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مقاالتوپذیزشبزرسيارسال،نامهشيوه

نماتدشناسيایزانمجله
(http://www.pjon.ir)

 

 تَسط ًَیسٌذُّا  آىّای  فایلاسسال  ٍ ی هجلِطبق ساٌّوا ّا آى ّای یَستپٍ  هقالِتْیِ  -1

 ضاهل: هسؤٍل

 تزگِ تکویل ضذُ هطخػات ًَیسٌذُ)گاى( -3    تذٍى ًام ًَیسٌذُ)گاى( همالِ -1

 فزم تکویل ضذُ تؼْذًاهِ -4        ّا لضک -2

ػٌَاى ای تا  همالِ» پیام یص اص یک ًَیسٌذُ داضتِ باضذبکِ هقالِ  دس صَستی ،ّا پس اس ارسال فایل* 

سایش  بِ ایویل «یکی اس ًَیسٌذگاى ّستیذتِ ًطزیِ ًواتذضٌاسی ارائِ ضذُ است ٍ ضوا .... ........

 ارسال خَاّذ ضذ.ًَیسٌذگاى 

 اسضٌاسکتَسط  دسیافتی ّای فایلبشسسی  -2

ٍ ضذُ ٍ در غَرت کاهل تَدى زرسی ت هجلِارضٌاس کَسط ت دٍ سٍصطی حذاکثش ریافتی دّای  فایل

ًَیسٌذُ  تًَِالع غَرت  در غیز ایيضَد.  هیتِ هذیز داخلی ارجاع دادُ ّای هَرد ًیاس  ٍجَد ّوِ فایل

 ضَد. طالع دادُ هیا

 داخلی هذیشتَسط  دسیافتی ّای فایلبشسسی  -3

ّای ارسال ضذُ را تا راٌّوای تْیِ ٍ تٌظین همالِ تطثیك دادُ ٍ تز  فایل دٍ سٍصطی حذاکثش هذیز داخلی 

 کٌذ: الذام هی تِ ضزح سیز اساس آى

 ل بِ سشدبیشاسسا  َیسٌذگاىًهطاتك تا دستَر راٌّوای کاهل ٍ  -1

جْت سؤٍل ه ًَیسٌذُعَدت بِ   َیسٌذگاىًدارای ًمع یا هغایز تا دستَر راٌّوای  -2

 تکویل ٍ اسسال هجذد ،اتالحصااًجام 

 تَسط سشدبیشّای دسیافتی  فایلبشسسی  -4

ٍ تز  ،ی ػلوی تزرسیاهحتٍَ هطاتمت تا اّذاف هجلِ همالِ را اس ًظز  سٍص پٌج طیحذاکثش سزدتیز 

 :گیزد تػوین هیتِ ضزح سیز اساس آى 

حتَای هٍ  ًَآٍری اراید، هطاتك تا اّذاف هجلِ -1

 السم ػلوی

   تعییي دبیش )با تَجِ بِ تخصص ٍ تعذاد

 ّا هقالِ ٍ فایل ضکل  هقاالت( ٍ اسسال فایل

ٍ  ًَآٍریًذاضتي ، هطاتك ًثَدى تا اّذاف هجلِ -2

 ػذم رػایت اخالق ػلویالسم،  هحتَای ػلوی

 ِوشاُ با رکش دلیل بِ ّ سد اٍلیِ هقال

  )گاى(سٌذُیًَ
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 ٍ اسسال آى بِ داٍساىي ضذُ تعییتَسط دبیش  هقالِّای  فایلبشسسی  -5

حذاکثش طی پٌج  ،هَرد ًیاس ا ٍ در ًظز گزفتي تخػعتز اساس هحتَپس اس تزرسی اجوالی  همالِدتیز 

تز حسة  تَاًذ هی دتیزکٌذ.  ارسال هی داٍس بِ دٍٍ گضاسش کَتاُ علوی داٍس  چْاسبِ هقالِ سا  ،سٍص

 .ٌذک                                             داٍراى را اس هیاى اػضای ّیا ت تحزیزیِ اًتخاب  ساتؼذادی ضزٍرت 

 الصم است دس اًتخاب داٍس دٍ ًکتِ دس ًظش گشفتِ ضَد:

 )گاى( در داًطگاُ یا هزکش تحمیماتی هحل اًجام پژٍّص ػذم اًتخاب داٍر اس هیاى ّوکار)اى( ًَیسٌذُ -

 الوللی ضٌاختِ ضذُ تزای داٍری هماالت اًگلیسی  اًتخاب حذالل یک داٍر تیي -

 داٍسی هقاالت تَسط داٍساى  -6

دٍ را ارسال ًوایٌذ. اگز داٍر طی ایي خَد پاسخ داٍری  رٍس 30حذاکثز پس اس فزغت دارًذ ٍراى دا  -

تا داٍر تواس خَاٌّذ گزفت ٍ یک پس اس هطَرت تا دتیز همالِ دٍرُ پاسخ ًذاد، هذیز داخلی هجلِ 

 رٍسُ دیگز تزای داٍری تؼییي خَاٌّذ کزد. 15فزغت 

 همالِدتیز تا در ًظز گزفتي تخػع هَرد ًیاس، ًیش پاسخی ارسال ًکزد،  اگز داٍر تؼذ اس فزغت دٍم  -

یکی دیگز اس اػضای ّیات تحزیزیِ  اىداٍر کذام اس ّیچػذم پاسخگَیی  ٍ در غَرت ،تِ ػٌَاى یک داٍر

 ضَد.  تِ ػٌَاى داٍر دٍم اًتخاب هی

 هقالِ تَسط دبیشًظشات داٍساى بشسسی  -7

 :کٌذ الذام هی تِ ضزح سیز داٍس سِخ پاسدسیافت پس اس دتیز همالِ 

 داٍر تا پذیزش همالِ دٍ یا سِهخالف  -1

 )دریافت ًظز سِ داٍر(

 عذم پزیششجْت اعالم  بِ سشدبیش اسجاع 

  ًَیسٌذُ)گاى(بِ 

داٍر تا پذیزش همالِ پس اس  دٍ یا سِ تهَافم -2

 )دریافت ًظز سِ داٍر( یا کلی اًجام اغالحات جشیی
  بِ ّا  فایلبِ سشدبیش جْت اسسال اسجاع

 اًجام اصالحات سؤٍل جْته ًَیسٌذُ

داٍر تا پذیزش همالِ پس اس اًجام  دٍ تهَافم -3

تا پذیزش همالِ داٍر دٍ  تاغالحات ٍ هخالف

 )دریافت ًظز چْار داٍر( 

 ِبشای داٍسی تعییي داٍس جذیذ ٍ اسجاع هقال 

 هقالِ تَسط دبیش داٍسی 

گیزی در هَرد  ضزایط خاظ ٍ ػذم اهکاى تػوین -4

 آىاداهِ رًٍذ تزرسی یا همالِ رد 
  اسجاع بِ سشدبیش جْت طشح دس ّیأت

 ّا تحشیشیِ ٍ اقذام بش اساس ًظشات آى

 ًکتِ:

  .الصم استهقالِ  یکیا سد پزیشش دس اص سِ داٍس یا سِ اص چْاس )پٌج( داٍس حذاقل ًظش دٍ   -

 کٌذ. هَسد گضاسش کَتاُ علوی ًظش یک داٍس کفایت هیدس   -
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 اصالح ضذُ ّای فایل سسالااًجام اصالحات تَسط ًَیسٌذُ)گاى( هقالِ ٍ  -8

را فزغت دارًذ همالِ  حذاکثش یک هاُ (گاىُ)ًَیسٌذهجلِ، سزدتیز  تَسط داٍراى ارسال ًظزپس اس 

هَلغ، همالِ اس رًٍذ تزرسی خارج  تِارسال  رت ػذمدر غَ. کٌٌذهجذدا ارسال  ٍاغالح هطاتك ًظز داٍراى 

 .کٌٌذارسال را  آى       هجذدا تِ ػٌَاى یک همالِ جذیذ  تَاًذ ضذُ ٍ ًَیسٌذُ)گاى( فمط هی

 سشدبیشتَسط ّای اصالح ضذُ بِ دبیش هقالِ  اسجاع فایل -9

یا تطثیك دادُ ٍ الِ آى همرا تا ًظز داٍراى اغالح ضذُ همالِ  سٍص 15 هَظف است حذاکثز طیدتیز همالِ 

کٌذ.  تؼییيدٌّذُ  تز تزرسی کزدُ است را تِ ػٌَاى داٍر تطثیك کِ یکی اس داٍراًی کِ همالِ را دلیك ایي

ضزح سیز تِ سز دتیز  ًظز خَد را تِسپس  .تاضذ اًجام کار تِ ػْذُ دتیز همالِ هیًْایی هٌتْا هسؤٍلیت 

 اػالم ًوایذ.سزدتیز 

 اسجاع بِ سشدبیش جْت اعالم پزیشش هقالِ   :َرد ًظز داٍراىتأییذ اًجام اغالحات ه -1

بِ   اسجاع بِ سشدبیش جْت اسسال فایل  :ًیاس تِ اًجام اغالح تیطتز -2

 اصالحات تکویل)گاى( بِ هٌظَس  ًَیسٌذُ

 تَسط سشدبیشبِ هذیش داخلی  دس هَسد سد یا پزیشش هقالًِْایی  تصویناسجاع  -10

پذیزش  یا ایرد اهضا ضذُ هثٌی تز  ًاهِ ،دتیز همالٍِ  دٌّذُ تطثیك ًظزات داٍرپس اس هالحظِ سزدتیز 

تز اساس هحتَای همالِ تِ داخلی هذیز سپس دّذ.  زار هیلهذیز داخلی ارجاع  ر اختیاردهمالِ را ػلوی 

 :کٌذ هی لذاماسیز  ٍ تزتیة ضزح

 :ُهقاالت سد ضذ     ِگاى( ًَیسٌذُارجاع ت(  

 :ُهقاالت پزیشفتِ ضذ  

o )اطالع تأییذ ًْایی همالِ تِ ًَیسٌذُ)گاى 

o ٌِّای چاج همالِ دریافت فیص ٍاریشی ّشی  

o (گاىُ)تِ ًَیسٌذپذیزش همالِ  رسالا 

o گشارش کَتاُ ػلوی )تذٍى اخذ ّشیٌِ( پذیزش  رسالا 

o  ِآرایی جْت غفحِ ػلوی گشارش کَتاُیا ارسال همال 

 آسایی صفحِ -11

 .تَد خَاّذآى  پیگیزی ٍلؤهس ٍ ُفزستاد راآ غفحِ تزای را ضذُ ْاییً همالِ کارضٌاس -

 . تزای کارضٌاس ارسال کٌذ ُ ٍدآرا هَظف است حذاکثز طی یک ّفتِ همالِ را آها غفحِ -

 تزای هذیز داخلی خَاّذ فزستاد.کلی در غَرت ًذاضتي اضکال را  ُضذ آهادُ همالِارضٌاس ک -

                                                                آرایی ٍ لثل اس ارسال پزٍف تِ ًَیسٌذُ)گاى( هجذدا  همالِ را تزرسی  هذیز داخلی تؼذ اس غفحِ -

 .َاّذ دادخآرا تزگطت  در غَرت ٍجَد اضکال تزای غفحِ کزدُ ٍ
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 هسؤٍل اسسال پشٍف هقالِ بِ ًَیسٌذُ -12

ًظز خَد را  فزغت خَاّذ داضت تاساػت  22حذاکثز  کزدُ ٍ همالِ را تزرسی پزٍف سؤٍله ًَیسٌذُ

 اػالم کٌذ.

 هسؤٍل بشسسی پشٍف تَسط دبیش هقالِ پس اص اعالم ًظش ًَیسٌذُ -13

هَرد تزرسی ًْایی لزار  ار پزٍف ًْایی ضذُهمالِ  دتیزاضکال، ّز گًَِ هٌظَر جلَگیزی اس ّز تزٍس تِ 

 .ّذد هی

 بشسسی ًسخِ ًْایی تَسط سشدبیش -14

جْات اس ًسخِ ًْایی را سزدتیز  .است سشدبیشسخِ ًْایی هجلِ بِ عْذُ کٌتشل ًْایی ًهسؤٍلیت 

ٍ سایز هَارد تزرسی کزدُ ٍ سپس  ، ضوارُ غفحاتهطخػات رٍی جلذ، غفحات داخلی اس لثیلهختلف 

 کٌذ. هیهَافمت  تا تارگذاری آى در سایت هجلِ ٍ یا چاج آى یتأییذ ًْای

 

 اًجوي ًواتذضٌاسی ایشاى
 info@pjon.irپست الکتزًٍیکی: 

 /https://isnem.irتارًوا: 

https://isnem.ir/

