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 A letter to the editor, Communications, Correspondence (sometimes 

abbreviated LTTE or LTE) is a letter sent to a publication about 

issues of concern from its readers. 

 Usually, letters are intended for publication.

 In many publications, letters to the editor may be sent either 

through conventional mail or electronic mail.



What is letters to the editor?

In academic publishing, letters to the editor of an academic 

journal are usually open postpublication reviews of a paper, 

often critical of some aspect of the original paper. 

The authors of the original paper sometimes respond to 

these with a letter of their own.



چرا نامه به سردبير مي نويسيم؟

ه مطلبي پيشنهاد، اصالح، انتقاد، هشدار، مخالفت، اراي:هرگونه نظر درباره يك مقاله پژوهشي كه اخيراً در آن مجله به چاپ رسيده است

.سياسي-اخالقي -جديدتر، تحليلي اجتماعي 

عموالً از جانب گاهي در پي فرصت براي ارايه مطلبي هستيد كه اگر در قالب ديدگاه براي مجله بفرستيد، به دليل عدم سابقه علمي كافي، م

به الب نامهسردبير براي چاپ پذيرفته نمي شود؛ اما چنانچه اين ديدگاه را تحت عنوان يك پيشنهاد درباره مقاله اي كه با آن ارتباط دارد در ق

.مي يابدسردبير بفرستيد، احتمال چاپ شدن آن افزايش 

 ًكنندارايه ميسردبير از مخاطبين مجله راجع به موضوعي خاص نظر خواهي مي كند كه پاسخ دهندگان نظراتشان را در قالب نامهبعضا .

اگر محتواي مطلبي كه مي خواهيد ارايه كنيد كمتر از يك گزارش كوتاه است مي توانيد در قالب نامه به مجله ارسال كنيد.

پاسخ نويسندگان مقاله اي كه در نامه قبلي نسبت به مقاله آن ها اظهار نظر شده نيز در قالب نامه به سردبير به چاپ مي رسد.



:میشودبه دو شیوه نوشته به سردبیر معموالً نامه 

 در متن مقالهرخداد خطایی مقاله تازه منتشر شده متوجه در یک خواننده

.میگردد

 مجله حوزه تخصصی یکی از خوانندگان مجله پیرامون موضوعی که در

. مستقلی را تهیه و براي مجله ارسال میکنداي نامهوجود دارد، 



ساختار نگارشي نامه به سردبير چيست؟

نزد خود از نوشتن، نخست بايد پيامي را كه مي خواهيد به خواننده منتقل سازيدپيش 

سپس به قسمت نامه به سردبيرآخرين شماره از مجله اي كه . كامالً روشن كنيد

ت به نوع و مي خواهيد نامه را براي آن بفرستيد نگاهي داشته باشيد تا يك حس كلي نسب

جله در قسمت  راهنماي نويسندگان م. نحوه نگارش انواع نامه در آن مجله بدست آوريد

.باشدنيز ممكن است به نحوه نگارش نامه اشاره شده 



بیان موضوع : گام اول

مي توانيد عنوان. در پاراگراف اول به آنچه مي خواهيد درباره آن نظر دهيد اشاره كنيد

يان كنيد مقاله اي كه نسبت به آن پيشنهاد يا انتقادي داريد را بياوريد و خالصه اي از آنرا ب

.نماييدتا ذهن خواننده را به موضوع معطوف 
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بیان موضوع : گام اول



مخالفتبيان موافقت يا : گام دوم

سپس موافقت يا مخالفت خود را در يك جمله ساده و كوتاه اظهار مي داريد.



We would like to explain some methodological issues about this study. First of all, it is important to know that the concept and definition 

of reliability (precision, repeatability, and reproducibility) and validity (accuracy) should be correctly considered in reliability researches. 

False positive (FP) and false negative (FN) as well as sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value 

(NPV), and likelihood ratios positive and negative (LR + and LR‐) are among the estimates to assess validity (accuracy) of a diagnostic 

test and have nothing to do with reliability.(2,3) There are problems in assessing reli‐ ability using the Kappa value, which we refer to 

below: First, Kappa value depends on the prevalence in each category. Table 1 shows that in both (a) and (b) situations, the prevalence of 

concordant cells is 90% and discordant cells is 10%; however, we get different kappa value (0.44 as moderate and 0.80 as very good), 

respectively. Second, Kappa value also depends on the number of categories.(2,4‐6) Finally, the third important flaw is when the two raters 

have unequal marginal distributions of their responses. Therefore, the weighted Kappa would be a good choice to investigate 

intra‐observer reliability.(2,4‐6) 



ارائه شواهد و مدارك : گام سوم

 دنوبت به ارايه شواهد و مداركي مي رسد كه براساس آنها ادعاي خود را ثابت مي كنيآنگاه  .

.......، جدول، عکس و(رفرانس دهی)



ارائه شواهد و مدارك : گام سوم



نتیجه نهایي : گام چهارم

 در پاراگراف آخر ضمن روشن نمودن قصد و منظور خود تحت عنوان

Closing remarkا نظر شخصي خود را بطور واضح بيان مي كنيد ت

.تكليف خواننده مشخص گردد



نتیجه نهایي: گام چهارم





چقدرباشد؟letterيك حجم

به عنوان يك اصل . در بسياري از مجالت براي نامه محدوديت كلمات وجود دارد

شكل يا كلمه يا دو صفحه همراه با يك500بهتر است حجم نامه حداكثر به سرانگشتي

نفر محدود مي باشد و تعداد 6تا 4تعداد نويسندگان معموالً حداكثربه . جدول محدود گردد

(  شامل مرجع مربوط به مقاله اي كه روي آن نظر مي دهيد)مورد 5مراجع نيز كمتر از 

ودتان اگر چنانچه قبالً پژوهشي در آن زمينه انجام داده ايد، به مقاالت چاپ شده خ. مي باشد

نيز با همه اين اوصاف همواره بهتر است به دستورالعمل نويسندگان و.نيز اشاره نماييد

.نمونه مقاالت چاپ شده درژورنال هدف مراجع كنيد



شانس چاپ شدن كدام نامه بیشتر است؟

:بودسه مشخصه باشد احتمال چاپ شدن آن در مجله بيشتر خواهدمعموالً در صورتيكه نامه واجد اين

.در عين مفيد و مختصر بودن، موضوع را بطور روشن و واضح بيان كرده باشد-1

.بتواند در بين ساير نامه ها كه بدست سردبير مي رسد، نماينده نظر بقيه باشد-2

اهميت مورد آخر به حدي است كه مي تواند. فرد معتبر و شناخته شده اي آنرا امضا كرده باشد-3

.ارزش و اعتبار يك نامه ساده را تا حد چاپ شدن در يك مجله بسيار معتبر باال ببرد



اشكاالت شایع

ن مطالب عاميانه اما از بكار برد. تا خواننده را جلب نماييدبعضاً از انگليسي محاوره اي استفاده كنيد. متن نامه را خيلي خشك و علمي ننويسيد

.پرهيز كنيد

اصل مطلب برويد و پيام اصلي انتقال دهيدسريع به. پرگويي در نامه جايز نيست.

استفاده از افعالي كه بار معنايي منفي دارند، ركيك هستند يا موجب توهين مي شوندشايسته نيست  .

نكنيدبسياري از مجالت براي ارسال نامه پيرامون مقاالت چاپ شده، محدوديت زماني قايل مي شوند،اما در نوشتن و فرستادن نامه هرگز عجله  .

را جاي هنگام نوشتن مطلب نيز خود. مطلبي كه نوشته ايد را بارها و بارها بخوانيد و از افراد صاحبنظر جهت رفع اشكاالت آن كمك بخواهيد

.در نامه روان بودن متن و گرامر صحيح اهميت حياتي دارد. خواننده تصور كنيد و قابل فهم بنويسيد

بارش )مقاله اي را كه مي خواهيد در مورد آن نامه بنويسيد چندين بار بخوانيد و همزمان آنچه به نظرتان مي رسد را در حاشيه اش يادداشت كنيد

(.افكار

بهتر است در نامه صرفاً به يك يا حداكثر دو موضوع اكتفا شود . ً در يك نامه ارايه نبايد انتقاد به روشها، نتايج، آناليز و بحث يك مقاله را جمعا

.كرد

بهتر است افعال بكار رفته در نامه در زمان حال يا گذشته ساده و اكتيو باش


