فرایند پذیرش مقاله در نشریه علمی – پژوهشی مطالعات هنراسالمی
مدت زمان

ردیف

مرحله بررسی

1

ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ثبت نهایی
مقاله – ارسال مقاله از طریق آدرس ایمیل jislamicart@yahoo.com

2

اعالم نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی

3

عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصالحات ساختاری (در صورت وجود) و واریز وجه داوری به  7-10روز
حساب مجله

4

ارائه مقاله به  3داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

 5- 7روز

5

فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعالم نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعالم نظر به
سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله چهار حالت ممکن است:
الف .درصورت رد مقاله از طرف  2داور مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطالع داده می شود.
ب .درصورت پذیرش مقاله از طرف  2داور ،ادامه فرایند از مرحله  10پیگیری می شود.
ج .درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران مقاله به نویسندگان عودت می شود.
د .داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند که در این صورت مجددا داور/داوران جدیدی در نظر
گرفته شده و مقاله به مرحله  5بازخواهد گشت.

1تا 3ماه

6

ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان

 15روز

7

ارسال مقاالت به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله

 1ماه

8

ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله

 10-15روز

9

در صورت رد مقاله به نویسنده اطالع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود.

10

مقاالت جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می شود.

11

مدت انتظار مقاالت در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقاالت تأیید شده دارد.

12

در نهایت مجله برای انتشار الکترونیکی آماده و در مراکز مورد نظر نمایه می شود

 5-10روز

10-15روز

ارسال مقاله از طریق
سامانه اینترنتی نشریه
بررسی اولیه
سردبیر
نتیجه
رد مقاله به دلیل
مرتبط نبودن با
موضوع نشریه

ارسال مقاله جهت
داوری

بازگشت به نویسنده
جهت اصالح و ارسال
مجدد مقاله

داوری مقاله ظرف مدت
1ماه

بایگانی

نتیجه
بررسی هیئت
تحریریه

نتیجه
پذیرش مشروط به
انجام اصالحات

رد مقاله
پذیرش مقاله
بازگشت به
نویسنده
آماده سازی جهت چاپ

