخیص
ن
سنگین زیاد کار
رن
نوشت
عدم توان

برای خود فرجههاب ر ر
تعیی کنید و زمانیکه طبق برنامه پیش یمروید ،برای خود
ی
ر
بگیید.
پاداش در نظر ر
کار را با پروژه های سبکتر آغاز کنید (برای مثال ،گزارشات موردی)
سیع کنید ایدههای ر
ذهت خود را ابتدا در قالب کالم و سپس در قالب ر ر
می دربیاورید.
تألیفیار یا ویراستیار شما یمتوانند با بررش فایل ایدههایتان ،به شما کمک کنند.

عدم وجود موضوع یا
رن
نوشت
ایده ای برای

در نظر داشته باشید که راحتترین کار این است که موضویع را جهت پرداخت
ر
ر
کاق درموردش دارید؛ با وجود این شوق ،ذهنتان ر ر
بیشی
نی
انتخاب کنید که شوق
شما را یاری خواهد کرد.
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تذکر  :1آخرین برریس پیش از ارسال
ر
نگارش و منابیع را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که مقاله
به یاد داشته باشید که آخرین بررش دستوری،
ر
رر
طبق فرمت مجله مورد نظر تنظیم شده است.
مطمی شوید که تمایم افرادی که نویسندگان مقاله را
همچنی
نهاب موافق هستند.
تشکیل یمدهند ،با نسخه پیشنویس ی
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گام سوم :تهیه گز ر
ارش موردی
تواناب شما خارج است.
آغاز فوق العادهای برای رشوع کاریست که تصور یمکنید از حدود
ی
گزارش موردی نقطه ِ
ی
ً
عطق ر
ر
تلق یم شود چرا که روح و ر ر
مسی را در شما ایجاد یمکند و
این مرحله گاها به مثابه نقطه
انگیش ادامگ ر
ی
چگونگ تبدیل درونیافتها به شاکلهای ر
عیت را به شما نشان یمدهد.
راه
بنابراین ،رایه هوشمندانه است که با گز ر
ر
مسی برسید و توانمندیهای خود را محک
ارشاب موردی به
شناخت از ر
ی
چگونگ کار و تکیه بر تجربهای که اندوختهاید ،گایم بزر ر
گی بردارید.
آشناب با
بزنید و پس از
ی

تذکر  :2انتشار اطالعات منوط به رضایت ررسکت کنندگان تحقیق و رعایت اخالقیات
ر
ر
مش سه جانبه :ر
«بیانیه خط ر
گی» رهنمودی اخالق برای پژوهشهای
مش اخالق برای تحقیقات انساندر ر
ر
ر
آزمودبها و مصاحبهشوندگان باید از انتشار بیانات و اطالعاتشان مطلع
انساب در کانادا است .طبق این بیانیه،
بوده و رضایت داشته باشند (برای مثال در حوزه پزشگ ،بیماران باید از ر
منتش شدن پرونده پزشگ خود مطلع
ور ر
اض باشند).
ر
ر
در ضمن ،ر
مستنداب جهت تأیید رخداد گزارشات نیاز دارند؛ بنابراین ،ارائه ادلۀ کاق مستلزم
برخ از مجالت به
ر
آزمودبهاست .با این اوصاف ،فراموش نکنید که رعایت اخالقیات ر
بخش ازکار است و موظف هستید
رضایت
که به حریم خصوض رشکت کنندگان ر
احیام بگذارید.
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گام چهارم :انتخاب مجله جهت ارسال مقاله
انتخاب ،مطابقت داشته باشد.
نسخه آماده چاپ باید با مخاطب مورد هدف و رسالت مجلۀ
ی
ر
توصیاب در خصوص انتخاب مجله در جدول  2ارائه شده است.

جدول  :2انتخاب مجله

1

مخاطب خود را بشناسید.

2

ً
ر
مجالب یم خواند.
مشخص کنید که این نوع مخاطب غالبا چه نوع

3

ً
ر
مقاالب چاپ
اخی مجالت مختلف ،دریابید که هر کدام عمدتا چه نوع
با بررش شمارههای ر
یمکنند.

4

مجلهای را انتخاب کنید که شما را به هدفتان برساند.

5

دستورالعملهای ارائه شده توسط مجله برای نویسندگان را مطالعه کنید.

6

ساختار و طرح کیل چکیده و منابع را طبق ملزومات خاص مجله موردنظر تنظیم کنید.

دیگر مسئلهای که باید در انتخاب مجله در نظر داشته باشید ،ر
تاثی> است.
<ضیب ر
ر
تاثی ر ر
دفعاب است که مقاله چاپ شده در آن مجله ،در دیگر مقاالت ذکر منبع شده است
مبی تعداد
رضیب ر
(شاخص استناد).
تاثی در ر
برخ دانشکدهها ،امری مهم در فرایند ارتقا محسوب یم شود ،اما از نظر ر ر
تاثی بر حوزه
میان ر
رضیب ر
ی
مربوطه ،آنچنان همبستگ مشهودی به چشم نیمخورد.
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تذکر  :3استفاده از دادهها پیش از انتشار
ً
اگر اطالعات موجود در مقاله را قبال در جلسات علیم ارائه کردهاید ،این مسئله را باید به صورت پانوشت در
صفحه عنوان ذکر کنید.

برخ از مجالت <پیجوب شییع> با نسخه ر
ر
الکیونیگ مقاله ،بدان شکیل که پس از تأیید به چاپ خواهد رسید،
یِ
گید.
چاب در فهرست انتظار مقاالت تایید شدۀ آمادۀ چاپ ،قرار یم ر
انجام یم دهند و سپس نسخه ر
زمانبندی انتشار یمتواند مهم باشد ،زیرا تا مادامیکه مقاله در دست اقدام است ر
(یعت هنوز ارسال نشده ،تحت
رر
گذاشی آن با رسانه ها وجود
بررش است ،یا پذیرفته شده اما هنوز چاپ نشده) ،امکان به بحث و تحلیل
ندارد.

تذکر  :4تألیف گری
رشایط الزم برای تألیف یک اثر تاکنون موضوع بحثهای زیادی بوده و معیارهای آن مشخص شدهاند.
به خاطر داشته باشید که نام تمایم افرادی که به شما در به شانجام رساندن کار کمک کردهاند اما اکنون از نظر
افیاب فرسنگها دورتر از شما هستند یا به دیاری دیگر نقلمکان کردهاند را ذکر کنید .تردید نکنید که این
جغر ی
روح بزر ر
گمنش نمودی به مراتب وسیع تر در اثر شما خواهد داشت.
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گام پنجم :مقاله خود را ارسال کنید
خی.
در ابتدا ویراستار ارشد اعالم خواهد کرد که آیا موضوع مقاله مناسب مجله مربوطه هست یا ر
اگر موضوع مربوطه مناسب نباشد ،نامۀ رد مقاله برای شما ارسال خواهد شد؛ ویل اگر مناسب باشد ،ویراستار
ر
کارشناساب از حوزه تخصیص مربوطه را جهت داوری مقاله ارسایل انتخاب خواهد کرد.
ارشد مجله،

این بررش به دو بخش ویژه تقسیم یم شود :بخش اول برای ویراستار ارشد و بخش دیگر برای داوران (که البته
این بخش ر ر
نی از نظر ویراستار ارشد یم گذرد) .داوران اشکاالت مربوط به روشها ،نتایج (برای مثال ،آیا اعداد و
خی) ،و
خی)،
گییها (برای مثال ،آیا موجه هستند یا ر
تفسی نتایج و نتیجه ر
ر
ارقام ارائه شده معقول هستند یا ر
شناساب یمکنند .جداول و اشکال از نظر دقت
خی) را
محدودیتهای پژوهش (آیا یبکموکاست ذکر شدهاند یا ر
ی
و گویاب سنجیده یمشوند و منابع ر ر
نی بررش یمشوند (برای مثال ،آیا پرکاربردترین مقاالت در کار مربوطه ،در
ی
ر
گینده نتیجهگ رییها و نتایج اصیل هست
خوب دربر ر
منابع ذکر شدهاند یا ر
خی) .چکیده رنی از این نظر که آیا به ی
خی ،بررش یم شود.
یا ر
مبت بر پذیرش مقاله بر عهده ویراستار ارشد است و این تصمیم بر اساس نظرات دری ر
تصمیم ر
افت از جانب
داوران و همچن ر ر
ی دیگر موارد اعم از م ر ریان تطابق مقاله مربوطه با رسالت مجله ،سنخیت موضوع با زمانه
ً
ر
ضفا فضاپرُک رت آن ،و همچن ر ر
ی موجود بودن جای خایل در
حاض ،پربار و ارزشمند بودن ماهیت مقاله و نه
مجله ،اتخاذ یمشود.
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ً
بزر ر
رر
تحسی است .بسیاری از داوران چندین بار مقاله ارسایل را بررش یمکنند و
گمنش داوران گاه حقیقتا درخور
ی
جزئیات مفصیل در خصوص چگونگ امکان بهبود کیفیت مقاله جهت انتشار ،ارائه یمدهند .این امر بخصوص
برای نویسندگان تازهکار بسیار کمککننده است؛ هرچند ر
اکی مجالت ،به ندرت یا شاید هرگز اینگونه عمل
نکنند .
متداولترین مشکالت ذکر شده از جانب ویراستاران در خصوص انواع مقاالت ارسایل ،در زیر ارائه شده است .
ً
ر
طوالب و فاقد انسجایم که حقیقت ًا جذابیت ر
ر
پژوهش عمدتا مشابهاند ،بهویژه مقاالت
دالیل رد مقاالت
کمیی
برای نه تنها ویراستاران بلکه خوانندگان دارند .
نوشی گرفتار اغراق نشوید و سیع نکنید با بازی با کلمات همه ر ر
رر
چی را جلو
نکته دیگر اینکه مراقب باشید در
َ
ر
یبیید .حقیقت این است که ادعاها بدون ادله کاق قابل قبول نیستند.
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مشکالت متداول در مورد مقاالت ارسایل

ر
طوالب و خسته کننده بودن ،به شکیل که دنبال کردن آن برای خواننده ماللآور است

ر
رر
مخاطبی مجله
 عدم دارا بودن جذابیت کاق برای
ً
ر
ر
رر
عمدتا شویراستاران مجالت آن را ر ر
نگارش
گوشد یمکنند ،اعم از مشکالت دستوری،
مشکالب که
داشی

و ر
فرمت
ر
 ناقص ،ناکاق ،و به روز نبودن محتوا
 عدم بیان یبکموکاست محدودیتها
ی
گییها با دادههای ارائهشده
 ناهماهنگ نتیجه ر
ر
 احساش عمل کردن و عدم ارائه شواهد کاق جهت اثبات ادعاهای مطروحه
 تضاد منافع
ر
حقیق ر ر
می و نه افرادی که نامشان به عنوان نگارنده ذکر شده
 ردپای نویسندگان پشت صحنه (نگارندگان
است)
 اسایم نویسندگان
 استفاده از دادهها پیش از انتشار مقاله

مسائیل مسلم ر ر
نی در خصوص ارسال مقاالت مطرح هستند ،برای مثال ،مقاالت تکراری پذیرفته نیمشوند و
ً
اینکه یک مقاله ضفا پس از اتمام داوری (و رد) توسط مجله قبیل یمتواند برای مجلهای دیگر ارسال شود.
ادب ،باید منبع تمام مطالب وام گرفتهشده در مقاله ذکر شود .توجه
برای اجتناب از اتهام به شقت علیم و ی
مطلت را از مطالعهای مروری نقل یمکنید ،عالوه بر منابع ذکر شده در مطالعه مروری
داشته باشید ،زمانیکه
ی
باید مطالعه مروری مربوطه را ر ر
نی به عنوان منبع ذکر کنید.
ً
نهاب مقاله باید حتما توسط تمایم نویسندگان آن ،افرادی که مصاحبهها یا گفتههای آنها در مقاله ذکر
نسخه ی
ر
قدرداب شده ،خوانده و تأیید شود .این مسئله برای ارسالهای مجدد ر ر
نی
شده و افرادی که از آنها تشکر و
صادق است.
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گام ششم :به داوریهای صورت گرفته اهمیت دهید
خواه مقاله شما پذیرفته شود و خواه رد ،با دقت به نظرات داوران توجه کنید .این نظرات را شخیص ر
تلق نکنید
زیرا این بازبی رتها تقریبا برای تمایم مقاالت ارسایل به مجالت کارشناش شدهِ ،اعمال یمشوند .از این نظرات به
عنوان رهنمودها یب جهت بهبود مقاله خود بهره ب ییید.
اگر مقاله به صورت ر
مشوط پذیرفتهشده یا درخواست بازبی رت برای آن صادرشده ،اطمینان حاصل کنید که
پیش از ارسال مجدد مقالۀ بازبی رت شده به ویراستار ارشد ،تمایم دغدغههای داوران را پاسخ گفتهاید.
پیوست نامهای برای ویراستار ارشد که در آن به تغ رییات ِاعمایل و چراب عدم ِاعمال ر
برخ از نظرات داوران
ی
اشاره شده ،بسیار کمککننده خواهد بود.
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گام هفتم :نسخه رد شده مقاله را بررش کنید
یی است و اغلب ر
در ابتدا در نظر داشته باشید که درصد پذیرش در مجالت ،پا ر ر
کمی از  20درصد از مقاالت
ارسایل ،پذیرفته یمشوند .بنابراین مأیوس نشوید .دلگرم باشید و فراموش نکنید که تمایم نویسندگان تجربههای
زیادی از رد مقاالت خود داشتهاند.
دوم اینکه ،نظرات ویراستار ارشد و داوران را به دور از برخورد احساش و نارواپنداری ،در نظر بگ ریید.
سوم اینکه ،ر
زماب به خود بدهید و در مورد این بیاندیشید که چگونه یمتوانید مقاله خود را بازنگری کرده و
کیفیت آن را بهبود بخشید .بحث و تبادلنظر با ویراستیار خود پ ریامون نظرات داوران یمتواند کمک کننده
باشد.
ارسال مقاله برای مجله دیگری که دغدغهمندی بی ر
شیی نسبت به موضوع مقاله شما دارد را ن ر ری به عنوان
گزینهای پیشرو در نظر داشته باشید.
گایه ،چکیده سازی مقاله در قالب <نامهای موجز به شدب ری> یم تواند رایه مناسبتر برای انتقال اطالعات
باشد.
ر
حت ممکن است فکر همکاریها یب جدید با نویسندگان مجربتر یا گذراندن دورهها یب تخصیص جهت بهبود
کیفیت کار را در ش داشته باشید که این ن ر ری فکر خوبیست.
رشکت در انجمنهای تخصیص و نشستهای مربوط به ارزیاب و بررش انتقادی مقاالت علیم ر ر
ر
فرصت است
نی
ی
که تجربیات یادگ ریی فوقالعادهای جهت ارتقای دانش در زمینه تألیف قدرتمند را در اختیار شما یمگذارد.
اگر به آموزش بی ر
شیی در خصوص پژوهشگری و روششناش نیاز دارید ،تمایم مراکز آکادمیک یمتوانند برنامهها
و دورههای مفیدی برای شما داشته باشند.
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نتیجهگبی
برخ مجالت بی ر
برخ موضوعات برای ر
با توجه به اینکه اهمیت ر
شی است یا شاید نسبت به آن موضوع دغدغه-
ر
نگارندگاب که مقاالت آنها کمگ قابل توجه به حوزه یا موضوع مربوطه دارد ،انتخاب
مندتر هستند ،برای آندسته
رر
داشی بی راب تا
هوشمندانۀ مجلۀ ارجح پیش از تهیه نسخه نها یب ،آغازی شی ع و جسورانه جهت یط مس ری،
حدامکان موجز و عاری از تکلف ،پیشبی رت نتیجه داوری مقاله ،و سپس ویرایش و بازنویش دقیق نسخه نها یب
با دیگر نگارندگان ،کیفیت کار را ارتقا خواهد بخشید و در نتیجه شانس پذیرش مقاله افزایش خواهد یافت.
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ن
پیوست:
نهای
نسخه
بازبین
ی

نهای مقاله خود به مجله مربوطه
آیا آماده ارسال نسخه ی
هستید؟

ر
ر
نهاب در راستای حصول اطمینان از
در ادامه فهرست جامع جهت بازبیت ی
انجام تمایم ملزومات پیش از ارسال مقاله ،ارائه شده است.
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نهای مقاله
 ساختار نسخه ی
ر
درست برای مقاله ارسایل خود ِاعمال کنید.
ساختار
توجه داشته باشید که مقاله شما باید شامل عنوان ،واژگان کلیدی ،چکیده ،مقدمه،
ر
قدرداب ،نکات ،و پانوشت باشد.
گیی ،منابع ،پیوست،
روشها ،نتایج و بحث ،نتیجه ر

 فرمت مقاله

از تمایم دستورالعملهای مجله موردنظر در خصوص تعداد واژگان ،حاشیه صفحات،
متت ،منابع ر
شمارهگذاری صفحات ،فاصله گذاری ،منابع درون ر
پایاب ،چکیده و فرمت
مقاله (در قالب ُورد ،رب دی ِاف ،یا ِلتکس) ،رپیوی کنید.

 محتویات ترسییم

مناست برخوردار باشند.
اشکال و جداول باید از ساختار
ی
نظی اندازه فایل ،رنگ ،وضوح تصویر ،توضیحات و
در این خصوص ،به مواردی ر
زیرنویس اشکال ،عنوان جداول ،و زیرنویس گرافها دقت داشته باشید.

 اطالعات نویسنده

تمایم جزئیات مربوطه را لحاظ کنید ،اعم از اسایم کامل تمایم نویسندگان همراه با
عناوین آنها ،اطالعات کامل تماس نویسنده مسئول ،و در صورت نیاز ،رشخ مخترص
درخصوص جزئیات مشارکت نویسندگان.
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شیوای مقاله
 زبان و
ی
خوب برخوردار باشد.
مقاله شما باید از نوشتار ی
فحواب ،قابل
در این خصوص ،به ساختار جمالت ،دستور زبان و سبک نوشتار ،منطق
ی
ر
فهم بودن ر ر
نگارش ،توجه داشته باشید.
می ،انتخاب واژگان ،و بررش

ن
 ارجاعدیه و قدردای
ر
ر
قدرداب کنید و هر منبیع که در مقاله خود از آن بهره بردهاید
دریافت
از تمایم کمکهای
را ذکر کنید.
ً
مطالت که مستقیما
اطالعات وام گرفته شده را با ذکر منبع مشخص کنید .برای
ی
رونوشت شده ،از عالمت نقلقول استفاده کنید؛ برای بازنویش ارائههای گرافیگ یا
کتت اخذ کنید؛ سپاسگزاریهای الزم را لحاظ کنید و
مطالب دارای حق تألیف ،اجازه ی
ر
کتت دریافت کنید.
از آزمودبها یا مصاحبهشوندگان رضایتنامه ی

 نامه به رسدبب
ً
کاور ِل ری شناخته یم شود) باید کامل بوده و از
نامه به
ر
شدبی (که عمدتا تحت عنوان ِ
خوب برخوردار باشد.
قدرت بیان ی
تاثی و ارتباط مقاله با مجله مربوطه ،جزئیات کامل
نظی ر
در این خصوص ،مواردی ر
ر
خی یا اینکه
جاب دیگر منتش کردهاید یا ر
نویسنده ،اینکه آیا این مقاله را پیش از این در ی
آیا مقاله ر
حاض را برای مجله دیگری ر ر
خی ،و جزئیات مربوط به
نی ارسال کردهاید یا ر
مطالب تکمییل را ذکر کنید.
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 حقایق و جزئیات

هرگونه جزئیات هرچند کوچک را بررش کنید.
ی
بی ر ر
پیوستگ عددی ر ر
می و
نظی دقت دادههای ارائه شده،
در این خصوص ،مواردی ر
ر
ر
گیی ،تناظر ربی ارجاعات درونمتت و
جداول ،نمادها و عالئم ،واحدهای اندازه ر
فهرست عناوین ر
پایاب را در نظر داشته باشید.

 تضاد منافیع
ً
هر گونه تضاد منافیع بالقوه را ضاحتا بیان کنید.
آیا ممکن است تضاد منافیع بالقوهای ،از هر نظر ،وجود داشته باشد (برای مثال در
مورد تحقیقات پزشگ ،تضاد منافیع با رشکتهای داروسازی حمایتکننده) .اگر
ً
نهاب به آن اشاره
تضادی منافیع از این نوع وجود دارد ،حتما در زمان ارسال نسخه ی
کنید.

ن
قوانت
 متابعت از
ر
اطمینان حاصل کنید که مطالعه شما مطابق با رهنمودهای اخالق مربوطه بوده (برای
مثال ،رهنمودهای محافظت از محیط زیست ،رهنمودهای مراقبت از بیماران و
حیوانات ،و  ) ...و دارای تأییدیه هیئت بررش نهادی یمباشد.
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منابع
 Editage.com
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 ncbi.nlm.nih.gov

نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

www.writeme.ir
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ما را در شبکه های اجتمایع دنبال کنید
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