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خالصه 
اهزٍسُ هجالت در تالش ّستٌذ تا هزتبِ خَد را در رتبِبٌذی هجالت چِ داخلی ٍ چِ بیيالوللی ارتقاء بخطٌذ .هَفقیت هجالت
علوی ضذیذاً بِ تَاًایی ها در چاپ هقاالتی با بیطتزیي کیفیت ارتباط دارد .در ایي راستا اًجام داٍریْای علوی با کیفیت باال ًقص
هْوی در حوایت سزدبیزاى ٍ دستاًذرکاراى هجلِ بزای اًتخاب هزتبظتزیي هقاالت جْت چاپ ٍ ًیش کوک بِ ًَیسٌذگاى جْت
بْبَد کیفیت ًگارش هقالِ در باالتزیي سطح هوکي دارد .ایي فزآیٌذ بِ عٌَاى جشء تفکیکًاپذیز جاهعِ پضٍّطی هیتَاًذ بِ اعتبار
بخطی ،بْبَد دقت ٍ ارتقاء هحتَای هقالِ قبل اس اًتطار آى کوک کٌذ .داٍری خَب تَسظ ّوتایاى ضاهل ارسیابی ابعاد هختلف
هقاالت دریافتی بَدُ ،اها هْوتزیي آًْا کیفیت ًگارش ،کیفیت علوی ٍ ًَآٍری ٍ ارتباط با قلوزٍ آى هجلِ هیباضذ .ها ضوي بحث
هَضَعات هْن در ایي ًاهِ بِ تأکیذ بز اّویت یک داٍری خَب هیپزداسین.
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مقدمه 
اهشٍصُ هجالت ػلوی ٍ دژٍّطی دس تالش ّستٌذ تب هشتجِ
خَد سا دس ستجِثٌذی هجالت چِ داخلی ٍ چِ ثیيالوللی استقبء
ثخطٌذ .دس ایي ساستب کیفیت فشآیٌذ داٍسی هقبالت حبئض اّویت
فشاٍاى ثَدُ ٍ سشدثیشاى دس تالشاًذ تب ثِ ًَػی هؼیبسّبی یک
داٍسی خَة سا ثشای ًَیسٌذگبى هطخع سبصًذ .ثِ طَس کلی
داٍسی هقبالت ثِ ػٌَاى ًَػی هطبسکت فؼبل داًطگبّی دس ًظش
گشفتِ ضذُ ٍ سجت ایجبد تؼْذ هتقبثل دس ًقذ ٍ ثشسسی آثبس ػلوی
دس هجوَػِ داًطگبّی هیضَد .ثب ایي حبل طیف ٍسیؼی اص یک
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صثبى ًگبسش ٍ ٍاضح ثَدى آى است .ثِ طَس کلی هَاسدی کِ سجت
دضَاسی خَاًذُ ضذى هقبلِ ضًَذ ٍ یب هَجت فْن ٍ ثشداضت
اضتجبُ خَاًٌذُ گشدًذ ،هیثبیستی هذًظش قشاس گیشًذ؛ هثالً اًطبی
ضؼیف یب گٌگ ٍ یب ػذم سػبیت قَاًیي آییي ًگبسش فبسسی ،ػذم
سػبیت استفبدُ غحیح اص ػالهتگزاسیّبی هٌبست ،ػذم سػبیت
ًینفبغلِ دس تبیخ کلوبت هیتَاًٌذ اص اّویت ثشخَسداس ثبضٌذ.
ثسیبسی اص داٍساى ثیطتش ثِ هحتَای جذاٍل ٍ ًوَداسّب ٍ ًیض
استجبط آى ثب اّذاف هطبلؼِ ٍ ًتبیج ثذست آهذُ تَجِ داسًذ کِ
الجتِ ضشٍسی است ،اهب اًتظبس هیسٍد ٍاضح ثَدى ٍ دقیق ثَدى

داٍسی سطحی تب داٍسی ػبلی هیتَاًذ ٍجَد داضتِ ثبضذ ،)1(.دس
ثشسسی چٌذ سبلِ هجالت ثِ طَس کلی هیتَاى گفت کِ داٍسیْبی

یبفتِّب ًیض ثشسسی ضًَذ ،هثالً ضشٍست اسائِ یب ػذم اسائِ اضکبل ٍ
ًوَداسّب ،جذاٍل ٍ ًوَداسّب ،رکش دقیق هقبدیش  Pحبغلِ اص
آصهًَْبی آهبسی ٍ استفبدُ اص الگَّبی هٌطقی دس اًتخبة ٍ سسن
ًوَداسّب ٍ جذاٍل ًیض هیثبیستی اسصیبثی ضًَذ .یک داٍسی خَة
دس ثشگیشًذُ تَضیحبتی دس خػَظ سبصهبىثٌذی ٍ قبلتثٌذی
هقبلِ است یؼٌی آیب هقبلِ ثش اسبس استبًذاسدّبی هؼشفی ضذُ اص
سَی هجلِ تٌظین ضذُ است؟ آیب ػٌبٍیي ٍ صیشػٌَاًْب ثِ طَس
هٌبسجی اًتخبة ضذُاًذ؟ آیب یک جشیبى هٌطقی دس طَل ًگبسش
هقبلِ ٍجَد داسد؟ آیب اص هٌبثغ هٌبست ،هشتجط ٍ هتؼبدل استفبدُ

تفکیکًبدزیش جبهؼِ دژٍّطی هیتَاًذ ثِ اػتجبس ثخطی ،ثْجَد
دقت ٍ استقبء هحتَای هقبلِ کوک کٌذ .داٍسی ػلوی ثبیستی
کیفیت ًگبسش ،کیفیت ػلوی ًَآٍسی ٍ هقبلِ سا ثشای جبهؼِ ّذف
ٍ ًیض خَاًٌذگبى آى هجلِ اسصیبثی کٌذ .اص داٍساى اًتظبس هیسٍد تب
دبسخْبی اسسبلی خَد سا دس چْبسچَة هٌبست اسائِ دٌّذ .داٍسی
ػلوی ًیبص ثِ اختػبظ صهبى ٍ تالش کبفی داسد تب ضوي اسصیبثی
ضشایط سد یب قجَل هقبلِ ثش غٌبی هقبلِ اسسبلی ثشای چبح ثیفضایذ.
اًجبم داٍسی خَة ٍ اغَلی هقبلِ ثشای هجالت ػلوی ثش
اسبس یک ثبصخَسد هتؼبدل ثَدُ ٍ ضبهل چٌذیي جضء است.

ضذُ ٍ هٌطجق ثب دستَسالؼول آى هجلِ هیثبضٌذ؟ آیب اص هٌبثغ
جذیذ ،هفیذ ،هؼتجش ٍ قبثل دستشس استفبدُ ضذُ است؟ ًکتِ
دیگش اسصیبثی جذاٍل ٍ ضکلْبست ٍ  ،)2(...دس هجوَع اص داٍساى
اًتظبس هیسٍد تب اطالػبت خَد دس صهیٌِ فشایٌذ داٍسی ،تفکش
اًتقبدی ،هْبستْبی ًگبسشً ،حَُ اسائِ یبفتِّب ٍ ًیض تحقیقْبی
اخیش دس صهیٌِ هَسد ًظش سا استقبء ثخطٌذ)3(.

غَست گشفتِ داسای دقت کبفی ًجَدُ کِ دس ایي فشغت ثِ اثؼبد
آى هیدشداصین.
هیداًین دستیبثی ثِ اّذاف هتؼبلی هجلِ هَفق هستلضم کبس
گشٍّی است کِ هطبسکت ٍ ّوکبسی ًَیسٌذگبى ،ضَسای
سشدثیشیٍ ،یشاستبساى ٍ داٍساى سا هیطلجذ .داٍساى ًقص هْوی دس
تأییذ ٍ استقبء کیفیت هقبالت ٍاغلِ ثِ دفتش هجلِ سا داسًذ.
ػولکشد فشآیٌذ داٍسی ّوتبیبى ( )peer reviewثِ ػٌَاى جضء

هجالت ّیئت داٍسی سا تطَیق هیکٌٌذ تب ًظشات خَد سا ثِ ضیَُ
ضفبف ،هختػش ٍ سبختبسهٌذ ثیبى کٌٌذ تب هَجت ثْجَد کیفیت
هقبلِ اسسبلی ثشای چبح گشدد .ثش اسبس ًظش داٍساى ثبیذ دبسخی
هٌبستٍ ،اضح ٍ ثِ دٍس اص اثْبم ثشای ًَیسٌذگبى اػوبل ضَد.


الف-کیفیتنگارش 
داٍسی خَة ػلوی ثبیستی دسثشگیشًذُ اسصیبثی کیفیت کلی
هقبلِ ثبضذ ،ایي هَضَع ضبهل اسصضیبثی سجک ًگبسش ،ادثیبت
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ّستِ داٍسی یک هقبلِ ،اسصیبثی کیفیت ػلوی آى است.
داٍساى ثش کیفیت ػلوی هطبلت ثِ ضیَُای کِ دس هقذهِ ،اّذاف،
سٍش ثشسسی ،تجضیِ ٍ تحلیل ،یبفتِّب ،ثحث ٍ ًتیجِگیشی آٍسدُ
ضذُاًذ ،تَضیحبتی سا اسائِ هیکٌٌذ .حتی داٍساى هجالت هؼتجش
تطَیق هیضًَذ تب هَاسد هزکَس سا ثش اسبس استبًذاسدّبی
هطَْسی چَى  STROBE ٍ CONSORTاسصضیبثی ًوبیٌذ .الجتِ
ضبیذ ّن داٍساى ثِ هشٍس صهبى کِ ثِ غَست سیستوبتیک ثِ
داٍسی هیدشداصًذ ،سبختبس هخػَظ ثِ خَدضبى سا کِ ثشای
هجالت ًیض قبثل قجَل ثبضذ ،استفبدُ ًوبیٌذ .اص آًبى خَاستِ
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هیضَد تب ثش توبم اجضاء هقبلِ اص «ػٌَاى» تب «هٌبثغ» اظْبسًظش
کٌٌذ ٍ ثش چٌیي ًکبتی تأکیذ کٌٌذ :آیب اّذاف یب سؤاالت دژٍّطی
ٍاضح ثیبى ضذُاًذ؟ آیب طشاحی ٍ سٍش تحقیق هٌبست ّستٌذ؟
آیب دادُّب ثِ ًحَ قبثل قجَلی جوغآٍسی ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ گضاسش
ضذُاًذ؟ آیب ًتیجِگیشیّبی اسائِ ضذُ تَجیِکٌٌذُ یبفتِّبی آى
هطبلؼِ هیثبضٌذ)2-1(.

هقبلِ هیتَاًذ فشآیٌذ داٍسی آى هجلِ سا دَیب داضتِ ثبضذ .ثِ خبطش
دیطشفت ػلن ٍ تکبهل هجالت ػلوی هقبلِای کِ دس دٍ سبل قجل
دزیشفتِ ضذُ هوکي است دٍ سبل ثؼذ دزیشفتِ ًطَد .داٍسی دس
خػَظ ًَآٍسی ٍ استجبط ثب قلوشٍ هجلِ ثذیي هؼٌبست کِ گبّی
داٍساى دیطٌْبد هیکٌٌذ کِ ًَیسٌذگبى اص هٌبثغ ػلوی دیگشی
استفبدُ ًوبیٌذ .داٍساًی کِ دس کبس خَد خجشُ ثبضٌذ حتی
هیتَاًٌذ تطخیع دٌّذ کِ ثشخی هقبالت ضبیذ هَجت گوشاّی
سَْی فکش ًَیسٌذگبى ضذُ ثبضٌذ)2(.
دس ًتیجِ هیتَاى گفت کِ هَفقیت هجالت ػلوی ضذیذاً ثِ

اّذاف هجلِ ٍ الجتِ خَاًٌذگبى آى هجلِ هیدشداصد .هؼوَالً قلوشٍ
یک هجلِ ػلَمدضضکی دسثشگیشًذُ صهیٌِّبی تحقیقبتی دس حیطِ
ػلَم دبیِ ٍ ثبلیٌی است اهب ثب ایي حبل اًتظبس هیسٍد داٍس ّن
اظْبسًظش ًوبیذ .ثشخی اٍقبت داٍساى اص ًَیسٌذگبى هیخَاٌّذ تب
هقذهِ ٍ ثحث هقبلِ سا ثسط دادُ تب ثبػث ػوَهیت ثخطیذى ٍ
کبسثشدی ضذى ثشای طیف ٍسیغتشی اص خَاًٌذگبى گشدد .داٍسی
خَة ثبیستی اغبلت ،اّویت ٍ دقت هقبلِ سا هَسدًظش قشاس دادُ ٍ
هتَجِ سبصد کِ ایي هقبلِ تحت داٍسی ،چِ چیضی سا ثش ثذًِ
ػلوی دس دٍسُ حبضش هیافضایذ .لحبظ کشدى ًَآٍسی ٍ اغبلت

تَاًبیی هب دس چبح هقبالتی ثب ثیطتشیي کیفیت استجبط داسد .دس
ایي ساستب اًجبم داٍسیْبی ػلوی ثب کیفیت ثبال ًقص هْوی دس
حوبیت سشدثیشاى ٍ دستاًذسکبساى هجلِ ثشای اًتخبة
هشتجطتشیي هقبالت جْت چبح ٍ ًیض کوک ثِ ًَیسٌذگبى جْت
ثْجَد کیفیت ًگبسش هقبلِ دس ثبالتشیي سطح هوکي داسد.
اهیذٍاسین ایي تَغیِّب ثشای داٍساى هجالت ٍ ًَیسٌذگبى هقبالت
دس آهبدُسبصی یب اسصیبثی هقبالت هفیذ ثبضٌذ.


ج-نوآوریوارتباطباقلمرومجله 
یک داٍسی خَة ػلوی ثِ اسصیبثی استجبط هفبد ٍاغلِ ثب
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Abstract

Letter To Editor

Importance of manuscript review
M. Foadoddini 1
Today, journals are trying to improve their rankings both at local and international scales. Achievement of
the journal relies heavily on our ability to publish articles in scientific journals with the highest quality. In
this regard, high quality manuscript review plays an important role in supporting editors-in-chief and
executives to choose the most relevant papers and also helping authors to improve their manuscript quality to
the highest possible level. Peer review process is considered an integral part of scholarly communication
helping to ensure validity, increase accuracy, and enhance content prior to publication. A good peer review
includes an assessment of many dimensions of manuscript, but the most important dimensions include the
overall quality, scientific quality, novelty, and relevance to the journal. We discuss these topics in this letter
to emphasize on the importance of a good review.
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