
«شاهد اندیشه» فصلنامهدو فلوچارت  

 

 

 ارسال مقاله توسط نویسنده در سایت نشریه

 
دریافت مقاله و اعالم وصول همراه با تعیین کد مقاله: اجرایی نشریه مدیر  

  

 

بررسی اولیه از لحاظ ارتباط موضوعی و کیفیت مقاله: سردبیر  

  

 

 خیرشودتأیید می

 بلی

بررسی مقاالت : هیأت تحریریه  

  

 

شودتأیید می  خیر 

 بلی

  تعیین داوران: هیأت تحریریه

 
  ارسال مقاله به داوران: مدیراجرایی نشریه

  

 

بررسی مقاله و ارسال نتایج داوری به نشریه  : داوران  

 
  محاسبه امتیاز مقاله با توجه به نظر داوران: مدیراجرایی نشریه

  

 

از هر دو داور امتیاز 07داقل ح کسب بلی خیر  

   نشریه با توجه به ضوابطدر صورت نزدیک به امتیاز : بررسی مقاله مدیراجرایی 

  

 

  نشریه انجام اصالحات مورد نظر و ارسال مقاله اصالح شده به دفتر :نویسنده مسئول

  

 

  ارسال به داور تطبیقی: مدیراجرایی نشریه

  

 

مقاله و ارسال نتایج داوری به نشریه   نهایی بررسی: داور تطبیقی  

  
: بررسی نهایی و ارسال به سردبیرمدیراجرایی نشریه  

  

 

 مدیراجرایی نشریه

 
 ارسال عدم پذیرش مقاله به نویسنده مسئول

 به دالیل مختلف

: بررسی نهایی و ارسال به سردبیرمدیراجرایی نشریه  

  

ریه دریافت هزینه داوری از نویسنده به حساب نشسردبیر: مقاله توسط  در صورت تأیید  

  

 مدیراجرایی: تغییر وضعیت مقاله در سایت نشریه

گواهی پذیرش مقاله تنظیم سردبیر:مدیراجرایی با امضای    

  

 

ه مقالهارسال مقاله برای ویراستاری فارسی و التین  و کنترل مرحله به مرحلمدیراجرایی:   

 

 مدیراجرایی: دریافت نظر ویراستاران  و ارسال به نویسنده مسئول 

 نویسنده مسئول: اعمال اصالح و ارسال به نشریه  

 مدیراجرایی: دریافت و بررسی نهایی و ارسال به سردبیر  

  نهایی شدهسردبیر: بررسی مقاله 

آرا مدیراجرایی: ارسال به صفحه  

دیه یت تأیآرایی ارسال  به سردبیر، معاون پژوهشی و  نویسنده، جهبعد از صفحه  مدیراجرایی:

 نهایی 

  های نمایه شده نشریهقرار دادن مقاله نهایی در سایت نشریه و سایت مدیراجرایی:

 مدیراجرایی: ارسال به اداره اعالم وصول مطبوعات و وزارت علوم   

 مدیراجرایی: ارسال نسخه چاپی به نویسندگان و ...  

 مدیراجرایی: سایر امور پیگیری

 مدیراجرایی: آماده سازی برای ارسال به چاپخانه همراه با جلد 

 بررسی: مدیراجرایی نشریه

هفرمت نشری  مقاله بر اساس

 بلی

 خیر

ارسال به نویسنده جهت اصالح فرمت و ارسال مجدد 

 نشریه 

: ارسال نتایج داوری به نویسنده مسئولمدیراجرایی نشریه  

  

 

ریه : در صورت نزدیک به امتیاز با توجه به ضوابط مطابق ضوابط نشمدیراجرایی نشریه  

  

 

    ارسال به داور سوم مدیراجرایی: 

  

 

 در صورت نیاز به داور سوم   آرا جهت خروجی نهاییرسال به صفحه مدیراجرایی: کنترل و اعمال اصالح

 خیر بلی  عدم پذیرش هر دو داور 


