CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN PHẢN BIỆN
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Là Chuyên gia phản biện, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá bài báo qua email hoặc
bằng cách kiểm tra Trang tổng quan của mình (Dashboard):

Từ danh sách My Assigned, tìm tiêu đề và liên kết Review. Lưu ý rằng sẽ không có bất
kỳ thông tin nào về tác giả trong quy trình phản biện kín hai phía này.
Việc chọn liên kết Review sẽ đưa Chuyên gia phản biện đến bước phản biện đầu tiên
trong hồ sơ bản thảo, bị hạn chế nhiều hơn chế độ xem của biên tập viên và không chứa
thông tin tác giả.

Bước đầu tiên này bao gồm các phần sau:
Request for Review: cung cấp lời mời bạn làm Chuyên gia phản biện.
 Article Title: cung cấp tiêu đề của bài viết.
 Abstract: cung cấp tóm tắt bài báo.
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Tiếp theo phía dưới màn hình, bạn sẽ tìm thấy các thông tin bổ sung.

Liên kết View All Submission Details sẽ mở ra một cửa sổ có thông tin bổ sung, bao
gồm tất cả siêu dữ liệu không chứa tác giả:

Lưu ý rằng không thể chỉnh sửa mục nào trong số những mục này và các thông tin này
chỉ được cung cấp để giúp bạn tiến hành đánh giá kỹ lưỡng.
Đóng cửa sổ này và màn hình xuống dưới. Từ đây, bạn có thể xem Review Schedule
(Lịch đánh giá), bao gồm tất cả các ngày đến hạn có liên quan.
Từ đây, bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận tham gia phản biện. Nếu bạn từ chối, bạn
sẽ bị loại khỏi quá trình này. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ chuyển sang xem lại bước 2, nơi
bạn có thể đọc bất kỳ hướng dẫn phản biện nào do tạp chí cung cấp.
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Nhấn Continue để chuyển sang bước 3. Từ đây, bạn có thể tải xuống bản sao của các
tệp bản thảo và nhập nhận xét phản biện của bạn. Cửa sổ đầu tiên là ý kiến dành cho các
biên tập viên và tác giả; cửa sổ thứ hai là các ý kiến chỉ dành cho biên tập viên.

Khi bạn đã đọc bài báo và thêm nhận xét của mình, hãy cuộn xuống trang để tùy chọn
tải lên bản sao đánh dấu của tệp đánh giá (nhớ xóa mọi nhận dạng cá nhân khỏi tệp trước
khi tải lên).
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Tiếp theo, bạn phải thực hiện đề xuất của mình bằng cách sử dụng menu thả xuống.
Lựa chọn của bạn bao gồm:
 Accept Submission: bản thảo đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn biên tập không
cần chỉnh sửa gì thêm.
 Revisions Required: yêu cầu thay đổi nhỏ có thể được biên tập viên xem xét và chấp
nhận.
 Resubmit for Review: yêu cầu thay đổi lớn và cần thêm một vòng phản biện kín
khác.
 Resubmit Elsewhere: bản thảo không phù hợp với trọng tâm và phạm vi của tạp chí
này.
 Decline Submission: bản thảo có quá nhiều điểm yếu để được chấp nhận.
 See Comments: nếu không có đề xuất nào ở trên phù hợp, bạn có thể để lại nhận
xét cho biên tập viên nêu chi tiết đánh giá của bạn.
Cuối cùng, nhấn nút Submit Review để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Bạn sẽ được yêu
cầu xác nhận.

Nhấn OK. Bạn sẽ nhận được màn hình xác nhận cuối cùng cảm ơn bạn vì công việc của
bạn.
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Vậy là xong. Quá trình phản biện hiện đã hoàn tất.
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