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 ثِ ًبم خذا

 

 هقذهِ:

 

داٍسی همبالت ًمذ ٍ ثحث  ،داسٍػبصی ایشاىداًـجَیبى هختلف ػویٌبس  یّب ٍسُداص آًجبییکِ دس  

 ثیؼت ٍ دٍهیي ػویٌبس داًـجَیبى داسٍػبصی ایشاىسٍ ثَدُ اػت، کویتِ ػلوی  دسیبفتی ّوَاسُ ثب چبلؾ سٍثِ

ای ٍ ّوچٌیي یکؼبى ػبصی سًٍذ حبکن ثش داٍسی همبالت  ثش آى ؿذ تب جْت کبّؾ اختالفبت ػلیمِ

دفتشچِ حبضش حبكل ثشداؿتْبیی اص کبسگبُ هزکَس ٍ  بیذ.سگبُ ًمذ ٍ داٍسی همبالت سا ثشگضاس ًوکب، دسیبفتی

ٍ پَػتشّبی همبالت   خالكِ ًمذ ٍ داٍسی ثِ هٌظَسجْت تْیِ یک ساٌّوبی کبهل  ،تالؽ تین کویتِ ػلوی

کِ ایي سٍیکشد  اهیذ اػت خَاّذ گشفت.دس اختیبس داٍساى هحتشم ػویٌبس لشاس  اػت کِدسیبفتی ػویٌبس 

 ثتَاًذ گبهی ّشچٌذ کَچک، دس ساػتبی استمبی ػغح ػلوی ػویٌبس ثشداسد.
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 ًقذ ٍ داٍسی هقاالت علوی  چِختاسی -1

 peerثحث  ،ای کِ ثشای چبح همبالت ؿشٍع ؿذ؟ اٍلیي هجلِ چِ صهبًیاص  peer review processثحث 

review ِدس داٍسی سا آغبص کشد هجل of London  Philosophical Transaction of the Royal Society  ثَد. ایي

ػبل  044یؼٌی ثیؾ اص  7221ای ثَد کِ دس ػبل  اٍلیي هجلِثَد،  ٍ فلؼفِ یػلَم اًؼبً ی ٌِیصهکِ دس  ی چبح اًگلیغ هجلِ

. پغ اص آى ایي هَضَع کِ ذکٌ ٍ ػپغ چبح  یپیؾ ایي ایذُ سا آغبص ًوَد کِ همبالت سا ثشاػبع داٍسی افشاد هتخلق اسصیبث

گؼتشؽ پیذا کشد. اٍلیي هجوؼی کِ دس ایي ثبة  ؿذُ ٍ ػپغ چبح ؿًَذ،ػلوی  ّبی هختلف اثتذا اسصیبثی ّب ٍ کٌفشاًغ طٍسًبل

ثشای هجالت  دیگشی اًجويػبل پیؾ دس کبًبدا ًیض  044اسٍپبیی ثَد. پغ اص آى حذٍد  ثیي کـَسّبی یؿکل گشفت، هجوؼ

 ؿذ.تـکیل  یپضؿک

 COPE (Committee on Publication Ethics)اهشٍصُ 
الوللی ثشای  ، یک اًجوي ثیي"کویتِ اخالق ًـش"یب  

ّبی اخالق ًـش  ثشای ثحث دس خلَف توبم جٌجِ گیذیّن ػمٍ  ػبصی ّوؼبىػشدثیشاى ٍ هجالت داٍسی ّوتب دس جْت 

ػیغ ؿذ اهب اکٌَى ثیؾ اص أتَػظ گشٍُ کَچکی اص ػشدثیشاى هجالت پضؿکی دس اًگلؼتبى ت 7333اػت. ایي کویتِ دس ػبل 

 ّب داسد. سؿتِ ػضَ اص ػش تب ػش جْبى ٍ دس توبهی 3444

آٍسد ٍ ثبالخق ثِ  جالت ٍ اًتـبسات فشاّن هیثشای ه ّبیی دس خلَف توبهی جَاًت اخالق ًـش کویتِ تَكیِایي  

ّب سا  داسد کِ آىی لشاسدادّب ٍ لَاًیٌ، تؼْذاتپشداصد. ایي کویتِ  دس صهیٌِ تحمیمبت ٍ اًتـبسات هی سفتبسّب ءًحَُ ثشخَسد ثب ػَ

 .ًوبیٌذّؼتٌذ ثبیذ اص لَاًیي آى پیشٍی  COPEهجالتی کِ ػضَ  ذ ٍکٌ هی ٍ ثِ سٍص سػبًی هٌتـش

 کلیات -0

 Review ٍ ضُیسدادُ ٍ آى سا هذ ًظش لشاس  ذیفي اػت کِ ثب کی ،هجلِ یکٌفشاًغ ٍ چِ ثشا یچِ ثشا گشاىیهشٍس کشدى همبلِ د 

 ذیاػت کِ همبالت ثب ٌگًَِیا scientificپشٍػِ  یثِ عَس کل داد. ًجبما یکبس سا ثِ دسػت يیتب ثتَاى ا بدگشفتیآى سا کبهل  یّب یکبس

 ٍ ثش آى هجٌب شیخ بی ثشخَسداسًذ یٍ اسصؽ ػلو تیلبثل آیب اص ؿًَذ کِ یهَسد ًظش هتخلق اػت هشٍس ٍ ثشسػ ٌِیکِ دس صه یتَػظ کؼ

accept بی reject یٍل دّذ، یه ًجبما ؼٌذُیکِ خَد ًَ ّؼتٌذ  یپشٍطُ ٍ ًَؿتي آى هؼبئل کیٍ هغبلؼِ ساجغ ثِ  كیؿًَذ. هشاحل تحم 

review  ثؼذ ٍpublish ٍُكَست هی گیشد گشید یّب آى تَػظ گش. 

 :خَاًذ نیخَاّ پیشاهَى ایي هجحث آًچِ کِ

  یکpeer review تَاًین آى سا اًجبم دّین؟ یب هشٍس ػلوی چیؼت ٍ چگًَِ هی 

 تَاًین ایي  چگًَِ هیreview سا هٌتمل کٌین؟ 

  ًَِکیچگ report ن؟یکٌ ِیتْ یاٍسٍ گضاسؽ د 

  شیخ بی ذیهمبلِ ثبؿ کی یثشا یداٍس هٌبػج ذیتَاً یه بیکِ آایٌثِ لضبٍت سػیذى ٍی چیؼت داٍساص هملَد ٍ هٌظَس. 

 

 داٍسی دس هجالت -3

ثخَاًین ٍ یب اخجبس هختلف سا اص سادیَ ٍ تلَیضیَى ثـٌَین. ّب سٍصاًِ هوکي اػت هغبلت هختلفی دس هجالت یب سٍصًبهِ  

ذ ؿًَ ٍ یب اص سادیَ ٍ تلَیضیَى پخؾ هیداًین هغبلجی کِ دس سٍصًبهِ ٍ هجلِ ًَؿتِ  ٍلی حمیمت هَضَع ایي اػت کِ ّوِ هی

اهب « داسٍ ثشای ثیوبسی آلضایوش کـف ؿذ!» یب « داسٍی ضذ ػشعبى کـف ؿذ!» ؿٌَین کِ  هی ثؼیبساًذ. هثال  داٍسی ػلوی ًـذُ



یغ ؿَین کِ ثؼیبسی اص ایي اخجبس تجل پغ هتَجِ هی. ؿًَذ هی هجتالثیٌین کِ ثؼیبسی ثِ ػشعبى ٍ یب آلضایوش  ّوچٌبى هی

 تش ؿذى پیؾ ثجشد.  یي اػت کِ جلَی تجلیغبت سا ثگیشد ٍ هَضَع سا ثِ ػوت ػلویا peer reviewّؼتٌذ. اّویت 

سٍصُ،  71تَاًذ ّفتگی، هبٌّبهِ،  ؿَد کِ هی چبح هی periodicهؼوَال ثِ كَست  academic journalیک  

 ّبػت. ٍ هٌظن ثَدى آى periodicی هْن  اهب ًکتِّب هتفبٍت اػت journalفللٌبهِ ٍ یب ػبلٌبهِ ثبؿذ کِ ثشای اًَاع 

اص هؼبئل هْن دیگش ثشای چبح همبلِ دس هجلِ ایي اػت کِ کبس ٍ تحمیك ثبیذ توبم ؿذُ ثبؿذ. یؼٌی پشٍطُ ٍ کبس ثِ 

 آًبلیض ؿذُ ٍ همبلِ کبهل ًَؿتِ ؿذُ ثبؿذ. dataپبیبى سػیذُ، 

یب هجلِ ػلوی یک ػشی هغبلت سا دسثش داسد کِ ثش هجبحث ػلوی سؿتِ خَد اػتَاس اػت.  scientific journalیک 

 تَاًٌذ ثِ ّویي ؿکل ثبؿٌذ. ّب ًیض هی دّذ. کٌفشاًغ ّوبى سا پَؿؾ هی ٍ تخللی خَد سا داسد fieldیؼٌی ّش طٍسًبل 

 داٍسی دس کٌفشاًؼْا -4

 periodicّب  ثشخی کٌفشاًغ ثٌبثشایي .ؿًَذ ثشگضاس  ...ًِ ٍ ػبال0هوکي اػت ػبالًِ،  ،داسًذ یّب اًَاع هختلف کٌفشاًغ

 periodicّبیی کِ  ّبی ػلوی سٍی کٌفشاًغ ّب ٍ گشٍُ ّؼتٌذ. عجیؼتب اًجوي randomؿًَذ اهب ثشخی دیگش ًیض  ثشگضاس هی

ّب تؼذادی  ِ آىدس صیشهجوَػ periodicّبی  ّبی ػلوی ػالٍُ ثش کٌفشاًغ کٌٌذ. حبل ثشخی اًجوي ّؼتٌذ ثیـتش حؼبة هی

تش اًجوي اسٍپبیی  الوللی الکتشٍؿیوی، ٍ ثِ عَس دلیك عَس هثبل اًجوي ثیي ِ . ثکٌٌذ ّبی تخللی ًیض ثشگضاس هی ػوپَصیَم

کٌذ کِ گبّی دس ریل ایي کٌگشُ حتی تب  صیشهجوَػِ آى، یک کٌفشاًغ الکتشٍؿیوی دس یکی اص کـَسّبی اسٍپبیی ثشگضاس هی

پَػتش هَجَد اػت کِ ایي ثخؾ  77ػبلي ػخٌشاًی ٍ  77ؿَد. یؼٌی ثِ عَس ّوضهبى  ثشگضاس هیػوپَصیَم فشػی ًیض  77

ّبی صیشهجوَػِ دس عَل ػبل ٍ دس کـَسّبی  تَاًذ هتفبٍت ثبؿذ. ّوچٌیي هوکي اػت ػوپَصیَم تؼذاد ثشحؼت کٌفشاًغ هی

ّب ایٌگًَِ ًیؼت ٍ کبس  . اهب دس کٌفشاًغدًذگشهختلف ثشگضاس ؿًَذ ٍ ًیبصی ًیؼت لضٍهب ّوضهبى ثب کٌفشاًغ اكلی ثشگضاس 

اًذ،  ّبیی کِ ٌَّص توبم ًـذُ ّب همبالتی دسهَسد پشٍطُ دٌّذ کِ دس کٌفشاًغ تَاًذ دسحبل اًجبم ثبؿذ. اتفبلب دس دًیب تشجیح هی هی

االت ؤزاسًذ یک ػشی ػگ ؿَد ٍ کبس سا ثِ ػشكِ ًوبیؾ هی صیشا ٍلتی کبس توبم ًـذُ ثِ کٌفشاًغ اسائِ هی اسائِ ؿًَذ. چشا؟

ػت کِ ثشای ا  تش اص حبلتی ثْتش ٍ ساحت ،ّب ؿَد کِ صٍدتش ثشعشف کشدى آى ؿَد ٍ یک ػشی اؿکبالت دیذُ هی پشػیذُ هی

عَس اػبػی یکی اص اّذاف اكلی ثشگضاسی کٌفشاًغ ّویي اػت؛ کِ کبس توبم ًـذُ هغشح گشدد  اًتْبی کبس ثبلی ثوبًذ. یؼٌی ثِ

دّذ ایذُ گشفتِ ٍ اگش جبیی دس کبس خَد ثِ هـکلی ثشخَسدُ اػت هثال  ثگیشد ٍ فشدی کِ کبس سا اسائِ هی ٍ سٍی آى ثحث كَست

ًظش  ّب ّوَاسُ ثحث ٍ تجبدل سا تلحیح کٌذ. پغ دس کٌفشاًغ ّب آىا ثیبثذ ٍ گیشد، اؿکالت کبس خَد س دس آصهبیـی ًتیجِ ًوی

ّبی خبسجی هؼوَال هـبّذُ  اهب دس کٌفشاًغ ؿَد ُ هیبی داخلی دیذّ یلی کن دس کٌفشاًغخ ایي ٍیظگی دسحبل اًجبم اػت.

کٌٌذ،  ّبی ػبل اػت سٍی هَضَع کبس هی ؿًَذ یؼٌی افشادی کِ ػبل ّب تَػظ افشاد کلیذی اسائِ هی ؿَد کِ ػخٌشاًی هی

بسّب ًیوِ توبم اػت ٍ دٌّذ. دسػَم دس ثخؾ پَػتش ّوِ افشاد جَاى ٍ ک ّبی کبس خَد سا دس ػخٌشاًی اسائِ هی ی ػبل ًتیجِ

گیشد. یؼٌی یک تمؼین کبس ػظین ٍ  فکش كَست هی دائن ثشای تکویل کبسّب ثیي افشاد جَاى ٍ افشاد ثبػبثمِ ٍ هجشة تجبدل

اًذ هـَست  ّبیی کِ دچبس هـکل ؿذُ ؾیداًـجَیبى اص اػبتیذ ثشای حل هـکالت ٍ آصهب ػجیت کِ ثؼیبس جبلت اػت.

ی  ّب کبهل کبهل ثبؿٌذ. الجتِ ثبیذ ّوabstractِست ٍ ایذُ گشفتي ٍجَد داسد ًیبصی ًیؼت کِ گیشًذ. پغ چَى اهکبى هـَ هی

عَس کلی ًیبصی  ن داد ٍلی ثِیتَضیح خَاّ abstractػبختبسّب ٍ هجبحث اكلی سا داؿتِ ثبؿذ کِ ایي ػبختبسّب سا دس ثخؾ 

ّب  ثؼضی اٍلبت طٍسًبل. ثبؿذؿذُ هشص آى هـخق  ثبؿذ ٍلی ثبیذ حذ ٍ دلیكآى  resultخیلی کبهل ٍ  abstractًیؼت کِ 

  ّوشاُ ًیؼت ٍ تٌْب ثشحؼت هؼبئل تئَسی experimentalکٌٌذ ثِ ایي هؼٌی کِ همبلِ ثب هؼبئل  هغبلؼبت تئَسی سا چبح هی

تشیي  ّشحبل هْن . ثٍِجَد داؿتِ ثبؿذتَاًذ  ثبؿذ. دس کٌفشاًغ ّن ّویي لضیِ هی ػت کِ ثشحؼت ػلیمِ ٍ ایذُ طٍسًبل هیا

 .ٍ اسصیبثی ؿذى لجل اص چبح دس طٍسًبل ٍ اسائِ دس کٌفشاًغ اػت peer reviewهؼئلِ ّوبى 



 چیؼت؟ peer reviewهحاػي  -5

  همبلِ ٍ طٍسًبل کیفیتحفظ 

 یک  ،ًمذadvantage  کٌذ ٍ  گیشد همبلِ ٍػؼت ٍ کیفیت ثْتشی پیذا هی ال كَست هیؤًمذ ٍ ػٌّگبهی کِ اػت؛

 ؿَد. تش هی تش ٍ پختِ ثیٌذ پغ هغلت ػویك اثؼبد هختلف سا هیًَیؼٌذُ 

 ّبی هختلف همبلِ  ؿَد. یؼٌی ثیي اثؼبد ٍ لؼوت ایجبد هی یکپبسچگی ػلویintegrity  تؼبهل هٌبػجی ایجبد ٍ

 ؿَد.  هی

  ػبصی ٍ تملت ٍ دادُ جلَگیشی اصplagiarism .اگش  افضاسّای صیادی هَجَدًذ کِ دس ایي صهیٌِ ًشم

plagiarism افضاسّبیی کِ  الجتِ ًشم .قاتل دػتشػی ّؼتٌذافضاسّای سایگاى  سا دس ایٌتشًت ػشچ کٌیذ ًشم

افضاس سایگبى  اًذ. اهب اگش اص چٌذ ًشم ّب آى سا خشیذاسی کشدُ کٌٌذ پَلی ّؼتٌذ کِ ثشخی داًـگبُ کل همبلِ سا چک هی

ٍ  copyافضاس  هتي سا دس ًشم ّش لؼوت اصافضاس ًیؼت.  ّوضهبى اػتفبدُ کٌیذ کبفی خَاّذ ثَد ٍ ًیبصی ثِ خشیذ ًشم

paste فضاس چک کٌذ. ا کٌیذ تب ًشم 

   جلَگیشی اصAdulteration ثحث ثؼیبس ٍػیغ ٍ  ایي .ٍ تکٌیک ّوخَاًی ًذاسًذ دادُػت؛ کِ دس آى  یب همبلِ ػبصی

ّبی الصم سا ثلذ  دّذ ٍ اگش داٍس هتخلق ثبؿذ ٍ تکٌیک ػش دًیب سخ هی بتدس ػش ًِ تٌْب دس ایشاى ثلکٍِ گؼتشدُ اػت 

ایي کِ ّذف آى چِ ثَدُ ٍ ثشای  همذهِ،همبلِ،  integrityبثی کٌذ. ثٌبثشایي اص کل خَثی اسصی  تَاًذ آى سا ثِ ثبؿذ هی

دػت آٍسدُ ٍ اص ایي  ثِ ًتبیجیٍ  دادُّب چِ  ّبیی اػتفبدُ کشدُ، ثب ایي تکٌیک سػیذى ثِ ایي ّذف اص چِ تکٌیک

فْوذ کِ همبلِ  ؿذ هیثب هتخلق اگش داٍس گیشد  هیچِ ثحثی ًَؿتِ اػت؛ ٍلتی ّوِ دس کٌبس ّن لشاس ًتبیج 

adulteration  یبplagiarism  یبcopy/paste  .اػت 

تاال تؼیاس ػخت ٍ جذی اػت؛ تِ طَسی کِ اگش تِ کؼی ؿک کٌٌذ  impactّای هجالت تا  اهشٍصُ داٍسی

  خَاٌّذ. طَس کلی ّوِ اطالعات سا هی تِ ٍ ّای خامدادُ  ّای اٍلیِ،دادُ اص اٍ توام 

تش اػت.  تش ٍ اػبػی ثٌبثشایي داٍسی، ثحث ثؼیبس ػٌگیٌی اػت ٍ ّشچِ هجلِ هؼتجشتش ثبؿذ، داٍسی آى ػٌگیي

سا چک کٌین ٍ  plagiarismؿَد حتوب  ّبیی کِ ثشای داٍسی فشػتبدُ هیabstractثِ ػٌَاى داٍس دس  دلت کٌینثٌبثشایي ثبیذ 

خلَف دس همبالت ایشاًی کِ هوکي اػت   ًیض کٌتشل ؿَد کِ هغوئي ؿَین فشد کبسؽ سا خَدؽ اًجبم دادُ اػت. ثِ دادُ ّب

ًَیؼٌذُ ساثـٌبػین ثبیذ چک کٌین کِ آیب اهکبًبت هَسد اػتفبدُ فشد اكال دس ایشاى هَجَد ّؼت یب خیش! ّویٌجبػت کِ 

affiliation یبثذ. یؼٌی ثبیذ  اّویت هیaffiliation  ًَیؼٌذُ سا ثب اهکبًبت آصهبیـگبّی چک کٌین ٍ ّوِ چیض سا کٌتشل

ؿًَذ ًیض ّویي اػت. اگش اص آصهبیـگبُ ؿشکت یب  ًَیؼی ًَؿتِ هی ّبی همبلِ کٌین. ساُ تـخیق همبالتی کِ تَػظ ثٌگبُ

رکش ؿَد. پغ  acknowledgmentاًذ ثبیذ دس لؼوت  ّبی آصهبیـگبُ یب کؼی اػتفبدُ ًوَدُ داًـگبّی،  هَاد یب دػتگبُ

ثب ثشسػی  یّبی همبلِ ًَیؼی، جذا اص ثحث لبًًَی ٍ لضبیی آى، داٍس ّبی تْیِ ؿذُ تَػظ ثٌگبُ ثشای جلَگیشی اص ًـش همبلِ

ٍ  يیثْتشکِ  نیکٌ یّب کوک ه ثِ هجالت ٍ طٍسًبل peer reviewثب کوک  تیدلیك ٍ دلت کبفی ًمؾ هْوی داسد. دسًْب

 ذایپ ؾیآى افضا کیفیت تیهمبلِ ٍ دسًْب integrity ًظشّب ٍ پیـٌْبدات،ثب ٍ تخبة ٍ چبح کٌٌذ همبالت سا اً يیتش تیفیثبک

 کٌذ.

 چیؼت؟ Review article)) هشٍسی هٌظَس اص هقالِ -6

Review تجشثی ثشخی همبالت، چِدیگشاى اػت.  خَد ٍ شدآٍسی ًتبیج کبسآٍسی ٍ گ ثِ هؼٌی جوغ 

experimental) ( ِتئَسی ٍ چ theoretical) ( ُاص همبالت ًیض كشفب  دیگش ّبی جذیذ ّؼتٌذ اهب ثشخی حبكل داد

review  حبل ایٌکِ یک کٌفشاًغ، همبلِ اػتکبسّبی دیگشاى .review ِای اػت کِ دس  ثپزیشد یب ًِ هؼئلscientific 



committee  آى کٌفشاًغ یبeditorial board همبالت . هجالت هؼوَال گیشی ؿَدآى تلوین تَاًذ ساجغ ثِ  هجلِ هی

 سفشًغ اص خَد داؿتِ ثبؿٌذ. یؼٌی حتوب ثبیذ دس صهیٌِ هَسد 74تب  9پزیشًذ کِ ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى ثیي  سا هی ای مروری

کٌٌذ کِ ثب کوبل تبػف  چبح هی reviewًظش تخلق داؿتِ ثبؿٌذ. ّشچٌذ اهشٍصُ ثؼیبسی هجالت ّؼتٌذ کِ همبالت 

ای تحَیل  کٌٌذ ٍ ًْبیتب همبلِ ّن ٍكل هی  خللی دس آى صهیٌِ ًذاسًذ ٍ فمظ یک ػشی هغبلت سا ثِّبی آًبى ّیچ ت ًَیؼٌذُ

دیذُ  ،ثبالیی ًذاسًذ impactای کِ  دٌّذ کِ ػش ٍ تِ ًذاسد! ایي هؼئلِ ّن دس هجالت ایشاًی ٍ ّن دس هجالت خبسجی هی

ی جذیذی  ًَیؼذ ثبیذ دس ًْبیت ثِ ًکتِ هی review ی کِ. فشدذؿًَ ّب ًیض ایي ًَع همبالت صیبد اسائِ هی ؿَد. دس کٌفشاًغ هی

پزیشًذ. صیشا ثِ ًَػی  كشف ًوی reviewالوللی هؼوَال همبلِ  ثشػذ ٍ تٌْب جوغ ثٌذی کبسّبی دیگشاى کبفی ًیؼت. هجالت ثیي

اػت. پغ ثبیذ دسًْبیت،   کشدُ ٍ کٌبس ّن لشاس دادُ copy/pasteاػت؛ چَى فشد تٌْب کبسّبی دیگشاى سا  plagiarismّوبى 

دس غیش ایي كَست  ،ی جذیذ ٍ یب آؿکبس ؿذى خغبی پیـیي هٌتْی ؿَد، یب پیـٌْبد جذیذی هغشح کٌذ همبلِ ثِ ّذف یب ًکتِ

 عَس کِ گفتِ ؿذ فمظ ًَػی اتالف ٍلت ٍ اًشطی اػت. ّوبى

 :Peer Reviewاًَاع  -7
7. Single blind peer review 

0. Double blind peer review ) Closed peer review( 
9. Open peer review 

یؼٌی داٍس اعالػبت . ؿٌبػذ ؿٌبػذ ٍلی ًَیؼٌذُ داٍس سا ًوی داٍس ًَیؼٌذُ سا هی single blind reviewدس حبلت 

ثشخی دس اؽ چِ کؼی ثَدُ اػت.  داًذ کِ داٍس همبلِ کٌذ، ًَیؼٌذُ ًوی ًَیؼٌذُ سا داسد ٍلی ٌّگبهی کِ ًظش خَد سا اػالم هی

ّؼتٌذ. یؼٌی همبلِ سا کِ ثشای داٍس هیفشػتٌذ، اػن ٍ اعالػبت ًَیؼٌذُ سا حزف double blind ّب  داٍسی ّب  کٌفشاًغ

هختلف هوکي اػت ّش یک اص ایي  ٍ کٌفشاًؼْب هجالت ؿٌبػذ ًِ ًَیؼٌذُ داٍس سا. کٌٌذ ثٌبثشایي ًِ داٍس ًَیؼٌذُ سا هی هی

 .ّب سا داؿتِ ثبؿٌذ ػیبػت

ؿٌبػٌذ الجتِ هؼوَال ًَیؼٌذُ پغ اص پبیبى داٍسی، داٍسؽ  َم داٍسی، داٍس ٍ ًَیؼٌذُ ّشدٍ ّوذیگش سا هیدس سٍؽ ػ

ّب هَجَد اػت. ثؼضی هجالت اص ایي   ؿَد اػبهی داٍساى ٍ اهضبی آى یؼٌی دس لیؼت ًظشات کِ ثِ اٍ دادُ هی، ؿٌبػذ سا هی

 .ّب هحذٍد اػت کٌٌذ کِ الجتِ تؼذاد آى سٍؽ اػتفبدُ هی

داًٌذ ایي افشاد چِ کؼاًی ّؼتٌذ اها کؼی  پزیشد ٍ ّوِ هی ّا هعوَال کویتِ علوی ًقؾ داٍسی سا هی دس کٌفشاًغ

 داًذ ّش هقالِ سا کذام داٍس، داٍسی کشدُ اػت. ًوی

 تاؿذ؟ یداٍس علو ای Peer Reviewer تَاًذ یه یچِ کؼ -8

 ِعٌَاى  تreviewer  اص کؼاًی کِ دس صهیٌِ هَسدًظشexpert ثشای صیشاؿَد  ّؼتٌذ، دعَت هی 

 validateّب سا researchثبؿذ تب ثتَاًذ  expertس دس آى صهیٌِ داٍ کِ اػت ًیبص دلیك ٍ خَة داٍسی

؟ یب ًِ ؿَد هٌتْی هی ،گشفتِ ؿذُ resultاًجبم ؿذُ ثِ  researchکٌذ ٍ تـخیق دّذ کِ آیب حمیمتب 

 یبثذ. ٍ داٍس اّویت صیبدی هی reviewerپغ ثشای اًتـبس هجلِ ًمؾ 

  دٍهیي ٍیظگیvolunteer .ؿَد ٍ  ثبثت داٍسی ّیچ پَلی ثِ کؼی دادُ ًوی یا داٍطلثاًِ تَدى اػت

پغ فشد ثب هیل خَدؽ داٍسی سا  .ؿًَذ ّب ثِ كَست هجبًی اًجبم هی هؼوَال دس ػشاػش دًیب داٍسی

 دّذ. ثشای استمبی کیفیت همبلِ ثِ ًَیؼٌذُ هی adviseیب  commentپزیشد ٍ یک ػشی  هی



 ِؿَد، تایذ هثثت  ای تشای داٍسی تِ ها ػپشدُ هی ی هْن دیگش ایي اػت کِ ٍقتی هقالِ ًکت

ّبیی کِ commentایي ثبؿذ کِ کیفیت همبلِ سا ثبال ثجشین. پیـٌْبدّب ٍ  هب توبم تالؽ ٍ اًذیؾ تاؿین

 .م آى سا دلؼَصاًِ ٍ ثِ هٌظَس استمبی کیفیت اًجبم دّینکٌین توب دّین یب حتی ًمذّبیی کِ هی هی

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

 تَاًین آًشا دس  اٍلیي هَسد ایي اػت کِ هیCV ػْذُ  کِ داٍسی چِ همبالتی سا ثِ خَد رکش کٌین

ّبی هب  دّذ. اگش کبسّب ٍ داٍسی هب سا ًـبى هی internationalداؿتین. ثٌبثشایي ثِ هشٍس صهبى ٍػؼت کبس 

 ٍالؼب هَسد لجَل ثبؿٌذ، ثِ هشٍس هیضاى سجَع ثِ هب افضایؾ پیذا خَاّذ کشد.

  حؼي تعذی آى اػت کِ دائواup to date جذیذتشیي تحمیمبتی کِ دس صهیٌِ . یؼٌی ثب خَاّین تَد

حتی لجل اص چبح همبالت. صیشا ٌّگبهی کِ همبلِ  .ؿَد آؿٌبیی خَاّین داؿت ػلوی ٍ فؼبلیتی هب اًجبم هی

گبّی کِ  هضیت اػت ایي یک ٍآیذ ٌَّص چبح ًـذُ اػت ٍ هوکي اػت ّشگض چبح ًـَد  ثشای داٍسی هی

داس  الثتِ تایذ تَجِ داؿت کِ تِ عٌَاى داٍس تایذ اهاًت ثبؿذ.ایذُ ی یک  جشلِ  تَاًذ هیاهش ّویي 

دُ بکٌین ٍ ػپغ تکٌیک آى سا خَد اػتف rejectحك ًذاسین ػَءاػتفبدُ کٌین. حك ًذاسین همبلِ سا  تَد.

 کشدُ ٍ همبلِ جذیذ چبح کٌین.

ّب سا ثشای داٍسی  م آىکٌذ کِ ًب صًذ ٍ تبکیذ هی ّب ایویل هی داٍساى ثِ تک تک آى اػبهی گبّی فشد پغ اص اػالم

 اػت. ethical issueاؽ سا ثپزیشًذ. ایي سفتبس خالف اخالق ٍ جضٍ  خَاّذ کِ همبلِ ّب هی فشػتبدُ اػت ٍ اص آى

 

 :داؿتسا دسًظش  ذ جَاًة صیشتای ؿَد  ای داٍسی هی ٌّگاهی کِ هقالِ

 دٍم جای ، اٍل خَد سا جای ًَیؼٌذُ  داٍس تایذjournal editor ػَم جای خَاًٌذُ قشاس ٍ  یا ػشدتیش

 .دّذ

ثیٌیذ کِ همبلِ، حبكل توبم تالؽ  دّذ، هی اص ایي همبلِ چِ تَلؼی داسد. ٍلتی خَدتبى سا جبی ًَیؼٌذُ لشاس هی ذثجیٌ

کٌذ ثِ  تالؽ هی ثٌبثشایي .اػت  سػیذُ resultثِ  تب ؿذُػت. همذاس صیبدی هٌبثغ، پَل ٍ ٍلت ثشای آى كشف ٍت ابٍ صحو

 دّذ. اؽ ثبال ثشٍد ٍ پیـٌْبّبی ػبصًذُ هی کٌذ تب کیفیت همبلِ ًَیؼٌذُ کوک

پغ اًتظبس داسد . اؽ ثبال ثشٍد توبیل داسد کیفیت هجلِ editorػت کِ  لشاس دّذ، عجیؼی editorاگش خَد سا جبی 

ثجشد. پغ ثبیذ داٍس کبس  ّبی خَد سا ثشای داٍسی ثِ ی ٍجَُ همبلِ سا ثب دلت ثشسػی کٌذ ٍ توبم تخلق ٍ تکٌیک کِ داٍس ّوِ

 ثؼیبس دلیك ٍ سیضًگش ثبؿذ.

ای خَة، ثب کیفیت، ػلیغ ٍ سٍاى، ثی ػیت ٍ ثب  همبلِهی سٍد اگش ّن خَد سا جبی خَاًٌذُ لشاس دّذ، اًتظبس 

material method ّب ًتیجِ یکؼبى ٍ هـبثِ ثبؿذ# ثخَاًذ  هـخق ٍ ٍاضح ٍ لبثل تکشاس $کِ دسكَست اًجبم هجذد آصهبیؾ

ّب سا  خَاًذ توبم ایي ٍیظگی ای کِ هی ّبی كحیح داسد. پغ خَاًٌذُ دٍػت داسد همبلreferenceِکبهل ٍ  discussionکِ 

 داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ ثِ آى اػتوبد کٌذ.

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

 کٌذ.ّب ؿشکت  کٌفشاًغ



  داٍس تایذ دس ًظش تگیشد کِ چقذس ًؼثت تِ خَد هَضَعbias یؼٌی همبلِ ی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ، داسد؛ 

ی همبلِ ثؼیبس ثِ کبس پظٍّـی  بّی هوکي اػت کبس پظٍّـی ًَیؼٌذُگ .اػتی تخللی اٍ  چمذسهشثَط ثِ حیغِ

 conflict of) ایٌجب ثحث تضبد هٌبفغ دس سا تْذیذ کٌذ. کِ هٌبفغ داٍس داٍس ؿجبّت داؿتِ ثبؿذ ثِ عَسی

interests) هثال گبّی پیؾ  ایٌجبػت کِ سػبیت ػذالت ٍ اًلبف اّویت داسد. ٍ ثَدُؿبیغ  آیذ کِ ثؼیبس پیؾ هی

کِ خَد داٍس دس حبل ًَؿتي  ی هـبثِ اص ًظشدادّْب ثب همبلِ ای کِ ثشای داٍسی ثِ دػت داٍس سػیذُ، آیذ کِ همبلِ هی

ای کِ ثِ دػت داٍس سػیذُ هشثَط ثِ آؿٌبیبى ٍ خَیـبًٍذاى اٍ  گبّی هوکي اػت همبلٍِ یب  داسد هغبیشت آى اػت،

گبّی هوکي اػت  کٌذ. acceptذٍى سػبیت اكَل آى سا ثصثبؿذ ٍ دس ًتیجِ لضبٍت اٍ سا تحت تبثیش لشاس دّذ ٍ

 داٍس ی هحلَل حبكل اص همبلِتشی ًؼجت ثِ  تَلیذ هحلَلی ؿَد کِ لیوت هٌبػت ی هَسد ثشسػی هٌجش ثِ همبلِ

 ٍ دس ًتیجِ فشٍؽ هحلَل اٍ تحت ؿؼبع لشاس گیشد. داسد

  ُثِ ػجبستی  تاثیش ًیؼت؛ ی هقالِ ّن دس فشآیٌذ اکؼپت هقالِ چٌذاى تی احؼاع ؿخصی داٍس تِ ًَیؼٌذ

ای  ؼٌذُی داٍس ثِ ًَی ٍلی ثِ دلیل خلَهت ؿخلی یب ػاللِدیگش هوکي اػت خَد همبلِ هـکلی ًذاؿتِ ثبؿذ 

شای جلَگیشی اص ایي هـکل . ثاػتکَس ؿَد کِ ایي کبس غیشاخاللی ی فشد هز ػجت سد یب لجَل ؿذى همبلِخبف، 

ٍ یب داًـجَی لجلی خَد یب اػضبی ّیئت کـَس  داًـگبُ، ّبیی کِ اص فشد، اص پزیشفتي داٍسی همبلِثْتش اػت داٍس 

 ًوبیذ.سػیذُ پشّیض اٍػلوی ٍ ّوکبس لذیوی ثِ دػت 

 دس ایي كَست  سد ؿَد؛ ّای هختلف هقالِ گاّی هوکي اػت هقالِ تِ دلیل تشداؿت ًادسػت داٍس اص تخؾ

 ای ثٌَیؼذ ٍ دس آى تَضیحبت تکویلی سا ثِ عَس هؼتذل اسائِ دّذ. َاًذ ثِ داٍس ًبهِت ادیتَس هی

 ّا سا دسًظش تگیشد. پغ داٍس تایذ تالؽ کٌذ ّوِ ٍجَُ ٍ ٍیظگی

 ّوضهاى هقالِ تشای چٌذ طٍسًال اؿکالی داسد؟پشػؾ: آیا فشػتادى 

لشاس  black listثبؿذ ٍ اگش کؼی هتَجِ ؿَد ًَیؼٌذُ دس  هی ethical issueػت ٍ جضٍ  " غلظ ٍ غیشاخاللی744 

. ّوچٌیي چٌبًچِ همبلِ ای ّوضهبى دس دٍ طٍسًبل چبح ؿَد، گیشد؛ كشف ًظش اص داخلی ٍ خبسجی ثَدى یب صثبى طٍسًبل هی

 خَاّذ آهذ.پیؾ ثشای ًَیؼٌذُ ًیض  ethical issueهؼبئل 

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

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

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

 ذ.بیًو

  هَاسدی کِ ثِ كَستopen review ؿَد کِ  تَكیِ هی ،ؿَد هؼشفی هی ثِ ًَیؼٌذُ ی همبلِداٍس یؼٌی  ،ّؼتٌذ

 ًبم افشاد کوکی دس داٍسی ثِ ّوشاُ اهضبیـبى ًَؿتِ ؿَد.

 ،ِػشلت ػلوی کٌذاص اعالػبت آى  داٍس ًوی تَاًذ لجل اص چبح ؿذى همبل. 

 :هَاسدی دس حیي تشسػی هقالِ تایذ تِ آى تَجِ ًوَد -74

 ًَآٍسیNovelty)) ُی ًَؿتِ ؿذُ  اگش لشاس ثبؿذ کِ همبلِ ی جذیذی سا اسائِ دّذ. : ثبیذ همبلِ ی هَسد ثشسػی ایذ

آخشیي پبساگشاف ت اػت. الی ًذاؿتِ ثبؿذ، فمظ اتالف ٍلؤفمظ کپی کبس دیگشاى ثبؿذ ٍ ایذُ ٍ ًَآٍسی ٍ عشح ػ

ٍ لؼوت ًتیجِ گیشی ّن ثب پبػخی کِ ثِ ُ ثِ ّذف ٍ ػَالی کِ دس رّي هب ایجبد ؿذاػت  هشثَط  دس همبلِ، همذهِ

زیش پ ای دس هیبى ثبؿذ کِ ثتَاى ایي لؼوت ّب سا تَجیِ ثٌبثشایي ثبیذ حتوب ایذُ ال دادین ؿشٍع هی ؿَد؛ؤایي ػ

 ًَؿت.



  اػتجبس (Validity): آیب ثیي ّذف ٍ  اًذ؟ ّب ثِ دسػتی اجشا ؿذُ آیب تکٌیک داسد. ثؼیبساّویت ادُ ّبدسػت ثَدى د

 ؟یب خیش اًجبم ؿذُ تغبثك ٍجَد داسد ّبی آصهبیؾ

  هؼٌبداسی (Significance):  ثشای تغییشات  چِ تَجیْی ؟ؿکل كحیحی اًجبم ؿذُ یب خیشثِ  ادُ ّبد تحلیلآیب

 هؼٌی ٍجَد داسد؟ هؼٌبداس یب ثی

 اكبلت (Originality): ِکبس ثبیذ اص فشد  أّب ٍ هٌـ دادُ ػذم تملجی ثَدى آى ًیض حبئض اّویت اػت.ٍ  اكبلت همبل

ی کبس ثبیذ حتوب اص فکش ٍ ثشًبهِ  ًجبم ؿذُ ایشادی ًذاسد اهب اداهِایذُ گشفتي اص کبسّبی ا ًَیؼٌذُ ثبؿذ ًِ کبس دیگشاى.

 Copyدسثخؾ ی همبلِ ثبؿذ. ًَیؼٌذُ هحلَل فکشٍ ثبیذ جذیذ  االت ٍ فشضیِ ّبؤػ، ًتبیج ثبؿذ. ًَیؼٌذُسیضی 

right transformer   دس فشایٌذsubmit ؿَد کِ کبسؽ همبلِ ًیض فشد ًَیؼٌذُ هتؼْذ هی original  .ثبؿذ 

 ّبیی ؿَد ٍ دس ًْبیت دادُ اػتٌجبط هیٍ ّبی دیگشاى اػتفبدُ  اص دادُ ثبؿٌذ، هغبلؼبتی کِ اص ًَع هتبآًبلیض هیدس 

ّبی  صیشا دس ًْبیت ًتیجِ گیشی ٍ دادُّبی دیگشاى ایشادی ًذاسد  دادُاػتفبدُ اص  بت،دس ایي گًَِ هغبلؼ .گشدد  جذیذ اسائِ هی

 جذیذ حبئض اّویت ّؼتٌذ.

 $ؿفبفیت(Clarity: اص جولِ   یؼٌى ّوِ چیضMaterial& Method ،Result  لبثل  ذُثبیذ ؿفبف ًَؿتِ ؿ ٍ

 ؿَد. تش تش ٍ ؿفبف لبثل فْن همبلِ ًؼجت ثِ حبلت اٍل ،داٍس ٍیشایؾ ّبیٍ  یاٍسثبیذ ثب د ذ.ٌتکشاس ثبؿ

 :یا پَػتش ؿذى یهقالِ تشای ػخٌشاًخالصِ  اًتخاب  یک -11

 داد:هذ ًظش لشاس سا ثشای ایي اًتخبة ثبیذ هَاسد صیش 

 َلبئل ؿذ تفبٍت خش تخلقآػبل  یٍ داًـجَ یػوَه یاٍل داسٍػبص یّب ػبل یثبیذ ثیي داًـج. 

 .ثبیذ ػبثمِ اسائِ دٌّذُ همبلِ هذًظش لشاس گشفتِ ؿَد 

  ِدس كَست کبهل ثَدى، ثشسػی ؿَد. اػتٍ ًبلق جضیی اص یک هَضَع یي ًظش کِ کبهل اػت یب ا اصثبیذ همبل ،

 هٌبػت پَػتش اػت. ،ثَدى یٍ دس كَست جضی یهٌبػت ػخٌشاً

 پَػتش: یداٍس  -11

 ؟یب لبثل اسائِ ّؼت یب ًِآتَجِ ثِ کلیت کِ  .7

 تَجِ ثِ جضییبت ٍ اعالػبت ٍ یبدداؿت ًکبت .0

 داٍس یّب ٍ تٌظین ثشداؿت یثشسػ .9

  ,resultّب اص جولِ  ثخؾ ی ّوِ ٌکِیآى سا چک کشد ٍ ا$پیَػتگی#  integrity ذیاثتذا تب اًتْب ثباص  .0

discussionٍmethod .دس اکثش هَالغ دس پَػتش   ٍجَد داؿتِ ثبؿذmaterial سا  یهَاد ٌکِیهگش ا نیًذاس

 ًذاسد. یا ذُیٍ فب کٌذ یپش ه َْدُیپَػتش سا ث یفضب materialكَست   يیا شیدس غ .خَدؿبى ػٌتض کشدُ ثبؿٌذ

دس  بیثِ كَست ؿکل ٍ  بی، سا ثِ كَست جذٍل  اعالػبت ذیثب. داؿتِ ثبؿذ table ٍfigure ،دادُ ذیپَػتش حتوب ثب .1

 یگشیػذد د ِػذد ث کیاص  یػذد گفتِ هی ؿَدهثال  هی ؿَدهتي ّن ًَؿتِ  resultدس  یگبّ گضاسؽ کشد.هتي 

  ًیؼت.ؿکل  بیاص جذٍل ٍ ًیبصی ثِ اػتفبدُ  گشیددادُ هی ؿَد،  حیكَست تَض يیثِ ا یٍلتد؛ کش شییتغ

 تیض اّوئحب بسیثؼ یبثیدس اسص گیشًذ،کٌبس ّن لشاس ثخؾ ّبی هختلفچگًَِ  ٌکِیپَػتش ٍ ا ییجبیص ،پَػتش یدس عشاح .2

 یا مِیپَػتش کبهال ػل یدس کل ثبسم ثٌذ یٍل .شدیآى دس ًظش ثگ ییجبیص یّن ثشا یخبك ی ًوشُ دداسداٍس حك . اػت

کِ لشاس اػت ثشگضاس  یٌبسیخلَف ػواًجبم هی ؿَد. دس  یػلو تِیدس کو ضبداٍساى ٍ اػ يیاػت ٍ ثشاػبع تَافك ث

کبس  يیا یثشا .حفظ ؿَد یدادُ ؿَد تب چْبسچَة عشاح ییکِ ثِ ؿشکت کٌٌذگبى الگَّب ؿَد یه ـٌْبدیؿَد پ

کِ  ًوَدکشدُ ٍ اػالم ّب سا هـخق هَجَد اػت الگَ Microsoft officeکِ دس  publisher یاص ثشًبهِ  تَاى یه



 ٌِیصه یسًگ ٍ ٍضَح هتي ثش سٍ ،دس اًتخبة فًَت .کٌٌذ یشٍیّب پالگَ يیکِ اص ا ذًؿَ یه شفتِیپز ییّبتٌْب پَػتش

 .ّن هذ ًظش اػت ّب يیکشد تب عشاح ثذاًذ ا تَاى یه ییّبِ یتَك

 ًحَُ گضاسؽ دّی: -13

ؿَد. یؼٌی ّش دٍ هَسد دس اختیبس داٍس اػت کِ ًظش خَد  rejectیب  acceptتَاًذ  سٍد هی ای کِ ثشای داٍسی هی همبلِ

ػت کِ داٍس پیـٌْبد  سا اػالم کٌذ ٍ ثگَیذ کِ آیب همبلِ لبثل پزیشؽ اػت یب خیش. الجتِ حذ ٍاػغی ًیض ٍجَد داسد ٍ آى صهبًی

 minorٍ کلی ٍ اػبػی  major revisionؿَد ٍ دٍ ًَع اػت:  هغشح هی revisionکِ تحت ػٌَاى  دّذ اكالح هی

revision تَاًٌذ حذ هشص ثیي  جضئی. ایي دٍ هَسد هیaccept  ٍreject .ثبػٌَاى  ّؼتگضیٌِ دیگشی ّن  ثبؿٌذreject and 

resubmit اثتذا همبلِ فشد  یؼٌیreject خبف سا  ّب ٍ تغییشاتکِ اگش یکؼشی کبس ثِ ًَیؼٌذُ اػالم هی ؿَداهب  ؿَد هی

 کٌذ. resubmitتَاًذ همبلِ سا هجذدا  هی اػوبل ًوبیذ،
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