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م افتد؟∗ شما مقالۀ برای اتفاق چه مقاله، ارسال از بعد
ویبل چاک

تهمتن∗∗ روزبه مترجم:

به چاپ برای را مقاله ای و هستید تازه وارد خود، حرفۀ در چنانچه
تصور کُند بی دلیل را چاپ فرایند است ن مم کرده اید، ارسال مجله ای
با سریع تر هرچه را خود رزومۀ م خواهید شما مثال، برای کنید.

وقت به ویژه این کنید. به روزرسان شده» «پذیرفته جادویی  کلمۀ
ترفیع صدد در که وقت یا و کرده اقدام استخدام برای م خواهید که
بپندارید. مبهم را داوری فرایند است ن مم دهد. رخ م تواند هستید،
و کرده برطرف را ابهام این حدی تا و زده کنار را پرده دارم قصد
م شود آن وارد مقاله تان احتماال که مراحل خصوص در توضیحات

دهم. ارائه

مسئول ویراستار
مجله هر در که است ویراستار ی با شما مقالۀ بررس نخست گام
ویراستار برای را مقاله تان چنانچه امر این باشد. متفاوت است ن مم
از برخ م شود. انجام خودکار به طور باشید فرستاده مشخص
به صورت که م پرسند را ترجیحتان مورد ویراستار شما از هم تارنماها
با باید شما اتبات م تمام صورت، درهر است. سرویراستار پیش فرض
مانند معتبر علم انتشارات مجالتِ بیشتر باشد. مسئول ویراستار آن
و ٣AMS در معتبری علم مجالت همچنین و اشپرینگر٢ و الزویر١
مدیریت سامانۀ ی از فعالند، علم انجمن های نظر تحت که ۴CMS
ارتباط ، ان ام چنین وجود صورت در م کنند. استفاده ویراستاری۵
قسمت از ان ام حد تا باشد. سامانه این طریق از باید ویراستار با شما
نکنید، استفاده ویراستار با ارتباط برای ۶ ناشر تارنمای در پیام ارسال

م اندازد. تأخیر به را گرفتن جواب زمان اقدام، این معموال که چرا

سریع تصمیمات
تصمیم که است این م دهد انجام شما ویراستار که کاری اولین
اگر نه. یا است مناسب مجله شان برای شما مقالۀ آیا که م گیرد
تصمیم این باشد، خبره کاف اندازۀ به شما کاری زمینۀ در ویراستار
انتخاب پذیرد. انجام ویراستار توسط مستقیم و بالفاصله است ن مم
نشان را خود اهمیت مرحله این در شما طرف از مناسب ویراستار کردن
مشورت متخصص ی با ویراستار معموال درغیراین صورت، م دهد!
به جواب سریع بودن حالت، این در بداند. را او سریع نظر تا م کند
م تواند سری» «نظر دارد. بستگ متخصص آزاد وقت و تخصص

کرونا، همه گیری شبیه دوران در اما شد، ب طول بیشتر یا هفته دو
بیشتر باشد، منف سریع، نظرِ جوابِ اگر است. الزم بیشتری زمان
این م فرستند. را مقاله ردشدن پیام اولیه هفته چند ط در مجالت
نیاز مجالت از بعض باشد؛ متفاوت م تواند مجله هر برای زمان مدت
معموال که دارند تحریریه هیئت طرف از دسته جمع تصمیم ی به
برای زمان هفته دو ر دی مجالت و م افتد اتفاق بار ی ماه
نظراتشان بتوانند ویراستارها تمام که م دارند منظور نظرات انعکاس
را اول مان این شما مقاله اگر کنند. بیان مقاله ردکردن از قبل را
داور ی به یعن شود، آزموده فن نظر از که است آماده بپیماید،
م کنند. استفاده داور سه یا دو از مجالت از بعض م شود. فرستاده

داور(ها)
در متخصصین از داوران انتخاب برای پیشنهادات ویراستار، غالباً
به را مقاله کاری زمینۀ آن ها اگر م کند. دریافت سریع نظر مرحلۀ
م کنند. انتخاب مستقیم به طور داور چند یا ی بشناسند، کاف اندازۀ
مقاله داوری به تمایل آیا که م شود پرسش موردنظر شخص از سپس
م شود. آغاز بالفاصله داوری باشد، مثبت جواب اگر خیر. یا دارد
زیاد کارهای شده، انتخاب داور اگر اما است. معمول سناریویی این
ویراستار لذا م دهد؛ منف جواب باشد، کرده قبول نیز را ر دی داوری
شما مقاله داوری داور، ی اوقات گاه برگزیند. ری دی داور باید
است، نرسانده اتمام به را ر دی داوری کار تا ول م کند، قبول را
منظورشده داور نادر، موارد در نم کند. شروع را شما مقاله داوری
دسترس در ، شخص عوامل یا ایمیل تغییر به دلیل شما، مقالۀ برای
را ری دی متخصص ویراستار که است طبیع دراین حالت، نیست.
مقالۀ که است ویراستار وظیفۀ درهرصورت، کند. تعیین داوری برای
سناریوی دارم، من که تجربه ای در برساند. داوری به و بررس را شما

ی در داوری شروع در تأخیر م دهد، رخ موارد سوم دو در اول
اتفاق موارد درصد ی در کابوس وار سناریو و م دهد رخ موارد سوم

م افتد.

باشید نداشته اضطراب خبر: زنگ به گوش
مقالۀ درباره گزارش ی تا دارد نیاز داور ی که زمان مقدار
است؛ شما مقالۀ طول عامل، ی است. متغیر بسیار بنویسد شما
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بررس برای را جزئیات شما که است مواردی تعداد ر دی عامل
داور آزاد زمان میزان سوم مهم عامل کرده اید. محول خواننده به
به خصوص کالس ها، که تحصیل سال زمان در به خصوص است،
در دربرم گیرد. را افراد آزاد زمان از زیادی مقدار آنالین کالس های
داوری، به کاف تمرکز عدم ر دی عامل حاضر، بیماری همه گیری ط
خانواده اعضای ر دی و کودکان از کردن مراقبت به او توجۀ دلیل به
ماه شش گذشت از قبل که است بی فایده که فرمایید توجه است.
شش از بعد که م رسد نظر به مناسب باشیم. داشته جواب درخواست
است ن مم یرید. ب ارسال مقالۀ از خبری مسئول، ویراستار از ماه
تمام را گزارششان که باشد داورها به یادآوری ی عنوان به اقدام این
توضیح شفاف کاف اندازۀ به شما که جایی در آن ها اگر به ویژه کنند،
چاپ برای را مقاله ام اولین من وقت باشند. کرده گیر باشید نداده
ماه دوازده تا و داشتم مقاله  شده ط مراحل از بدی درک فرستادم،
کردم، را کار این نهایت در وقت نپرسیدم. سؤال مقاله  وضعیت از

ریاض به کار مشغول ر دی نظر مورد داور که شد متوجه ویراستار
جدید داور کرد. انتخاب را ری دی داور فوراً ویراستار نم باشد.
پرسش از پس ماه ی ط در من مقالۀ و خواند را من مقالۀ فوراً

اتفاق چه نم پرسیدم اگر که کنید تصور م توانید شد. پذیرفته من
بیافتد. بود ن مم

مقاله اصالحات
نیابد. شده فرستاده مقاله در ل مش داور که است نادر بسیار روز ها این
قابل خطا های شفاف، غیر گزاره های تا گرفته نوشتاری االت اش از
نباشید. آگاه آن ها از حت است ن مم که مفقود اطالعات و توجه
باشد. گرفته نظر در را اصالحات خود گزارش در داور که کنید فرض
داور که باشید داشته یاد به لطفا م کنید، اصالح را خود مقالۀ وقت
داور که کنید تصور که است بدیه دارد. را شما مقالۀ به کم قصد
ندارد، الزم آگاه م کند توضیح درخواست که نکته ای خصوص در

خیل حتم، به طور پس دارد ل مش نکته آن با خبره داور ی اگر ول
انجام را تان سع نهایت داشت. خواهند ل مش آن با نیز خواننده ها از
لزوم صورت در شود؛ راض داور تا کنید روشن را موارد این که دهید
این کنید. پی گیری را داور پیشنهاد نم توانید چرا که دهید توضیح

توجه قابل طور به را شما اصالحات ارزیابی برای الزم زمان م تواند
شده، اصالح نسخۀ بر دوم گزارش در داور مواردی، در دهد. کاهش
نسخه به شما که چیزهایی از غالباً را، مطالب که م خواهد شما از

فرایند این باشید! آرام کنید. روشن بیشتر کرده اید، اضافه شده اصالح
اکثر در م رسد مرحله این به که مقاله ای و م پذیرد، پایان سرعت به

م شود. پذیرفته پایان در موارد

پذیرفته شدن از بعد آمایش
«پذیرفته جادویی کلمه م توانید شما شد، پذیرفته شما مقالۀ وقت
مقاله ناشر، تولیدی گروه حال کنید. اضافه رزومه تان به را شد»
درخواست شما از موارد بیشتر در م کند. اخذ ویراستار از را شما
فرم و کنید بارگذاری تارنما ی در را خود اصل فایل که م شود

ی فرم، این انتشارات، بعض برای کنید. امضا را انتشار٧ از رضایت
مقالۀ چاپی٩ نمونۀ شما آن، از بعد کم است. حق چاپ٨ انتقال قرارداد
تغییرات احتماال که م کنید دریافت مجلۀ صفحه بندی از قبل را خود
دقت به است. شده داده آن در مجله ساختار و سب دلیل به جزئ ای
عبارات ظهور التک، از گسترده استفاده خوشبختانه، کنید! بررس

بررس ر باردی باید شما اما است، داده کاهش را ریاض نادرست
شده اصالح نسخۀ شماست؛ دست در همه چیز کنترل اینجا کنید.

کنید. جلوگیری تأخیر از تا برگردانید زودتر هرچه  را

برخط انتشارات
که م شود نامیده مجله پس افت١٠ مقاله، انتشار و قبول بین زمان
منتشر ا١١ آمری ریاض انجمن نوتیسز نوامبر ماه نشریۀ در ساالنه
است: شده مشخص مجله این توسط انتشار زمان دو واق در م شود.

قبول از بعد ماه سه ط در معموال که برخط، انتشار به صورت اول
سال ی از بیش تا م تواند که کاغذی انتشار ، دوم و م افتد اتفاق
به صورت شما پذیرفته شدۀ مقالۀ که وقت شد. ب طول قبول از بعد
م کند دریافت ١٢(DOI) دیجیتال شناسۀ ی باشد، شده ارسال برخط
و جلد مانند رسم شدۀ منتشر اطالعات منتظر زمان که م تواند که

شود. اضافه شما رزومۀ به هستید، صفحات تعداد

: مرج
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