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اػضبی کبسگشٍُ کبسگبُّبی کویتِ ػلوی ثیؼت ٍ دٍهیي ػویٌبس داًـجَیبى داسٍػبصی ایشاى:
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هقذهِ:

اص آًجبییکِ دس دٍسُّبی هختلف ػویٌبس داًـجَیبى داسٍػبصی ایشاى ،ثحث ًمذ ٍ داٍسی همبالت
دسیبفتی ّوَاسُ ثب چبلؾ سٍثِسٍ ثَدُ اػت ،کویتِ ػلوی ثیؼت ٍ دٍهیي ػویٌبس داًـجَیبى داسٍػبصی ایشاى
ثش آى ؿذ تب جْت کبّؾ اختالفبت ػلیمِای ٍ ّوچٌیي یکؼبى ػبصی سًٍذ حبکن ثش داٍسی همبالت
دسیبفتی ،کبسگبُ ًمذ ٍ داٍسی همبالت سا ثشگضاس ًوبیذ .دفتشچِ حبضش حبكل ثشداؿتْبیی اص کبسگبُ هزکَس ٍ
تالؽ تین کویتِ ػلوی ،جْت تْیِ یک ساٌّوبی کبهل ثِ هٌظَس ًمذ ٍ داٍسی خالكِ همبالت ٍ پَػتشّبی
دسیبفتی ػویٌبس اػت کِ دس اختیبس داٍساى هحتشم ػویٌبس لشاس خَاّذ گشفت .اهیذ اػت کِ ایي سٍیکشد
ثتَاًذ گبهی ّشچٌذ کَچک ،دس ساػتبی استمبی ػغح ػلوی ػویٌبس ثشداسد.

ثب احتشام
دکتش عیجِ اػوبػیلی
دثیش ػلوی ثیؼت ٍ دٍهیي ػویٌبس داًـجَیبى داسٍػبصی ایشاى

 -1تاسیخچِ ًقذ ٍ داٍسی هقاالت علوی
ثحث  peer review processاص چِ صهبًی ؿشٍع ؿذ؟ اٍلیي هجلِای کِ ثشای چبح همبالت ،ثحث peer
 reviewدس داٍسی سا آغبص کشد هجلِ  Philosophical Transaction of the Royal Society of Londonثَد .ایي
هجلِی چبح اًگلیغ کِ دس صهیٌِی ػلَم اًؼبًی ٍ فلؼفِ ثَد ،اٍلیي هجلِای ثَد کِ دس ػبل  7221یؼٌی ثیؾ اص  044ػبل
پیؾ ایي ایذُ سا آغبص ًوَد کِ همبالت سا ثشاػبع داٍسی افشاد هتخلق اسصیبثی ٍ ػپغ چبح کٌذ .پغ اص آى ایي هَضَع کِ
طٍسًبلّب ٍ کٌفشاًغّبی هختلف اثتذا اسصیبثی ػلوی ؿذُ ٍ ػپغ چبح ؿًَذ ،گؼتشؽ پیذا کشد .اٍلیي هجوؼی کِ دس ایي ثبة
ؿکل گشفت ،هجوؼی ثیي کـَسّبی اسٍپبیی ثَد .پغ اص آى حذٍد  044ػبل پیؾ دس کبًبدا ًیض اًجوي دیگشی ثشای هجالت
پضؿکی تـکیل ؿذ.
اهشٍصُ ) COPE (Committee on Publication Ethicsیب "کویتِ اخالق ًـش" ،یک اًجوي ثیيالوللی ثشای
ػشدثیشاى ٍ هجالت داٍسی ّوتب دس جْت ّوؼبى ػبصی ٍ ّن ػمیذگی ثشای ثحث دس خلَف توبم جٌجِّبی اخالق ًـش
اػت .ایي کویتِ دس ػبل  7333تَػظ گشٍُ کَچکی اص ػشدثیشاى هجالت پضؿکی دس اًگلؼتبى تأػیغ ؿذ اهب اکٌَى ثیؾ اص
 3444ػضَ اص ػش تب ػش جْبى ٍ دس توبهی سؿتِّب داسد.
ایي کویتِ تَكیِّبیی دس خلَف توبهی جَاًت اخالق ًـش ثشای هجالت ٍ اًتـبسات فشاّن هیآٍسد ٍ ثبالخق ثِ
ًحَُ ثشخَسد ثب ػَء سفتبسّب دس صهیٌِ تحمیمبت ٍ اًتـبسات هیپشداصد .ایي کویتِ تؼْذات ،لشاسدادّب ٍ لَاًیٌی داسد کِ آىّب سا
هٌتـش ٍ ثِ سٍص سػبًی هیکٌذ ٍ هجالتی کِ ػضَ ّ COPEؼتٌذ ثبیذ اص لَاًیي آى پیشٍی ًوبیٌذ.

 -0کلیات
 ٍ Reviewهشٍس کشدى همبلِ دیگشاى چِ ثشای کٌفشاًغ ٍ چِ ثشای هجلِ ،یک في اػت کِ ثبیذ آى سا هذ ًظش لشاس دادُ ٍ سیضُ
کبسیّبی آى سا کبهل یبدگشفت تب ثتَاى ایي کبس سا ثِ دسػتی اًجبم داد .ثِ عَس کلی پشٍػِ  scientificایٌگًَِ اػت کِ همبالت ثبیذ
تَػظ کؼی کِ دس صهیٌِ هَسد ًظش هتخلق اػت هشٍس ٍ ثشسػی ؿًَذ کِ آیب اص لبثلیت ٍ اسصؽ ػلوی ثشخَسداسًذ یب خیش ٍ ثش آى هجٌب
 acceptیب  rejectؿًَذ .هشاحل تحمیك ٍ هغبلؼِ ساجغ ثِ یک پشٍطُ ٍ ًَؿتي آى هؼبئلی ّؼتٌذ کِ خَد ًَیؼٌذُ اًجبم هیدّذٍ ،لی
 ٍ reviewثؼذ  publishآى تَػظ گشٍُّبی دیگش كَست هی گیشد.

آًچِ کِ پیشاهَى ایي هجحث خَاّین خَاًذ:
 یک  peer reviewیب هشٍس ػلوی چیؼت ٍ چگًَِ هیتَاًین آى سا اًجبم دّین؟
 چگًَِ هیتَاًین ایي  reviewسا هٌتمل کٌین؟
 چگًَِ یک  ٍ reportگضاسؽ داٍسی تْیِ کٌین؟
 هملَد ٍ هٌظَس اص داٍسی چیؼت ٍسػیذى ثِ لضبٍت ایٌکِ آیب هیتَاًیذ داٍس هٌبػجی ثشای یک همبلِ ثبؿیذ یب خیش.

 -3داٍسی دس هجالت
سٍصاًِ هوکي اػت هغبلت هختلفی دس هجالت یب سٍصًبهِ ّب ثخَاًین ٍ یب اخجبس هختلف سا اص سادیَ ٍ تلَیضیَى ثـٌَین.
ٍلی حمیمت هَضَع ایي اػت کِ ّوِ هیداًین هغبلجی کِ دس سٍصًبهِ ٍ هجلِ ًَؿتِ ٍ یب اص سادیَ ٍ تلَیضیَى پخؾ هیؿًَذ
داٍسی ػلوی ًـذُاًذ .هثال ثؼیبس هیؿٌَین کِ « داسٍی ضذ ػشعبى کـف ؿذ!» یب « داسٍ ثشای ثیوبسی آلضایوش کـف ؿذ!» اهب

ّوچٌبى هیثیٌین کِ ثؼیبسی ثِ ػشعبى ٍ یب آلضایوش هجتال هیؿًَذ .پغ هتَجِ هیؿَین کِ ثؼیبسی اص ایي اخجبس تجلیغ
ّؼتٌذ .اّویت  peer reviewایي اػت کِ جلَی تجلیغبت سا ثگیشد ٍ هَضَع سا ثِ ػوت ػلویتش ؿذى پیؾ ثجشد.
یک  academic journalهؼوَال ثِ كَست  periodicچبح هیؿَد کِ هیتَاًذ ّفتگی ،هبٌّبهِ 71 ،سٍصُ،
فللٌبهِ ٍ یب ػبلٌبهِ ثبؿذ کِ ثشای اًَاع ّjournalب هتفبٍت اػت اهب ًکتِی هْن  ٍ periodicهٌظن ثَدى آىّبػت.
اص هؼبئل هْن دیگش ثشای چبح همبلِ دس هجلِ ایي اػت کِ کبس ٍ تحمیك ثبیذ توبم ؿذُ ثبؿذ .یؼٌی پشٍطُ ٍ کبس ثِ
پبیبى سػیذُ data ،آًبلیض ؿذُ ٍ همبلِ کبهل ًَؿتِ ؿذُ ثبؿذ.
یک  scientific journalیب هجلِ ػلوی یک ػشی هغبلت سا دسثش داسد کِ ثش هجبحث ػلوی سؿتِ خَد اػتَاس اػت.
یؼٌی ّش طٍسًبل  fieldتخللی خَد سا داسد ٍ ّوبى سا پَؿؾ هیدّذ .کٌفشاًغّب ًیض هیتَاًٌذ ثِ ّویي ؿکل ثبؿٌذ.

 -4داٍسی دس کٌفشاًؼْا
کٌفشاًغّب اًَاع هختلفی داسًذ ،هوکي اػت ػبالًِ0 ،ػبالًِ ٍ  ...ثشگضاس ؿًَذ .ثٌبثشایي ثشخی کٌفشاًغّب periodic
ثشگضاس هیؿًَذ اهب ثشخی دیگش ًیض ّ randomؼتٌذ .عجیؼتب اًجويّب ٍ گشٍُّبی ػلوی سٍی کٌفشاًغّبیی کِ periodic
ّؼتٌذ ثیـتش حؼبة هیکٌٌذ .حبل ثشخی اًجويّبی ػلوی ػالٍُ ثش کٌفشاًغّبی  periodicدس صیشهجوَػِ آىّب تؼذادی
ػوپَصیَمّبی تخللی ًیض ثشگضاس هیکٌٌذ .ثِ عَس هثبل اًجوي ثیيالوللی الکتشٍؿیوی ٍ ،ثِ عَس دلیكتش اًجوي اسٍپبیی
صیشهجوَػِ آى ،یک کٌفشاًغ الکتشٍؿیوی دس یکی اص کـَسّبی اسٍپبیی ثشگضاس هیکٌذ کِ گبّی دس ریل ایي کٌگشُ حتی تب
 77ػوپَصیَم فشػی ًیض ثشگضاس هیؿَد .یؼٌی ثِ عَس ّوضهبى  77ػبلي ػخٌشاًی ٍ  77ثخؾ پَػتش هَجَد اػت کِ ایي
تؼذاد ثشحؼت کٌفشاًغ هیتَاًذ هتفبٍت ثبؿذّ .وچٌیي هوکي اػت ػوپَصیَمّبی صیشهجوَػِ دس عَل ػبل ٍ دس کـَسّبی
هختلف ثشگضاس ؿًَذ ٍ ًیبصی ًیؼت لضٍهب ّوضهبى ثب کٌفشاًغ اكلی ثشگضاس گشدًذ .اهب دس کٌفشاًغّب ایٌگًَِ ًیؼت ٍ کبس
هیتَاًذ دسحبل اًجبم ثبؿذ .اتفبلب دس دًیب تشجیح هیدٌّذ کِ دس کٌفشاًغّب همبالتی دسهَسد پشٍطُّبیی کِ ٌَّص توبم ًـذُاًذ،
اسائِ ؿًَذ .چشا؟ صیشا ٍلتی کبس توبم ًـذُ ثِ کٌفشاًغ اسائِ هیؿَد ٍ کبس سا ثِ ػشكِ ًوبیؾ هیگزاسًذ یک ػشی ػؤاالت
پشػیذُ هیؿَد ٍ یک ػشی اؿکبالت دیذُ هیؿَد کِ صٍدتش ثشعشف کشدى آىّب ،ثْتش ٍ ساحتتش اص حبلتی اػت کِ ثشای
اًتْبی کبس ثبلی ثوبًذ .یؼٌی ثِ عَس اػبػی یکی اص اّذاف اكلی ثشگضاسی کٌفشاًغ ّویي اػت؛ کِ کبس توبم ًـذُ هغشح گشدد
ٍ سٍی آى ثحث كَست ثگیشد ٍ فشدی کِ کبس سا اسائِ هیدّذ ایذُ گشفتِ ٍ اگش جبیی دس کبس خَد ثِ هـکلی ثشخَسدُ اػت هثال
دس آصهبیـی ًتیجِ ًویگیشد ،اؿکالت کبس خَد سا ثیبثذ ٍ آىّب سا تلحیح کٌذ .پغ دس کٌفشاًغّب ّوَاسُ ثحث ٍ تجبدلًظش
دسحبل اًجبم اػت .ایي ٍیظگی خیلی کن دس کٌفشاًغّبی داخلی دیذُ هیؿَد اهب دس کٌفشاًغّبی خبسجی هؼوَال هـبّذُ
هیؿَد کِ ػخٌشاًیّب تَػظ افشاد کلیذی اسائِ هیؿًَذ یؼٌی افشادی کِ ػبلّبی ػبل اػت سٍی هَضَع کبس هیکٌٌذ،
ًتیجِی ػبلّبی کبس خَد سا دس ػخٌشاًی اسائِ هیدٌّذ .دسػَم دس ثخؾ پَػتش ّوِ افشاد جَاى ٍ کبسّب ًیوِ توبم اػت ٍ
دائن ثشای تکویل کبسّب ثیي افشاد جَاى ٍ افشاد ثبػبثمِ ٍ هجشة تجبدلفکش كَست هیگیشد .یؼٌی یک تمؼین کبس ػظین ٍ
ػجیت کِ ثؼیبس جبلت اػت .داًـجَیبى اص اػبتیذ ثشای حل هـکالت ٍ آصهبیؾّبیی کِ دچبس هـکل ؿذُاًذ هـَست
هیگیشًذ .پغ چَى اهکبى هـَست ٍ ایذُ گشفتي ٍجَد داسد ًیبصی ًیؼت کِ ّabstractب کبهل کبهل ثبؿٌذ .الجتِ ثبیذ ّوِی
ػبختبسّب ٍ هجبحث اكلی سا داؿتِ ثبؿذ کِ ایي ػبختبسّب سا دس ثخؾ  abstractتَضیح خَاّین داد ٍلی ثِعَس کلی ًیبصی
ًیؼت کِ  abstractخیلی کبهل ٍ  resultآى دلیك ثبؿذ ٍلی ثبیذ حذ ٍ هشص آى هـخق ؿذُ ثبؿذ .ثؼضی اٍلبت طٍسًبلّب
هغبلؼبت تئَسی سا چبح هیکٌٌذ ثِ ایي هؼٌی کِ همبلِ ثب هؼبئل ّ experimentalوشاُ ًیؼت ٍ تٌْب ثشحؼت هؼبئل تئَسی
اػت کِ ثشحؼت ػلیمِ ٍ ایذُ طٍسًبل هیثبؿذ .دس کٌفشاًغ ّن ّویي لضیِ هیتَاًذ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ .ثِّشحبل هْنتشیي
هؼئلِ ّوبى  ٍ peer reviewاسصیبثی ؿذى لجل اص چبح دس طٍسًبل ٍ اسائِ دس کٌفشاًغ اػت.

 -5هحاػي  peer reviewچیؼت؟


حفظ کیفیت همبلِ ٍ طٍسًبل



ًمذ ،یک  advantageاػت؛ ٌّگبهی کِ ًمذ ٍ ػؤال كَست هیگیشد همبلِ ٍػؼت ٍ کیفیت ثْتشی پیذا هیکٌذ ٍ
ًَیؼٌذُ اثؼبد هختلف سا هیثیٌذ پغ هغلت ػویكتش ٍ پختِتش هیؿَد.



یکپبسچگی ػلوی ایجبد هیؿَد .یؼٌی ثیي اثؼبد ٍ لؼوتّبی هختلف همبلِ  ٍ integrityتؼبهل هٌبػجی ایجبد
هیؿَد.



جلَگیشی اص دادُ ػبصی ٍ تملت ٍ  .plagiarismدس ایي صهیٌِ ًشمافضاسّای صیادی هَجَدًذ کِ اگش
 plagiarismسا دس ایٌتشًت ػشچ کٌیذ ًشمافضاسّای سایگاى قاتل دػتشػی ّؼتٌذ .الجتِ ًشمافضاسّبیی کِ
کل همبلِ سا چک هیکٌٌذ پَلی ّؼتٌذ کِ ثشخی داًـگبُّب آى سا خشیذاسی کشدُاًذ .اهب اگش اص چٌذ ًشمافضاس سایگبى
ّوضهبى اػتفبدُ کٌیذ کبفی خَاّذ ثَد ٍ ًیبصی ثِ خشیذ ًشمافضاس ًیؼتّ .ش لؼوت اص هتي سا دس ًشمافضاس ٍ copy
 pasteکٌیذ تب ًشمافضاس چک کٌذ.



جلَگیشی اص  Adulterationیب همبلِ ػبصیػت؛ کِ دس آى دادُ ٍ تکٌیک ّوخَاًی ًذاسًذ .ایي ثحث ثؼیبس ٍػیغ ٍ
گؼتشدُ اػت ٍ ًِ تٌْب دس ایشاى ثلکِ دس ػشتب ػش دًیب سخ هیدّذ ٍ اگش داٍس هتخلق ثبؿذ ٍ تکٌیکّبی الصم سا ثلذ
ثبؿذ هیتَاًذ آى سا ثِ خَثی اسصیبثی کٌذ .ثٌبثشایي اص کل  integrityهمبلِ ،همذهِ ،ایي کِ ّذف آى چِ ثَدُ ٍ ثشای
سػیذى ثِ ایي ّذف اص چِ تکٌیکّبیی اػتفبدُ کشدُ ،ثب ایي تکٌیکّب چِ دادُ ٍ ًتبیجی ثِدػت آٍسدُ ٍ اص ایي
ًتبیج چِ ثحثی ًَؿتِ اػت؛ ٍلتی ّوِ دس کٌبس ّن لشاس هی گیشد اگش داٍس هتخلق ثبؿذ هیفْوذ کِ همبلِ
 adulterationیب  plagiarismیب  copy/pasteاػت.
اهشٍصُ داٍسیّای هجالت تا  impactتاال تؼیاس ػخت ٍ جذی اػت؛ تِ طَسی کِ اگش تِ کؼی ؿک کٌٌذ
اص اٍ توام دادُ ّای اٍلیِ ،دادُ ّای خام ٍ تِطَس کلی ّوِ اطالعات سا هیخَاٌّذ.
ثٌبثشایي داٍسی ،ثحث ثؼیبس ػٌگیٌی اػت ٍ ّشچِ هجلِ هؼتجشتش ثبؿذ ،داٍسی آى ػٌگیيتش ٍ اػبػیتش اػت.

ثٌبثشایي ثبیذ دلت کٌین ثِ ػٌَاى داٍس دس ّabstractبیی کِ ثشای داٍسی فشػتبدُ هیؿَد حتوب  plagiarismسا چک کٌین ٍ
دادُ ّب ًیض کٌتشل ؿَد کِ هغوئي ؿَین فشد کبسؽ سا خَدؽ اًجبم دادُ اػت .ثِ خلَف دس همبالت ایشاًی کِ هوکي اػت
ًَیؼٌذُ ساثـٌبػین ثبیذ چک کٌین کِ آیب اهکبًبت هَسد اػتفبدُ فشد اكال دس ایشاى هَجَد ّؼت یب خیش! ّویٌجبػت کِ
 affiliationاّویت هییبثذ .یؼٌی ثبیذ ًَ affiliationیؼٌذُ سا ثب اهکبًبت آصهبیـگبّی چک کٌین ٍ ّوِ چیض سا کٌتشل
کٌین .ساُ تـخیق همبالتی کِ تَػظ ثٌگبُّبی همبلًَِیؼی ًَؿتِ هیؿًَذ ًیض ّویي اػت .اگش اص آصهبیـگبُ ؿشکت یب
داًـگبّی ،هَاد یب دػتگبُّبی آصهبیـگبُ یب کؼی اػتفبدُ ًوَدُاًذ ثبیذ دس لؼوت  acknowledgmentرکش ؿَد .پغ
ثشای جلَگیشی اص ًـش همبلِّبی تْیِ ؿذُ تَػظ ثٌگبُ ّبی همبلِ ًَیؼی ،جذا اص ثحث لبًًَی ٍ لضبیی آى ،داٍسی ثب ثشسػی
دلیك ٍ دلت کبفی ًمؾ هْوی داسد .دسًْبیت ثب کوک  peer reviewثِ هجالت ٍ طٍسًبلّب کوک هیکٌین کِ ثْتشیي ٍ
ثبکیفیتتشیي همبالت سا اًتخبة ٍ چبح کٌٌذ ٍ ثب ًظشّب ٍ پیـٌْبدات integrity ،همبلِ ٍ دسًْبیت کیفیت آى افضایؾ پیذا
کٌذ.

 -6هٌظَس اص هقالِ هشٍسی ( (Review articleچیؼت؟
 Reviewثِ هؼٌی جوغآٍسی ٍ گشدآٍسی ًتبیج کبس خَد ٍ دیگشاى اػت .ثشخی همبالت ،چِ تجشثی
) ٍ ( experimentalچِ تئَسی ) ( theoreticalحبكل دادُّبی جذیذ ّؼتٌذ اهب ثشخی دیگش اص همبالت ًیض كشفب
 reviewکبسّبی دیگشاى اػت .حبل ایٌکِ یک کٌفشاًغ ،همبلِ  reviewثپزیشد یب ًِ هؼئلِای اػت کِ دس scientific

 committeeآى کٌفشاًغ یب  editorial boardهجلِ هیتَاًذ ساجغ ثِ آى تلوین گیشی ؿَد .هجالت هؼوَال همبالت
مروری ای سا هیپزیشًذ کِ ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى ثیي  9تب  74سفشًغ اص خَد داؿتِ ثبؿٌذ .یؼٌی حتوب ثبیذ دس صهیٌِ هَسد
ًظش تخلق داؿتِ ثبؿٌذّ .شچٌذ اهشٍصُ ثؼیبسی هجالت ّؼتٌذ کِ همبالت  reviewچبح هیکٌٌذ کِ ثب کوبل تبػف
ًَیؼٌذُّبی آًبى ّیچ تخللی دس آى صهیٌِ ًذاسًذ ٍ فمظ یک ػشی هغبلت سا ثِ ّن ٍكل هیکٌٌذ ٍ ًْبیتب همبلِای تحَیل
هی دٌّذ کِ ػش ٍ تِ ًذاسد! ایي هؼئلِ ّن دس هجالت ایشاًی ٍ ّن دس هجالت خبسجیای کِ  impactثبالیی ًذاسًذ ،دیذُ
هیؿَد .دس کٌفشاًغّب ًیض ایي ًَع همبالت صیبد اسائِ هیؿًَذ .فشدی کِ  reviewهیًَیؼذ ثبیذ دس ًْبیت ثِ ًکتِی جذیذی
ثشػذ ٍ تٌْب جوغ ثٌذی کبسّبی دیگشاى کبفی ًیؼت .هجالت ثیيالوللی هؼوَال همبلِ  reviewكشف ًویپزیشًذ .صیشا ثِ ًَػی
ّوبى  plagiarismاػت؛ چَى فشد تٌْب کبسّبی دیگشاى سا  copy/pasteکشدُ ٍ کٌبس ّن لشاس دادُ اػت .پغ ثبیذ دسًْبیت،
همبلِ ثِ ّذف یب ًکتِ ی جذیذ ٍ یب آؿکبس ؿذى خغبی پیـیي هٌتْی ؿَد ،یب پیـٌْبد جذیذی هغشح کٌذ ،دس غیش ایي كَست
ّوبىعَس کِ گفتِ ؿذ فمظ ًَػی اتالف ٍلت ٍ اًشطی اػت.

 -7اًَاع :Peer Review
7. Single blind peer review
(0. Double blind peer review )Closed peer review
9. Open peer review
دس حبلت  single blind reviewداٍس ًَیؼٌذُ سا هیؿٌبػذ ٍلی ًَیؼٌذُ داٍس سا ًویؿٌبػذ .یؼٌی داٍس اعالػبت
ًَیؼٌذُ سا داسد ٍلی ٌّگبهی کِ ًظش خَد سا اػالم هیکٌذًَ ،یؼٌذُ ًویداًذ کِ داٍس همبلِاؽ چِ کؼی ثَدُ اػت .دس ثشخی
کٌفشاًغّب داٍسیّب ّ double blindؼتٌذ .یؼٌی همبلِ سا کِ ثشای داٍس هیفشػتٌذ ،اػن ٍ اعالػبت ًَیؼٌذُ سا حزف
هیکٌٌذ ثٌبثشایي ًِ داٍس ًَیؼٌذُ سا هیؿٌبػذ ًِ ًَیؼٌذُ داٍس سا .هجالت ٍ کٌفشاًؼْب هختلف هوکي اػت ّش یک اص ایي
ػیبػتّب سا داؿتِ ثبؿٌذ.
دس سٍؽ ػَم داٍسی ،داٍس ٍ ًَیؼٌذُ ّشدٍ ّوذیگش سا هیؿٌبػٌذ الجتِ هؼوَال ًَیؼٌذُ پغ اص پبیبى داٍسی ،داٍسؽ
سا هیؿٌبػذ ،یؼٌی دس لیؼت ًظشات کِ ثِ اٍ دادُ هیؿَد اػبهی داٍساى ٍ اهضبی آىّب هَجَد اػت .ثؼضی هجالت اص ایي
سٍؽ اػتفبدُ هیکٌٌذ کِ الجتِ تؼذاد آىّب هحذٍد اػت.
دس کٌفشاًغّا هعوَال کویتِ علوی ًقؾ داٍسی سا هیپزیشد ٍ ّوِ هیداًٌذ ایي افشاد چِ کؼاًی ّؼتٌذ اها کؼی
ًویداًذ ّش هقالِ سا کذام داٍس ،داٍسی کشدُ اػت.

 -8چِ کؼی هیتَاًذ  Peer Reviewerیا داٍس علوی تاؿذ؟


تِ عٌَاى  reviewerاص کؼاًی کِ دس صهیٌِ هَسدًظش ّ expertؼتٌذ ،دعَت هی ؿَد صیشا ثشای
داٍسی خَة ٍ دلیك ًیبص اػت کِ داٍس دس آى صهیٌِ  expertثبؿذ تب ثتَاًذ ّresearchب سا validate
کٌذ ٍ تـخیق دّذ کِ آیب حمیمتب  researchاًجبم ؿذُ ثِ  resultگشفتِ ؿذُ ،هٌتْی هیؿَد یب ًِ؟
پغ ثشای اًتـبس هجلِ ًمؾ  ٍ reviewerداٍس اّویت صیبدی هییبثذ.



دٍهیي ٍیظگی  volunteerیا داٍطلثاًِ تَدى اػت .ثبثت داٍسی ّیچ پَلی ثِ کؼی دادُ ًویؿَد ٍ
هؼوَال دس ػشاػش دًیب داٍسیّب ثِ كَست هجبًی اًجبم هیؿًَذ .پغ فشد ثب هیل خَدؽ داٍسی سا
هیپزیشد ٍ یک ػشی  commentیب  adviseثشای استمبی کیفیت همبلِ ثِ ًَیؼٌذُ هیدّذ.



ًکتِی هْن دیگش ایي اػت کِ ٍقتی هقالِای تشای داٍسی تِ ها ػپشدُ هیؿَد ،تایذ هثثت
اًذیؾ تاؿین ٍ توبم تالؽ هب ایي ثبؿذ کِ کیفیت همبلِ سا ثبال ثجشین .پیـٌْبدّب ٍ ّcommentبیی کِ
هیدّین یب حتی ًمذّبیی کِ هیکٌین توبم آى سا دلؼَصاًِ ٍ ثِ هٌظَس استمبی کیفیت اًجبم دّین.

پغ اگش پَلی دسیافت ًویکٌین پشا تایذ داٍسی سا تپزیشین؟ تِ عثاست دیگش اًگیضُ پزیشؽ داٍسی چیؼت؟


اٍلیي هَسد ایي اػت کِ هیتَاًین آًشا دس  CVخَد رکش کٌین کِ داٍسی چِ همبالتی سا ثِػْذُ
داؿتین .ثٌبثشایي ثِ هشٍس صهبى ٍػؼت کبس  internationalهب سا ًـبى هیدّذ .اگش کبسّب ٍ داٍسیّبی هب
ٍالؼب هَسد لجَل ثبؿٌذ ،ثِ هشٍس هیضاى سجَع ثِ هب افضایؾ پیذا خَاّذ کشد.



حؼي تعذی آى اػت کِ دائوا  up to dateخَاّین تَد .یؼٌی ثب جذیذتشیي تحمیمبتی کِ دس صهیٌِ
ػلوی ٍ فؼبلیتی هب اًجبم هیؿَد آؿٌبیی خَاّین داؿت .حتی لجل اص چبح همبالت .صیشا ٌّگبهی کِ همبلِ
ثشای داٍسی هی آیذ ٌَّص چبح ًـذُ اػت ٍ هوکي اػت ّشگض چبح ًـَد ٍ ایي یک هضیت اػت کِ گبّی
ّویي اهش هیتَاًذ جشلِی یک ایذُ ثبؿذ .الثتِ تایذ تَجِ داؿت کِ تِ عٌَاى داٍس تایذ اهاًتداس
تَد .حك ًذاسین ػَءاػتفبدُ کٌین .حك ًذاسین همبلِ سا  rejectکٌین ٍ ػپغ تکٌیک آى سا خَد اػتفبدُ
کشدُ ٍ همبلِ جذیذ چبح کٌین.

گبّی فشد پغ اص اػالم اػبهی داٍساى ثِ تک تک آىّب ایویل هیصًذ ٍ تبکیذ هیکٌذ کِ ًبم آىّب سا ثشای داٍسی
فشػتبدُ اػت ٍ اص آىّب هیخَاّذ کِ همبلِاؽ سا ثپزیشًذ .ایي سفتبس خالف اخالق ٍ جضٍ  ethical issueاػت.

ٌّگاهی کِ هقالِای داٍسی هی ؿَد تایذ جَاًة صیش سا دسًظش داؿت:


داٍس تایذ اٍل خَد سا جای ًَیؼٌذُ  ،دٍم جای  journal editorیا ػشدتیش ٍ ػَم جای خَاًٌذُ قشاس
دّذ.
ثجیٌذ اص ایي همبلِ چِ تَلؼی داسدٍ .لتی خَدتبى سا جبی ًَیؼٌذُ لشاس هیدّذ ،هیثیٌیذ کِ همبلِ ،حبكل توبم تالؽ

ٍ صحوبت اٍػت .همذاس صیبدی هٌبثغ ،پَل ٍ ٍلت ثشای آى كشف ؿذُ تب ثِ  resultسػیذُ اػت .ثٌبثشایي تالؽ هیکٌذ ثِ
ًَیؼٌذُ کوک کٌذ تب کیفیت همبلِاؽ ثبال ثشٍد ٍ پیـٌْبّبی ػبصًذُ هیدّذ.
اگش خَد سا جبی  editorلشاس دّذ ،عجیؼیػت کِ  editorتوبیل داسد کیفیت هجلِاؽ ثبال ثشٍد .پغ اًتظبس داسد
کِ داٍس ّوِ ی ٍجَُ همبلِ سا ثب دلت ثشسػی کٌذ ٍ توبم تخلق ٍ تکٌیکّبی خَد سا ثشای داٍسی ثِکبس ثجشد .پغ ثبیذ داٍس
ثؼیبس دلیك ٍ سیضًگش ثبؿذ.
اگش ّن خَد سا جبی خَاًٌذُ لشاس دّذ ،اًتظبس هی سٍد همبلِای خَة ،ثب کیفیت ،ػلیغ ٍ سٍاى ،ثی ػیت ٍ ثب
 material methodهـخق ٍ ٍاضح ٍ لبثل تکشاس $کِ دسكَست اًجبم هجذد آصهبیؾّب ًتیجِ یکؼبى ٍ هـبثِ ثبؿذ #ثخَاًذ
کِ  discussionکبهل ٍ ّreferenceبی كحیح داسد .پغ خَاًٌذُ دٍػت داسد همبلِای کِ هیخَاًذ توبم ایي ٍیظگیّب سا
داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ ثِ آى اػتوبد کٌذ.


داٍس تایذ تِ حذاکثش صهاًی کِ فشصت داسد تَجِ کٌذ ٍ ػشهَػذ آى سا اًجبم دّذ ٍ دس جلؼبت هشثَط ثِ داٍسی
کٌفشاًغّب ؿشکت کٌذ.



داٍس تایذ دس ًظش تگیشد کِ چقذس ًؼثت تِ خَد هَضَع  biasداسد؛ یؼٌی همبلِ ی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ،
چمذسهشثَط ثِ حیغِی تخللی اٍ اػت .گبّی هوکي اػت کبس پظٍّـی ًَیؼٌذُی همبلِ ثؼیبس ثِ کبس پظٍّـی
داٍس ؿجبّت داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسیکِ هٌبفغ داٍس سا تْذیذ کٌذ .دس ایٌجب ثحث تضبد هٌبفغ ( conflict of
 )interestsپیؾ هیآیذ کِ ثؼیبس ؿبیغ ثَدُ ٍ ایٌجبػت کِ سػبیت ػذالت ٍ اًلبف اّویت داسد .هثال گبّی پیؾ
هیآیذ کِ همبلِای کِ ثشای داٍسی ثِ دػت داٍس سػیذُ ،اص ًظشدادّْب ثب همبلِی هـبثِ کِ خَد داٍس دس حبل ًَؿتي
آى اػت ،هغبیشت داسد ٍ یب گبّی هوکي اػت همبلِ ای کِ ثِ دػت داٍس سػیذُ هشثَط ثِ آؿٌبیبى ٍ خَیـبًٍذاى اٍ
ثبؿذ ٍ دس ًتیجِ لضبٍت اٍ سا تحت تبثیش لشاس دّذ ٍصثذٍى سػبیت اكَل آى سا  acceptکٌذ .گبّی هوکي اػت
همبلِی هَسد ثشسػی هٌجش ثِ تَلیذ هحلَلی ؿَد کِ لیوت هٌبػتتشی ًؼجت ثِ هحلَل حبكل اص همبلِی داٍس
داسد ٍ دس ًتیجِ فشٍؽ هحلَل اٍ تحت ؿؼبع لشاس گیشد.



احؼاع ؿخصی داٍس تِ ًَیؼٌذُی هقالِ ّن دس فشآیٌذ اکؼپت هقالِ چٌذاى تیتاثیش ًیؼت؛ ثِ ػجبستی
دیگش هوکي اػت خَد همبلِ هـکلی ًذاؿتِ ثبؿذ ٍلی ثِ دلیل خلَهت ؿخلی یب ػاللِی داٍس ثِ ًَیؼٌذُای
خبف ،ػجت سد یب لجَل ؿذى همبلِی فشد هزکَس ؿَد کِ ایي کبس غیشاخاللی اػت .ثشای جلَگیشی اص ایي هـکل
ثْتش اػت داٍس اص پزیشفتي داٍسی همبلِّبیی کِ اص فشد ،داًـگبُ ،کـَس ٍ یب داًـجَی لجلی خَد یب اػضبی ّیئت
ػلوی ٍ ّوکبس لذیوی ثِ دػت اٍسػیذُ پشّیض ًوبیذ.



گاّی هوکي اػت هقالِ تِ دلیل تشداؿت ًادسػت داٍس اص تخؾّای هختلف هقالِ سد ؿَد؛ دس ایي كَست
ادیتَس هیتَاًذ ثِ داٍس ًبهِای ثٌَیؼذ ٍ دس آى تَضیحبت تکویلی سا ثِ عَس هؼتذل اسائِ دّذ.

پغ داٍس تایذ تالؽ کٌذ ّوِ ٍجَُ ٍ ٍیظگیّا سا دسًظش تگیشد.
پشػؾ :آیا فشػتادى ّوضهاى هقالِ تشای چٌذ طٍسًال اؿکالی داسد؟
 "744غلظ ٍ غیشاخاللیػت ٍ جضٍ  ethical issueهیثبؿذ ٍ اگش کؼی هتَجِ ؿَد ًَیؼٌذُ دس  black listلشاس
هیگیشد؛ كشف ًظش اص داخلی ٍ خبسجی ثَدى یب صثبى طٍسًبلّ .وچٌیي چٌبًچِ همبلِ ای ّوضهبى دس دٍ طٍسًبل چبح ؿَد،
هؼبئل  ethical issueثشای ًَیؼٌذُ ًیض پیؾ خَاّذ آهذ.

 -9هَاسد اخالقی هَسد ًیاص دس اهش داٍسی تِ ؿشح صیش اػت:


اعالػبت همبلِ ثبیذ هحشهبًِ ثبلی ثوبًذ ٍ داٍس ًجبیذ جبیی اػالم کٌذ کِ داٍسی کذام همبلِ سا ثشػْذُ داسد.



دس كَستی کِ دس اهش داٍسی اص ّوکبساى کوکی گشفتِ ؿذُ ثبؿذ ،ثبیذ دس اًتْب اػبهی آىّب سا ًیض ثِ ادیتَس اػالم
ًوبیذ.



هَاسدی کِ ثِ كَست ّ open reviewؼتٌذ ،یؼٌی داٍس ثِ ًَیؼٌذُ ی همبلِ هؼشفی هیؿَد ،تَكیِ هیؿَد کِ
ًبم افشاد کوکی دس داٍسی ثِ ّوشاُ اهضبیـبى ًَؿتِ ؿَد.

 داٍس ًوی تَاًذ لجل اص چبح ؿذى همبلِ ،اص اعالػبت آى ػشلت ػلوی کٌذ.
 -74هَاسدی دس حیي تشسػی هقالِ تایذ تِ آى تَجِ ًوَد:


ًَآٍسی) : )Noveltyثبیذ همبلِ ی هَسد ثشسػی ایذُی جذیذی سا اسائِ دّذ .اگش لشاس ثبؿذ کِ همبلِی ًَؿتِ ؿذُ
فمظ کپی کبس دیگشاى ثبؿذ ٍ ایذُ ٍ ًَآٍسی ٍ عشح ػؤالی ًذاؿتِ ثبؿذ ،فمظ اتالف ٍلت اػت .آخشیي پبساگشاف
همذهِ دس همبلِ ،هشثَط اػت ثِ ّذف ٍ ػَالی کِ دس رّي هب ایجبد ؿذُ ٍ لؼوت ًتیجِ گیشی ّن ثب پبػخی کِ ثِ
ایي ػؤال دادین ؿشٍع هی ؿَد؛ ثٌبثشایي ثبیذ حتوب ایذُ ای دس هیبى ثبؿذ کِ ثتَاى ایي لؼوت ّب سا تَجیِپزیش
ًَؿت.



اػتجبس ) : (Validityدسػت ثَدى دادُ ّب ثؼیبساّویت داسد .آیب تکٌیکّب ثِ دسػتی اجشا ؿذُاًذ؟ آیب ثیي ّذف ٍ
آصهبیؾّبی اًجبم ؿذُ تغبثك ٍجَد داسد یب خیش؟



هؼٌبداسی ) : (Significanceآیب تحلیل دادُ ّب ثِ ؿکل كحیحی اًجبم ؿذُ یب خیش؟ چِ تَجیْی ثشای تغییشات
هؼٌبداس یب ثیهؼٌی ٍجَد داسد؟



اكبلت) : (Originalityاكبلت همبلِ ٍ ػذم تملجی ثَدى آى ًیض حبئض اّویت اػت .دادُ ّب ٍ هٌـأ کبس ثبیذ اص فشد
ًَیؼٌذُ ثبؿذ ًِ کبس دیگشاى .ایذُ گشفتي اص کبسّبی اًجبم ؿذُ ایشادی ًذاسد اهب اداهِی کبس ثبیذ حتوب اص فکش ٍ ثشًبهِ
سیضی ًَیؼٌذُ ثبؿذً .تبیج ،ػؤاالت ٍ فشضیِ ّب ثبیذ جذیذ ٍ هحلَل فکش ًَیؼٌذُی همبلِ ثبؿذ .دسثخؾ Copy
 right transformerدس فشایٌذ  submitهمبلِ ًیض فشد ًَیؼٌذُ هتؼْذ هیؿَد کِ کبسؽ  originalثبؿذ.
دس هغبلؼبتی کِ اص ًَع هتبآًبلیض هیثبؿٌذ ،اص دادُ ّبی دیگشاى اػتفبدُ ٍ اػتٌجبط هیؿَد ٍ دس ًْبیت دادُّبیی

جذیذ اسائِ هی گشدد .دس ایي گًَِ هغبلؼبت ،اػتفبدُ اص دادُ ّبی دیگشاى ایشادی ًذاسد صیشا دس ًْبیت ًتیجِ گیشی ٍ دادُّبی
جذیذ حبئض اّویت ّؼتٌذ.
 ؿفبفیت :(Clarity$یؼٌى ّوِ چیض اص جولِ  Result ،Material& Methodثبیذ ؿفبف ًَؿتِ ؿذُ ٍ لبثل
تکشاس ثبؿٌذ .ثبیذ ثب داٍسی ٍ ٍیشایؾ ّبی داٍس ،همبلِ ًؼجت ثِ حبلت اٍل لبثل فْنتش ٍ ؿفبفتش ؿَد.

 -11اًتخاب یک خالصِ هقالِ تشای ػخٌشاًی یا پَػتش ؿذى:
ثشای ایي اًتخبة ثبیذ هَاسد صیش سا هذ ًظش لشاس داد:


ثبیذ ثیي داًـجَی ػبلّبی اٍل داسٍػبصی ػوَهی ٍ داًـجَی ػبل آخش تخلق تفبٍت لبئل ؿذ.



ثبیذ ػبثمِ اسائِ دٌّذُ همبلِ هذًظش لشاس گشفتِ ؿَد.



همبلِ ثبیذ اص ایي ًظش کِ کبهل اػت یب جضیی اص یک هَضَع ٍ ًبلق اػت ،ثشسػی ؿَد .دس كَست کبهل ثَدى،
هٌبػت ػخٌشاًی ٍ دس كَست جضیی ثَدى ،هٌبػت پَػتش اػت.

 -11داٍسی پَػتش:
 .7تَجِ ثِ کلیت کِ آیب لبثل اسائِ ّؼت یب ًِ؟
 .0تَجِ ثِ جضییبت ٍ اعالػبت ٍ یبدداؿت ًکبت
 .9ثشسػی ٍ تٌظین ثشداؿتّبی داٍس
 .0اص اثتذا تب اًتْب ثبیذ $ integrityپیَػتگی #آى سا چک کشد ٍ ایٌکِ ّوِی ثخؾّب اص جولِ

result,

ٍ methodٍdiscussionجَد داؿتِ ثبؿذ .دس اکثش هَالغ دس پَػتش ً materialذاسین هگش ایٌکِ هَادی سا
خَدؿبى ػٌتض کشدُ ثبؿٌذ .دس غیش ایي كَست  materialفضبی پَػتش سا ثیَْدُ پش هیکٌذ ٍ فبیذُای ًذاسد.
 .1پَػتش حتوب ثبیذ دادُ figureٍ table ،داؿتِ ثبؿذ .ثبیذ اعالػبت سا ثِ كَست جذٍل ،یب ثِ كَست ؿکل ٍ یب دس
هتي گضاسؽ کشد .گبّی دس  resultهتي ّن ًَؿتِ هی ؿَد هثال گفتِ هی ؿَد ػذدی اص یک ػذد ثِ ػذد دیگشی
تغییش کشد؛ ٍلتی ثِ ایي كَست تَضیح دادُ هی ؿَد ،دیگش ًیبصی ثِ اػتفبدُ اص جذٍل ٍ یب ؿکل ًیؼت.
 .2دس عشاحی پَػتش ،صیجبیی پَػتش ٍ ایٌکِ چگًَِ ثخؾ ّبی هختلف کٌبس ّن لشاسگیشًذ ،دس اسصیبثی ثؼیبس حبئض اّویت
اػت .داٍس حك داسد ًوشُی خبكی ّن ثشای صیجبیی آى دس ًظش ثگیشدٍ .لی دس کل ثبسم ثٌذی پَػتش کبهال ػلیمِای
اػت ٍ ثشاػبع تَافك ثیي داٍساى ٍ اػضب دس کویتِ ػلوی اًجبم هی ؿَد .دس خلَف ػویٌبسی کِ لشاس اػت ثشگضاس
ؿَد پیـٌْبد هیؿَد کِ ثِ ؿشکت کٌٌذگبى الگَّبیی دادُ ؿَد تب چْبسچَة عشاحی حفظ ؿَد .ثشای ایي کبس
هیتَاى اص ثشًبهِ ی  publisherکِ دس  Microsoft officeهَجَد اػت الگَّب سا هـخق کشدُ ٍ اػالم ًوَد کِ

تٌْب پَػتشّبیی پزیشفتِ هیؿًَذ کِ اص ایي الگَّب پیشٍی کٌٌذ .دس اًتخبة فًَت ،سًگ ٍ ٍضَح هتي ثش سٍی صهیٌِ
تَكیِّبیی هیتَاى کشد تب عشاح ثذاًذ ایيّب ّن هذ ًظش اػت.

ً -13حَُ گضاسؽ دّی:
همبلِای کِ ثشای داٍسی هیسٍد هیتَاًذ  acceptیب  rejectؿَد .یؼٌی ّش دٍ هَسد دس اختیبس داٍس اػت کِ ًظش خَد
سا اػالم کٌذ ٍ ثگَیذ کِ آیب همبلِ لبثل پزیشؽ اػت یب خیش .الجتِ حذ ٍاػغی ًیض ٍجَد داسد ٍ آى صهبًیػت کِ داٍس پیـٌْبد
اكالح هیدّذ کِ تحت ػٌَاى  revisionهغشح هیؿَد ٍ دٍ ًَع اػت major revision :کلی ٍ اػبػی ٍ minor
 revisionجضئی .ایي دٍ هَسد هیتَاًٌذ حذ هشص ثیي  reject ٍ acceptثبؿٌذ .گضیٌِ دیگشی ّن ّؼت ثبػٌَاى reject and
 resubmitیؼٌی اثتذا همبلِ فشد  rejectهیؿَد اهب ثِ ًَیؼٌذُ اػالم هی ؿَد کِ اگش یکؼشی کبسّب ٍ تغییشات خبف سا
اػوبل ًوبیذ ،هیتَاًذ همبلِ سا هجذدا  resubmitکٌذ.
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