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شرايط نويسندگی

)سه شرط اساسی( ICMJEتعريف نويسنده از سوی 

سهم اساسی در شکل گيری، طراحی مطالعه، جمع آوری داده ها و يا تجزيه و تحليل و  -١•
تفسير اطالعات

تهيه پيش نويس مقاله يا تجديد نظر روی نسخه پيش نويس  -٢•

مطالعه و تاييد نسخه نهايی مقاله قبل از چاپ -٣•

پذيرش مسئوليت يافته های مطالعه•



سوال؟؟؟؟

ت داشته  آيا فردی که فقط در جمع آوری اطالعات يا فقط در فراهم کردن بودجه تحقيقاتی شرک•
لمداد گردد؟يا فقط مسئوليت سرپرستی تيم را برعهده داشته می تواند جزء نويسندگان مقاله ق



تعداد و ترتيب اسامی نويسندگان

تعداد•

بيشترين درگيری فيزيکی : نويسنده اول•

نويسنده آخر•

.  يا آخر باشد...ممکن است نويسنده اول، : corresponding authorنويسنده مسئول يا •

در متن  نظرات داوران يا متن نهايی مقاله برای تاييد را دريافت می کند و آدرس وی برای مکاتبه
. مقاله درج می شود



...ادامه

کمترين کار.......................................................................................بيشترين کار •

ه عهده  جايگاه ارزشی نويسنده مسئول باالتر است، معموال استاد راهنماست يا هدايت طرح را ب•
.  دارد



بخش تقدير و تشکر
Acknowledgment

د در  در صورتی که فرد در انجام مطالعه کمک کرده است ولی شرايط نويسندگی را ندارد، باي
. بخش تقدير و تشکر با ذکر کاری که انجام داده است از او تقدير و تشکر کرد

ی در اين قسمت همچنين از کسانی که طرح را حمايت مالی کرده اند يا گرنت داده اند تشکر م
.  کنيم



خدشه دار کردن شرايط نويسندگی

Honorary Authorship
Ghoast Authorship



مناقشه نويسندگی
Authorship Dispute

را در راهنمای نويسندگان درخواست می  author contributionمعموال مجالت (پيشگيری 
).کنند

پيشگيری از مناقشه قبل از ارسال مقاله 

تشويق اخالق نويسندگی  

طرح موضوع نويسندگی به هنگام تهيه طرح پژوهشی

طرح موضوع نويسندگی قبل از نوشتن مقاله



تضاد منافع
Conflict of  Intrest

.  عدم وجود تضاد منافع يعنی نتايج بدست آمده از مقاله، ارتباطی با منافع شما ندارد

ت نتايج به عنوان مثال گرفتن گرنت از شرکت های دارويی دارويی ممکن اس: داشتن تضاد منافع
.  مطالعه را ناخواسته تحت تاثير قرار دهد



نيمچطور يک ژورنال مناسب برای مقاله خود پيدا ک

• Google/elsevier journal finder

.   عنوان مقاله و چکيده را در قسمت مربوطه وارد کرده و حوزه آن را می شود مشخص کرد•

محدوديت؟•





آماده سازی مقاله برای ترجمه

(.)به جای مميز(/) عدم استفاده از اسلش •

کنترل ارجاع به تمامی جداول و تصاوير و گراف ها•

به حروف نوشتن اعداد زير ده در متن•

همه تا يک رقم اعشار يا همه تا دو رقم (گزارش يکسان اعداد از نظر تعداد ارقام اعشار•
)اعشار

ناسب رعايت قوانين نقطه گذاری و فاصله گذاری بين کلمات، جمالت و پاراگراف ها، اندازه م•
پاراگراف ها



...ادامه

)Rubin: مثال(نگارش اسامی افراد به انگليسی و به صورت صحيح و با حرف اول بزرگ •
تهيه ليستی از کلمات تخصصی مقاله برای مترجم•
ص نوشتن نام داروها، موارد آزمايشگاهی، کيت آزمايشگاهی، شهر، دانشگاه و ساير اسامی خا•

به انگليسی و به صورت صحيح
تبديل تاريخ های شمسی به ميالدی•
ويرايش فارسی مقاله، استفاده از جمالت کوتاه، ساده و روان •
تنظيم منطقی پاراگراف ها •



...ادامه

تنظيم منطقی پاراگراف های مقاله•
وابستگی منطقی جمالت و پاراگراف ها•
استفاده از افعال گذشته در چکيده و نتايج مقاله•
رعايت نگارش آکادميک•
امکان عوض شدن مفاهيم و ترجمه (ويرايش مجدد مقاله توسط نويسنده اصلی پس از ترجمه•

). اشتباه به علت مبهم بودن جمالت
 (Native)ويرايش نهايی مقاله توسط يک فرد انگليسی زبان•



ابزار های ارزيابی نقادانه مقاله

• CASP

• AGR

• STROBE (observational)

• CONSORT(RCT)



  ،ISI، ISCشناسايی نشريات معتبر، غير معتبر، جعلی، 
علمی پژوهشی 

بانک اطالعات نشريات علوم پزشکی کشور
journals.research.ac.ir

وزارت علوم نشريات معتبر بانک 
  4iuqcMgl/goo.https://

نشريات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشتفهرست 
blacklist.research.ac.ir

نشريات نامعتبر وزات علومفهرست 
  thJ7EHgl/goo.https://



ISIشناسايی مجالت 

يا اسکوپوس بودن مجله به هيچ وجه قابل  ISIبرای شناسايی  اطالعات وبسايت خود مجله•
.اطمينان نيست

Clarivate Analytics-Master Journal List 
full journal title



بودن مجله ISIاستفاده از گوگل برای تشخيص 

• “journal name” site: thomsonreuters.com



ISIدر مجالت  Coverageاهميت

• Art and Humanities Citation Index

• Social Science Citation Index

• Science Citation Index Expanded



H-index

شاخصی عددی است که می کوشد بهره وری و تأثيرگذاری علمی  h-indexاچ ايندکس •
استناد  اين شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر. دانشمندان را به صورت کمی نمايش دهد

 از اين شاخص. افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط ديگران محاسبه می شود
رای  می توان برای تأثير گذاری علمی گروهی از دانشمندان نيز بهره برد، مثًال ايندکس اچ ب

  .محاسبه تأثيرگذاری علمی دانشگاه ها و دانشمندان يک کشور نيز قابل استفاده است





Impact factor

له چاپ تعداد ارجاعاتی که به مقاالت يک مجله داده می شود تقسيم بر تعداد مجالتی که در يک مج
.ناميده می شود IFمی شود در يک دوره دوساله 

. به کار می رود ISIبرای مجالت   IFواژه 

 IFداريم که الزاما با   citation per document in two yearنداريم بلکه  IFدر اسکوپوس 
.  يکسان نيست



ISIبررسی ايمپکت فاکتور مجالت  

• www.bioxbio.com

• www.scimagojr.com

• www.citefactor.com

• www.impactfactor.ir



Cover letter



• Dear Editor
• Please find enclosed manuscript entitled “…………………." which is submitting

for exclusive consideration of publication as a Research paper in “………….".
• On behalf of all the authors, this manuscript has not been published previously and

is not under consideration for publication elsewhere. All authors have read and
approved this manuscript and take responsibility for its contents. All data, tables,
figures, etc. used in the manuscript are prepared originally by authors. Authors
mention that there is no conflict of interest in this study. I hope this manuscript
meets the requirement for publication in your journal. Please let me know if there is
any further information you may require regarding this manuscript. Thanks

• Sincerely yours,
• *Corresponding author: Dr X
• Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel:........., Fax:………….
• E-mail: …………….



Submition



Peer review process

• Fast reject

• Minor revision

• Major revision

• Accepted

• rejected

Rejection rate



fast rejectداليل 

.غير مرتبط است -١

عدم رعايت ساختار کلی مقاله -٢

ايرادات نگارشی جدی -٣

نداشتن تاييديه کميته اخالق يا عدم ثبت کارآزمايی های بالينی -۴



چگونه به کامنت های داوران پاسخ بدهيم؟





خسته نباشيد


