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 مقاالت فصل پنجم: راهنمای داوری

 

 مقدمه

 موورد در تفصیلی صورت به یا فرم یک قالب در مکتوب، صورت به را خود نظر باید داوران سنتی، هایسامانه در

مکانوات وویوایی را در اختیوار برای ایفای این نقش، سامانه مدیریت نشریات علمی سویناوب ا. کنند بیان مقاالت

شود که تمایو  نام، از افراد خواسته میها قرار داده است. در همان ابتدا و در قالب فرم اولیه ثبتداوران و ارزیاب

خود را برای وذیرش نقش داوری اعالم کنند. البته این اعالم آمادگی، برای نهوایی شودن، نیواز بوه ت ییود مودیر 

تواند به صورت مستقیم افرادی را به عنووان ارزیواب و داور اجرایی( دارد. مدیر سامانه می سامانه )مدیر داخلی یا

اند، وقتی با نام کاربری و کلمه عبور شدهدر سامانه ثبت کند. به هر حال، افرادی که در سامانه به عنوان داور ثبت

 د.توانند به عنوان داور به ایفای نقش بپردازنشوند میوارد سامانه می

سازی فرآیند داوری مقاالت، به محض اینکه سردبیر فردی را به عنوان داور مقاله مشوص  کورد، به منظور روان

شود موافقوت یوا عودم موافقوت شود و از وی درخواست مینام ایشان به عنوان داور ارسال میایمیلی حاوی ثبت

ت. داور با انتصاب یکوی از دو گیینوه قبوول یوا رد خود را اعالم کند. در این مرحله نیازی به ورود به سامانه نیس

کند. چنانچه داور، ارزیابی مقاله ارسالی را بپذیرد، ویوند دسترسی به اص  داوری، نظر خود را در سامانه ثبت می

شود. داور با کلیک روی این ویوند، بدون نیاز به نام کاربری و رمی عبوور وارد سوامانه مقاله برای ایشان ارسال می

شود. به هر حوال، بورای شود و امکان داوری مقاله و دسترسی به اص  مقاله و فرم داوری برای وی فراهم میمی

آغاز به داوری، این امکان نیی وجود دارد تا وس از مراجعه به سامانه و ورود نام کاربری و کلمه عبور، وارد صفحه 

 ورود به سامانه نقش داور را انتصاب کنید. رای مشاهده امکانات نقش داور وس ازبشوید. شصصی داور 
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 . شودنمایش داده میوس از ورود به نقش داور صفحه زیر 

 

 راهنمایی که نشریه برای داور در نظر گرفته است. .1

اطالعات حساب بانکی خود را در این بصش وارد کنید تا نشریه بتواند هیینه داوری را به حساب شما واریی  .2

 کنند.ین اطالعات ویژه نشریاتی است که برای داوری مبلغی را به داور ورداخت میا کند.

وووس از ورود بووه سووامانه، نقووش داور را 

انتصاب کنید. در صورتی که شما از قب  

بووه عنوووان داور در سووامانه ثبووت شووده 

باشید، امکان مشواهده ایون نقوش بورای 

 شما وجود دارد.
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 شوند.می در این بصش نمایش داده شده است مقاالتی که برای داور ارسال .3

 شود.می منتق  "Pending Assignments" وس از قبول داوری، مقاله به بصش .4

 منتقو  "Compelete Assignments"بصوش  وس از اینکه داور مقالوه را ارزیوابی کورد،  مقالوه بوه .5

 شود.می

6. Decline Assignments که داور برای داوری نپذیرفته استاست : مقاالتی. 

7. Closed Assignments وضعیت داوری آنها مشص  شده است و  یا داوران دیگوری که است : مقاالتی

 یده است.این مقاالت را داوری کرده و به هر ترتیب فرآیند داوری به وایان رس

 گرفته است.انجام است که هایی برای دریافت گواهی داوری "Get Review Certificate"گیینه  .8

 شود.در ادامه توضیحات بیشتری به شرح زیر ارائه می

 ورود اطالعات حساب بانکی

 نوهداور در سوامانه بوا ورود بوه سوامانه و انتصواب صوفحه شصصوی داور، گییاطالعات حساب بوانکی ثبت برای 

"Submit Bank Account Information"  .را انتصاب کرده و اطالعات مربوطه را تکمی  کنید 

 

 

 

 

مقاالت جدید برای داوری. برای داوری 

 مقاالت این گیینه را انتصاب کنید

 مقاالت در دست داوری و  داوری شده

مقاالتی کوه داور آنهوا را بورای داوری 

 نپذیرفته است. 

اطالعات حساب بانکی خود را در ایون 

 قسمت وارد کرده یا ویرایش کنید.

مقاالتی که داوری آنها به وایان رسده 

و سووردبیری نیووی تصووممیم نهووایی را 

 اتصاذ کرده است. 

برای دریافت گواهی داوری، 

 این گیینه را انتصاب کنید
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 وارد کنید. به دقت اطالعات خواسته شده را فرم، در این فرم اطالعات حساب بانکی داور: 

 

 مقاالت جدید

ردبیر برای داوری ارسال شده است، دسترسی با انتصاب گیینه مقاالت جدید، به فهرست مقاالتی که از طرف س

 Decline"یا  "Pending Assignments"دارید. با انتصاب گیینه قبول یا رد داوری، وضعیت مقاله در حالت 

Assignment" قبول یا رد داوری های وس از کلیک بر روی کد مقاله گیینهگیرد. به هر ترتیب، قرار می

 .شودنمایش داده می
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 نکات مهم:

 

 د یا خیریکنمی انتصاب کنید که داوری مقاله را قبولبا انتصاب مقاالت جدید و کلیک روی کد مقاالت،  -

 شود.می مشصصات بیشتر مقاله در این بصش نمایش داده -

 .شودمی چکیده مقاله به داور نمایش داده ،قب  از وذیرش داوری -

 گیرد.ردن مقاله در اختیار داور قرار میبعد از وذیرش داوری کمقاله اص  فای   -

 شود.می وس از وذیرش داوری، مقاله به بصش مقاالت در حال داوری منتق  -

بوورای جسووتجوی عنوووان 

مقالووه در گوگوو  و گوگوو  

اسووکالر از ایوون دو گیینووه 

 استفاده کنید.

بوورای ورینووت گوورفتن از 

مشصصات مقاله روی ایون 

 گیینه کلیک کنید.

از این تاریخ تا چند روز همچنوان وس 

امکان داوری وجود دارد لویکن ووس از 

آن ممکوون اسووت دیگوور امکووان داوری 

 وجود نداشته باشد. 
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دبیر تصصصوی کوه مقالوه را 

 کندبررسی می

بوورای تکمیوو  فوورم داوری 

ابتدا باید بپذیرید که داوری 

 دهید.مقاله را انجام می

بور گیینه مورد نظر را انتصاب کرده و 

 ذخیره کلیک کنید روی گیینه

چکیده مقاله در این قسومت 

 دشونمایش داده می

تی که داور بپذیرد داوری مقاله را انجام دهود، امکوان مشواهده در صور

 متن کام  مقاله را دارد.

 در غیر این صورت، فقط چکیده مقاله برای داور قاب  مشاهده است.
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ها، با انتصاب هر یوک از گیینوه

در نهایت با ت یید مجودد، نظور 

 .شودداور در سامانه ثبت می

ه فورم داوری بایود برای مشواهد

ابتدا مجدد ت یید کنید که داوری 

 .مقااله را قبول می کنید

گیینه مورد نظور را انتصواب 

ذخیووره را  گیینووهکوورده و 

 .کلیک کنید

بعد از داوری مقاله و ثبت نظر داور در  •

 سامانه امکان تغییر نظر  وجود ندارد . 

اهمیت این موضوع از این جهت اسوت  •

که ممکن است دبیر علمی بور اسوا  

نظر داور، تصمیم خاصی اتصواذ کورده 

 باشد.

تواند نظر خود را داور فقط میبنابراین  •

 مشاهده کند
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 داوری مقاالت

 منتق  "مقاالت در حال داوری"به بصش کند وس از وذیرش داور می مقاالتی که سردبیر برای داور ارسال

 ود.شمی

 

. در این صفحه بوا کلیوک روی شودنمایش داده میصفحه زیر  "Pending Assignments"با ورود به بصش 

 .شودنمایش داده میکد مقاله اطالعات بیشتر مقاله و فرم ارزیابی 

 

 

توانید فای  مقاله را دانلود می . در این بصششودنمایش داده میوس از کلیک روی کد مقاله صفحه زیر  -

بورای نویسونده و سوردبیر را و مشاهده کنید و وس از آن فرم ارزیابی را تکمی  کرده و توضیحات الزم 

 ارسال کنید. 

 درج یادداشتهایی روی فای  اصلی مقاله، امکان ارسال فای  را برای نویسنده دارید. صورت در -
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سوت، بوه عنووان ویورایش به خاطر داشته باشید، که ممکن است نام شما که در برنامه ورد ثبت شوده ا -

کننده مقاله درج شود و نویسنده از نام داور اطالع یابد. بنابراین، بهتر است از عالئم اختصاری برای درج 

 نام خود و یا کامپیوتر خود استفاده نمایید.

 فرم ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارسالی توسط نویسنده.فای 

برای دانلوود و مشواهده فایلهوا، از 

 این گیینه استفاده کنید.
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برای مشاهده فرم ارزیابی مقاالت 

 این گیینه را انتصاب کنید
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فرم داوری 

 

 داورینکات مهم در رابطه با 

ای را در اختیوار شودههوای از وویش طراحیبسیاری از نشریات علمی برای تسهی  فرآیند ارزیوابی، فرم -

 توان با استفاده از سامانه سیناوب هم در اختیار داوران قرار داد. دهند. چنین فرمی را میداوران قرار می

گیینه هوای اصولی داور بورای 

 گیری در رابطه با مقالهتصمیم

 

داوری این گیینه را انتصاب کنید.  برای مشاهده فرم

 فرم داوری از چند قسمت اصلی تشکی  شده است:

 سواالت چند گیینه ای •

 توضیحات داور برای دبیر علمی •

 توضیحات داور برای نویسنده •

 نظر قطعی داور در رابطه با مقاله •

ثبت توضیحات الزم برای 

 سردبیر نشریه 

در صوووورت صوووالحدید 

سوووردبیر نشوووریه، ایووون 

توضیحات برای نویسنده 

 قاب  مشاهده خواهد بود. 

برای مشاهده متن کام  

مقالوووه، ایووون گیینوووه را 

 انتصاب کنید

برای ثبت نظر 

ایی در رابطه نه

بوووا ارزیوووابی 

مقالوووه، ایووون 

گیینوووووووه را 

 انتصاب کنید. 

تواند یک فای  ویرایش شوده یوا داور می

نویسوی را  ها و حاشیههمراه با یادداشوت

از طریق سامانه برای دبیر علمی ارسوال 

دهنود بسیاری از داوران ترجیح می کند.

نظر خود را در حاشیه  مقاله درج کنند. 

یا با استفاده از امکانات ورد، موواردی را 

 برای اصالح و ویرایش ویشنهاد دهند.
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 نظر را اضافه یا کم کند.  تواند ویرایش کرده و سؤاالت موردفرم داوری را مدیر سامانه می -

امکان تغییر نظر داوری در رابطه با مقاالت داوری شده وجود ندارد. بنوابراین، شایسوته اسوت داوران در   -

 ثبت نظرات خود دقت کافی داشته باشید.

 شود. رسانی میشود، از طریق ایمی  به داور اطالعمقاالتی که به داوری ارسال می -

های قبول یا رد داوری، بدون اینکه نیاز باشد وارد سامانه شود، نظر خود را ب گیینهتواند با انتصاداور می -

 اعالم کند.

 برای مشاهده اطالعات بیشتر در رابطه با یک مقاله، روی کد مقاله کلیک کنید.  -

 شود. امکان کلیک روی کد مقاله بعد از اتمام فرآیند داوری، به صورت خودکار غیرفعال می -

توانید گیینوه شود که آمادگی خود را برای داوری اعالم کند؛ میول فقط از داور خواسته میدر مرحله ا -

کنم را انتصاب کنید. بعد از انتصاب گیینه مورد نظر، دگمه ذخیره را انتصواب کنم یا قبول نمیقبول می

 کنید تا نظر شما در سامانه ثبت شود.

 متن کام  مقاله وجود دارد.تنها وس از قبول داوری مقاله، امکان مشاهده  -

ای را داوری کند، اما در ادامه کار نظر ایشان تغییر کند، به هر ترتیب، چنانچه داور در ابتدا بپذیرد مقاله -

در سوامانه درج  "تووانم داوری کونمنمی"این امکان وجود دارد تا به طور مشص  نظر خود را با گیینه 

 کند.

 تواند:اوب داور میدر سامانه مدیریت نشریات علمی سین -

 یک یادداشت اختصاصی برای نویسنده بنویسد. -

 یک یادداشت اختصاصی برای سردبیر نشریه ارسال کند. -

 فرم اختصاصی ارزیابی را تکمی  کند.  -

نویسی از طریق سامانه برای سردبیر ها و حاشیهیک فای  ویرایش شده یا همراه با یادداشتامکان ارسال  -

  د.وجود دارعلمی نشریه 

دهند نظر خود را در حاشیه  مقاله درج کرده یوا بوا اسوتفاده از امکانوات ورد، ها ترجیح میاغلب ارزیاب -

 مواردی را برای اصالح و ویرایش مشص  کنند.

فای  ویرایش شده و نظرات تکمیلی خود را در قالب یک فای  متنی با استفاده از بصش بارگذاری فایو ،  -

 شود. البته این گیینه اختیاری است.رای دبیر علمی و نویسنده ارسال میارسال کنید. فای  مذکور ب

 توانند به صورت مستقیم افرادی را به عنوان ارزیاب و داور در سامانه ثبت کند. سردبیر و مدیر سامانه می -
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 در وایان الزم است داور  نظر نهایی خود را در قالب یکی از ونج گیینه زیر مشص  شود: -

 شقاب  وذیر •

 بازنگری جییی •

 بازنگری کلی •

 غیرقاب  وذیرش •

 توانم داوری کنمنمی •

 

 در صفحه شصصی داوری، چند گیینه وجود دارد:

 اید. مقاالت جدیدی که برای داوری ارسال شده است و هنوز باز نکرده •

رآیند توانید دوباره باز کنید و فاید و میمقاالت در حال داوری که در مراجعات قبلی ناتمام گذاشته •

 داوری را کام  کنید. 

اید، دیگر نه نیازی شوند و چون نظر نهایی خود را اعالم کردهمقاالت داوری شده، که فقط فهرست می •

 توانید نظر قبلی را تغییر دهید!به کار بیشتر دارد و نه می

 ایدها را نپذیرفتهمقاالتی که داوری آن •

ها توسط سردبیر به وایان رسیده و نهایی شده است جهت اطالع نمقاالتی که فرآیند بررسی و ارزیابی آ •

 داور قاب  مشاهده است.

شووند و در ها در بواالی صوفحه فهرسوت میفرض کنیم که مقاله جدیدی برای شما ارسال شده است. این مقاله

شود. با کلیوک کنار هر مورد، یک کد اختصاصی درج شده است. روی این کد کلیک کنید تا مشصصات مقاله باز 

توانید توضیحات سردبیر، چکیده مقاله و کادر مصصوص درج نظر اولیه خود را رویت کنیود. بر روی کد مقاله می

توانیود گیینوه قبوول شود که آمادگی خود را برای داوری اعالم کنود؛ میدر مرحله اول فقط از داور خواسته می

 انتصاب گیینه مورد نظر، دکمه ذخیره را انتصاب کنید. کنم را انتصاب کنید. بعد ازکنم یا قبول نمیمی
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 دریافت گواهی داوری یک مقاله/مقاالت داوری شدهمشاهده 

 با انتصاب گیینوه توانیدمی اید ابتدا به نقش داور مراجعه کنید و وس از آنبرای مشاهده مقاالتی که داوری کرده

 یک گیارش تهیه کنید. "مقاالت داوری شده"

 

 

. در این صفحه کد، عنوان شودنمایش داده میصفحه زیر  "Compeleted Assignments"ورود به بصش با 

توانیود از ایون بصوش گوواهی می شود. ضومناًمی مقاله و اطالعاتی درباره وضعیت مقاله در اختیار شما قرار داده

 داوری هر مقاله را دریافت کنید.  
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 مقاالت بسته شده

فهرست مقاالتی که داوری شده است و توسط سردبیر نیی  " Closed Assignments "نتصاب گیینه با ا

تواند تغییری در مقاله ایجاد کند و فقط در این قسمت داور نمیتعیین تکلیف شده است، قاب  مشاهده است. 

اید و تعیین تکلیف شده هبرای مشاهده مقاالتی که داوری کرد .تواند مقاالت را از وروفای  خود حذف کندمی

 مراجعه کنید. این قسمتاست به 

حووذف مقالووه از 

فهرست مقواالت 

 در دست داوری

 

اطالعوات مقالوه، مشاهده جیئیات مقاله )

فووورم ارزیوووابی، توضووویحات داور بووورای 

 نویسنده و سردبیر(

بوورای مشوواهده گووواهی 

داوری هوور مقالووه ایوون 

 گیینه را انتصاب کنید
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 .شودنمایش داده میصفحه زیر  "Closed Assignments"با ورود به بصش 

 

 

 به تفکیک سال داوری دریافت گواهی داوری مقاالت

 .مراجعه کنید "File Detail Certificate"برای دریافت گواهی داوری ابتدا از نقش داور به بصش 

 

فهرست مقاالتی که داوری و تعیین 

 تکلیف شده است.
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 سال مورد نظر خود را انتصاب کنید و روی گیینه مشاهده کلیک کنید تا گواهی داوری به شما نمایش داده شود.

 

 


