راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ
داوری ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺴﺮﯾﻊ
و ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺨﺶ داوری ،در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ از ارﺳﺎل داوری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻏﺬی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر در روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
داوری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺠﻼت ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮ ﯾﻪای
ﺣﺮﻓﻪای در ﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
 -۱ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ) (teb.police.ir/tebﺑﺮوﯾﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ )ﺑﺨﺶ ورود ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺎﻻ ،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار
دارد(.
 -۳از ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺑﺨﺶ داوری ﻣﻘﺎﻻت" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ | ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ | ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮﯼ | ﺑﺨﺶ داورﯼ ﻣﻘﺎﻻت | ﺗﺒﺎدل ﭘﻴﺎم | ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان

 -۴در ﺑﺨﺶ داوری ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ" :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ"" ،داوریﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﺸﺪه" و "داوریﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه"
 -۴-۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﻪ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟــﻪ،
ﺷﺮوع داوری و اﻧﺼﺮاف از داوری ﻗﺮار دارد.
 -۴-۱-۱ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روی آﯾﮑﻮن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم داوری ،روی Confirm
 -۴-۱-۲ﺑﺮای اﻧﺠﺎم داوری ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روی آﯾﮑﻮن Review
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ داوری ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 -۴-۱-۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ داوری ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی  Cancelدر ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﻋﻠــﺖ
اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد )ﻣﺜ ًﻼ" :ﻋﺪم ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ"( را اﻋــﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ و ﺳــﭙﺲ روی  Confirmﮐﻠﯿــﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴-۲داوریﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ داوری آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ داوری
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -۴-۳داوری ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ از داوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣــﻮرد ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ( و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

