سخن سردبیر
دوستان عزيز فصلنامهاي ما به طور يقين از چگونگي دريافت ،انتخاب و چاپ مقالهها در اين نشريه علمي -پژوهشي اطالع دارند و شايد نيازي به توضيح مفصل
در اين زمينه نباشد و لي به طور خالصه اينست كه پس از دريافت مقالهها ،در جلسات شوراي نويسندگان اين فصلنامه كه جمعي از اساتيد و دانش آموختگان

علومزمين هستند ،براي هر مقاله برحسب نياز و تخصص ،تعدادي داور برگزيده ميشوند كه براي بررسيهاي الزم بدون كوچكترين نشانهاي از نويسندگان ،مقاله
براي داوران برگزيده ،فرستاده ميشود .داور يا داوران هم بدون كوچكترين اعمال نظر و غرضورزي و با دقت هر چه تمامتر ،مقاالت را از جنبههاي مختلف
پژوهشي ،فرهنگي ،علمي و ژورناليستي مورد بررسي قرار ميدهند و نتايج داوري به صورت كامال محرمانه به دفتر فصلنامه ارسال ميگردد كه بر پايه آنها پذيرش،
عدم پذيرش یا پذیرش با اصالحات و بازنگري مورد نظر داور از طريق دفتر فصلنامه و با تأييد و امضاي سردبير به تهيه يا تهيه كنندگان مقاله ابالغ ميگردد.

با توصيف مختصر باال ،ما هيچگاه قراري نداريم كه نويسنده مقاله با گمانهزنيهاي ويژه ،داوران را شناسايي نموده و از نتيجه داوري مطلع گردد و در صورت عدم
پذيرش ،يا براي رفع اشكاالت پيشنهادي داوران و يا براي تسريع امر داوري به آنها مراجعه نمايد و به احتمال برخوردهاي نامطلوبي هم داشته باشد كه در اينجا به

طور صريح اعالم ميگردد مقاله در هر سطح و مرحلهاي و توسط هر كسي ارائه شده باشد ،بدون كوچكترين ترديدي مردود اعالم و افزون بر اين كه از رديف
مقاالت خارج ميشود ،نويسنده يا نويسندگان هم به اصطالح در ليست سياهي قرار ميگيرند كه در آينده از آنها مقالهاي پذيرفته نخواهد شد و اما ما در اينجا
ضمن پوزش از دوستان داورمان ،به آنها اطمينان ميدهيم كه از طريق شوراي نويسندگان و دفتر فصلنامه تحت هيچ شرايطي اسامي داوران مقالهها اعالم نميشود

و اين شمار اندكي از نويسندگان هستند كه با زير پا گذاشتن تمامي اصول و قوانين علمي -مطبوعاتي به خود اجازه ميدهند كه شخصا به داور مراجعه نمايند كه نه

نويسنده را ميشناسد و نه اشتراك يا تضاد منافعي با او دارد و در اين رابطه پيشنهاد ما به داوران عزيز اينست كه به هيچوجه اجازه اين گونه مزاحمتها را با پذيرفتن
نويسنده در دفتر كار يا محل ديگر ندهند.

بار ديگر الزم به يادآوري است كه فصلنامه علومزمين در طي اين بيست و دو سال فعاليتش مدارج الزم ترقي در حد مجالت  ISIرا پيموده و حجم زيادي از مقاالت
در نوبت چاپ دارد و به اين دليل ناگزير به انتخاب صافيهاي ريزتري براي انتخاب آنها هستيم .در اين رابطه بسياري مقاالت به دليل همخوان نبودن با اهداف

فصلنامه و محدوديتهاي موجود ،به نويسنده عودت داده ميشوند به اين جهت به دوستان گرامي پيشنهاد و توصيه ميكنيم به منظور رفع هرگونه شبهه ،اول اين
كه استانداردهاي الزم مقالهنويسي را كه چندين نوبت در فصلنامه آيين نگارش آن را چاپ نمودهايم ،رعايت نمايند ،بعد اين كه مقاله بايستي حتما مطالعه موردي
( )Case studyباشد و نوآوريهاي الزم را به همراه داشته باشد و دست آخر اين كه به دفعات در همين ستون سخن سردبير يادآور شدهايم كه اين فصلنامه متعلق به

شماست و صادقانه ميگوييم در سايه توجهات شما دوستان گرامي و نوشتارهاي با ارزشتان بوده كه اين نشريه تا به اين حد از موفقيت و پيشرفت نايل آمده است.
يك بار ديگر دستتان را ميفشاريم و همچنان در انتظار يافتههاي نوينتان در مجموعه گرايشهاي گوناگون علوم زمين هستيم.
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