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كالچي کوجنائي جرنل جو نئين طريقه كار ۽ گيٹ اپ موجب هي چوٿون پرچو 
كراچي يونيورسٹي جي شاهه عبداللطيف ڀٹائي چيئر جي کوجنائي جرنل کي اهو .  آهي

اعزاز حاصل آهي ته هائر ايجوكيشن كميشن پاران ان کي پهريون ۽ اكيلي معياري کوجنائي 
 .جرنل طور منظور كيو ويو آهي

ٻن سالن جي كاركردگي جي آڌار تي ان جي رينكنگ به اميد ته ايندڙ سال بهتر 
 .ٿيندي

تحقيق جي مروج اصولن ۽ حوالن ڏيڻ جي طريقي كار سبب مقالن جي معيار ۾ به 
 .واڌارو ٿيو آهي ته ساڳي وقت جرنل کي وقت سر كڍڻ ڏکيو ٿي پيو آهي

 الPEER REVIEWING عالمن ڏانهن /شروعاتي طور مقاال مكاني سطح تي ماهرن
ماهرن جي .  ماهرن ۽ عالمن جي مصروفيتن سبب ان ۾ كافي وقت لڳي ٿو.  موكليا پيا وڃن

را جي روشني ۾ مقاال، ليکكن ۽ محققن کي سڌارڻ، سنوارڻ ۽ ماهرن جي را جي روشني ۾ 
اها ڳالهه كجھ محققن کي ڳري به لڳي ٿي، پر دنيا ۾ تحقيق ۽ .  ٻيهر لکڻ ال چيو وڃي ٿو

ان تي كنهن .  معياري کوجنائي جرنل ۾ مقالن جي شايع ٿيڻ ال اهو طئه ٿيل مروجه اصول آهي
کي اعتراض نه ٿيڻ گهرجي، ۽ نه وري پنهنجي گهٹتائي محسوس ٿيڻ گهرجي، بلكه ان سان ته 
اهڑن مقالن کي نه فقط بهتر بنائڻ ۾ مدد ملي ٿي، بلكه ليکك سان گڎوگڎ ماهر جو تجربو ۽ 

ٻئي مرحلي ۾ يعني ايندڙ شماري کان مقالن کي پرڏيهي عالمن .  مشاهدو به شامل ٿي وڃي ٿو
 .ڏانهن كٿ كرڻ ال موكليو ويندو

 جي ماسٹر ISIجرنل کي “  كالچي”هائر ايجوكيشن كميشن جي هدايتن موجب 
فهرست ۾ شامل كرائڻ ال درخواست موكلي ويئي آهي، جي كالچي جرنل ان فهرست ۾ 
شامل ٿي وڃي ٿو ته پو اهو عالمي سطح تي مڃيل جرنل جي حيثيت اختيار كري ويندو، ۽ 

 .عالمي سطح تي دنيا جي مختلف الئبريرين ۾ دستياب هوندو
منهنجي سنڌ جي عالمن، اديبن ۽ يونيورسٹي جي استادن کي گذارش آهي، ته هو 

 جي Modern Languages Association (MLA)پنهنجا مقاال، مڃيل کوجنائي اصولن ۽ 
حوالياتي اصولن موجب ڏياري موكلين، گڎوگڎ، مقالي جو هك صفحي جو تت انگريزي ۾ 

 .اوهانجو سهكار جرنل جي معيار جي ضمانت ٿي سگهي ٿو. پڻ ڏياري موكلين
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