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 چکیده
های بیشتر و  دنبال گشودن راه به ،ای معتبر و مربوط مؤلف ابتدا با نشر مقاله در مجله ،نشر علمدر فرایند 

هایی که مؤلف را به سپردن مقالة خود به مجلهه   همان ضرورتبهتر برای خود و دیگر پژوهشگران است. 
 سپردن مجله به  تر مقاالت در جهان علم بهنیز برای ارتقای خود و عرضة هر چه به را دارد، مجالت وامی

ای، بهه   آوری اطالعهات بهه روش کتابخانهه    جمه   ضمن ،ة مروریدهد. در این مقال سوق می  ناشر مناسب
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تواند بها   می ،جهانهای  دانشگاه دیگردر میان نیز عنوان دانشگاه مادر در کشور و  به خود  به جایگاه علمی
 المللی برساند. به جایگاه شایستة خود در سطوح بین را تغییر رویارد خود، انتشارات دانشگاه تهران
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 مقدمه  

کند تا با در اختیار قراردادن آخرین نتهای  علمهی    های خود را منتشر می حاصل پژوهش ،محقق

. بهرای  [1] های بیشتر برای خود و سایرین هموار سازد خود به اهل آن علم، راه را برای پژوهش

پس از انتخاب مجلة علمی مناسب، با رعایت موازین آن مجله، مقاله را به مجلهة   این امر،  تحقق

بهه ههدف خهود    به بهترین نحو با این امید که با دریافت خدمات نشر مناسب،  ،سپارد مربوط می

ههای اجتمهاعی و    های امروز در عرصة فناوری و رسانه که اگر جز این بود، با پیشرفت یابد،  دست

و   افزارهای مربوط، خود بهدون نیهاز بهه مجلهه     های شخصی و نرم لت در اختیار داشتن وبگاهسهو

را منتشهر   اش مقالهه توانست  می ،شدة مجله های تعیین صرف هزینه و زمان برای حرظ چارچوب

شهود و رو بهه    [ شناخته میself publishing« ]خودناشری». این مقوله که در نشر با عنوان کند

در ادامه دالیل آن را بهازگو  ؛ ، در چارچوب نشر مقاالت علمی پاسخگو نیست[2] گسترش است

 خواهیم کرد.

نخست، ارزیابی علمی مقاله، با توجه به  :اند مجالت پس از دریافت مقاله با سه فرایند مواجه

سازی بهینة آن؛ و سهوم، ارتقهای هرچهه بهتهر و      اهداف و رویاردهای مجله؛ دوم، انتشار و نمایه

نشر مقاله کهه  « فرایند علمی»فرایند نخست را  ،تر آن مجله در میان سایر مجالت. در این مقاله هینهب

نهامیم. در   مهی  «فراینهد ارتقها  »و فرایند سوم را « فرایند نشر»دنبالة فرایند تألیف است، فرایند دوم را 

ایند ارتقا، بهار ایهن   های اخیر مجالت برای انجام هرچه بهتر فرایند نشر و بخش زیادی از فر سال

بر دریافت خدمات تخصصهی در حهوزة نشهر و     اند تا عالوه مند سپرده دست ناشران توان مهم را به

جهویی   ها و زمان انتشهار مجلهه صهرفه    مندی از متخصصان مجرب در فرایند ارتقا، در هزینه بهره

خشی از فرایند ارتقها  و بیشتر زمان و توان خود را به فرایند علمی نشر معطوف سازند که ب کنند

دارد که مقالة خهود را   شود. به بیانی دیگر، همان ضرورتی که محقق را بر آن می را نیز شامل می

 دهد. ای بسپارد، مجله را نیز به سپردن مقالة خود به دست ناشر سوق می به مجله

وش در این مقاله برآنیم تا ضمن معرفی خدمات ناشر متخصص در نشر مقاالت علمهی، بهه ر  

سه ناشر دانشگاهی معتبر )انتشارات دانشگاه شیااگو، انتشهارات دانشهگاه آکسهرورد و    توصیری 

 انتشارات دانشگاه تهران( را با هدف کاهش آسیب و ارتقای مجالت دانشگاه تهران بررسی کنیم.  

 پژوهشتاریخچة 

یهابی چهاب بهه     تاریخچة نشر به چین باستان نسبت داده شده است، اما انتشار مجله پهس از راه 

[. July 2016 ,6صورت چهاب کاغهذی آغهاز شهد ]     بهغرب، در غرب و در قرن هردهم میالدی و 

در ارسهال آن بهرای     عد مسافت و زمهان های چاب کاغذی از جمله محدودیت تیراژ، بُ محدودیت
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زیستی، همچنهین، گسهترش    جو، مشاالت محیطو گیربودن، محدودیت در جست مخاطبان، فضا

دلیل ماهیت آن متأثر ساخته است،  بههای ارتباطی که بیش از هر چیز نشر را  و رسانه ها فناوری

رواج نشر الاترونیای را موجب شد. گرچه نشر الاترونیای هرگز جایگزین نشهر چهاپی نبهوده و    

دلیهل   بهه بوده است، در نشر مجله دیگری هر یک بسته به مقتضیات اثر و تشخیص ناشر مامل 

ادامه بررسی خواهیم کرد، تقریباً نشر کاغذی را به حاشهیه رانهده و جهایگزین    ماهیت آن که در 

و برخی اگر نسخة کاغذی هم  دنشو منتشر میاصلی شده است. برخی مجالت صرفاً الاترونیای 

نسخه است یها برمبنهای سهرارش     10نسخه و حتی  100د در تیراژ محدود کمتر از نداشته باش

(POD[ )Print On Demand ][1 ]طوری که استراده از شهیوة سهنتی بهرای     شود، به منتشر می

 انتشار کاغذی مجله در حوزة نشر مجله کارکرد خود را از دست داده است. 

که مقالة کامهل   PDFنسخة الاترونیای مجله ممان است به دو صورت منتشر شود: نسخة 

کهه بیشهتر    XHTMLیها   HTMLشده با قابلیت چهاب اسهت؛ و نسهخة تحهت وب      بندی صرحه

در نسهخة   یشود تها مهتن کامهل مقالهه را. از طرفهی، مماهن اسهت مطهالب         چایده را شامل می

نباشهد، ملهل برخهی    پهذیر   اماهان الاترونیای وجود داشته باشد که چهاب آن در نسهخة چهاپی    

بنهدی خاصهی دارد و    ها، ضمایم و نظایر آن که طویهل اسهت یها رنه      ها، نمودارها، جدول شال

ای از نسهخة الاترونیاهی    ؛ یا نسخة چاپی خالصهه زیادی استهزینة ن، مستلزم انتشار کاغذی آ

شهود. برخهی    چنین مواردی با ارجاع به نسخة الاترونیای، در نسخة چاپی مشهخص مهی  . است

این  ،صورت الاترونیای چاب شود که در وبگاه مجله مقاالتِ یک شماره نیز ممان است صرفاً به

این موارد اماانهاتی  همة «. صرفاً الاترونیای»شود:  وضوح ذکر می هبمطلب در کنار عنوان مقاله 

 رسان است. ها یاری بندی و هزینه است که ناشر را در مدیریت مقاالت با رعایت برنامة زمان

اماان مهم دیگری که در نشر الاترونیای وجود دارد، اماان انتشار مقاالت در دسهت چهاب   

[in pressاست؛ مقاالتی که پذیر ]اند  بندی نشده ولی هنوز ویرایش و صرحه ،اند ش دریافت کرده

 و زمان انتشار آنها مشخص یا نامشخص است. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از دیگر مزایای نشر الاترونیای می

    سهولت در اعمال اصالح در مقالة منتشرشده )این موارد پس از انتشار مجهدد در سهایت

  ؛به اطالع برسد.(« شده خة تصحیحنس»باید با عبارتی ملل 

 ؛اماان برقراری لینک یا هایپرلینک 

  ؛به زمان و ماان مراحل مختلف مقاله از ارسال تا انتشارنبودن محدود 

     آرا و  سهولت ارسال مقاله و دریافت مقاله برای مؤلهف، سهردبیر، داور، ویراسهتار و صهرحه

 ؛ناشر
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  ؛مقاله ، دریافت، و ارجاع بهرؤیتاماان رصد میزان 

 ؛رایت و دزدی ادبی سهولت کنترل و نظارت بر کپی 

 ؛رسانی خودکار به مؤلف از وضعیت مقاله اماان اطالع 

 ؛خودکار از مؤلف، داور و نظایر آن  رییاماان پیگ 

 ؛محققان هدفمند برایجوی و سهولت جست 

 ؛گیری از مراحل مختلف فرایند داوری و نشر سهولت مدیریت و گزارش 

 سازی. سهولت نمایه 

باشهد، مهرده    ارزشهمند هر اثری از جمله مقاله اگر با ارجهاع همهراه نشهود، ههر چقهدر ههم       

شود. مدیریت و سنجش میزان ارجاع بهه مقهاالت، و دسترسهی بهه مقهاالت بهدون        محسوب می

تهوان گرهت    محدودیت جغرافیایی، زمانی و ماانی با نسخة کاغذی بسیار دشوار است و حتی می

ری که به انرجار اطالعات شهرت یافته است، مدیریت و ساماندهی اطالعات عملی نیست. در عص

امری ضروری و اناارناپذیر است و خهدمتی   ،جو در خیل عظیم اطالعاتو مندسازی جستو هدف

. این درحالی اسهت کهه در محهیط الاترونیاهی     شوداست که به جامعة علمی و پژوهشگر باید عرضه 

ههای   ضهرورت  شهدن،  سهمت الاترونیاهی   بهه . با حرکهت مجهالت   استپذیر  سهولت انجام این مهم به

 ،محهیط از ایهن    جدیدی برای مدیریت اطالعات در محیط الاترونیای با ههدف اسهترادة بهینهه   

تر گردید. در رونهد   ناپذیر شد و بسیاری از خدمات تخصصی در نقش ناشر معنادارتر و برجسته اجتناب

مندی هرچه بیشتر از این اماانهات   بهره در پیخود به ناشر رو، مجالت معتبر با سپردن مجلة  پیش

 اند.   بخشیدن به فرایند ارتقا و فرایند نشر بوده در جهت تحقق

 شناسی پژوهش روش

انتشارات دانشگاه شیااگو، انتشهارات  توصیری ای مروری است و برآنیم به روش  این مقاله، مقاله

با رویارد کاهش آسهیب و   را در نقش ناشر مجالت دانشگاه آکسرورد و انتشارات دانشگاه تهران

ههای   نامهه  ای و با مراجعه به سایت و شیوه ها به روش کتابخانه بررسی کنیم. داده ارتقای کیریت

ناشهر   ،کهه ههر سهه   اسهت  این ناشران گردآوری شده است. دلیل انتخاب این سهه دانشهگاه آن   

معتبرتهرین ناشهر دانشهگاهی    آمریاا و در شوند. انتشارات دانشگاه شیااگ محسوب می  دانشگاهی

شهرت جهانی دارد. انتشارات دانشهگاه آکسهرورد نیهز در انگلسهتان      آن،نامة نشر  است که شیوه

ناشهر دانشهگاهی در   نخستین ترین ناشر دانشگاهی است. دانشگاه تهران نیز  معتبرترین و قدیمی

 شود. ایران محسوب می
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 پژوهشهای  داده

 یکاگوانتشارات دانشگاه ش

کهار   آغاز به 1892. انتشارات این دانشگاه از سال بنیان نهاده شد 1890جوالی  9در دانشگاه شیااگو 

ههای منتشرشهدة ایهن ناشهر      اولین کتابنامة انتشارات شیااگو، از  کتاب شیوه. [July 2016 ,12] کرد

. ایهن  [7] صهرحه بهه چهاب رسهیده اسهت      1026در  2010مین نسخة آن در سال هست که شانزدا

اولهین   1895نامه که شهرت جهانی دارد، از معتبرترین راهنماها بهرای ناشهران اسهت. در سهال      شیوه

کردن مجهالت خهود را    مجلة علمی آن با موضوع علوم اجتماعی منتشر شد. این ناشر روند الاترونیای

 کنهد  شهر مهی  صورت الاترونیاهی منت  بهمجالت خود را همة  2014سال از آغاز کرد و  1995از سال 

[12, July 2016]بخشی نیز وجود دارد که افراد در صورت تمایل به داشهتن نسهخة    ،. در سایت مجله

 سرارش خرید خود را به ثبت برسانند.  توانند  میچاپی، 

مریاها، اروپها، اسهترالیا،    آمجله از خود دانشگاه شیااگو و از نقاط مختلف  73در حال حاضر 

 11شهود: اقتصهاد )   پوشش این ناشر با موضوعات زیر منتشهر مهی  آسیا و کشورهای عربی، تحت 

 14مجلهه(، تهاریخ )   9مجله(، قرون وسطی و دورة رنسانس ) 11مجله(، حقوق و علوم سیاسی )

 4مجلهه(، علهوم تربیتهی )    30مجله(، علوم انسانی ) 37مقاله(، علوم اجتماعی ) 7مجله(، علوم )

یادشهده  بنهدی   [. برخی مجالت در دستهJuly 2016 ,12مجله( ] 13مجله(، و هنر و تاریخ هنر )

های مختلف مشترک است. گرچه هر یک از این مجالت بسته به سبک و سیاق خود  میان رشته

 ها بارز است. نای در آ شود، حرظ استانداردهای ناشری حرفه منتشر می

ا معرفهی خهود   ای ندارنهد و در سهایت به    تأسیس که هیچ شهمارة منتشرشهده   به جز دو مجلة تازه

. دارنهد  DOIو  ISSN ،EISSN. تمهامی مجهالت   نهد روز مجالت بههمة اند،  داده فراخوان دریافت مقاله 

به پهن    Comparative Education Reviewد. تنها مجلة نشو مقاالت به زبان انگلیسی منتشر میهمة 

کنهد. ایهن    منتشهر مهی  ههای خهود را ترجمهه و     زبان اسپانیایی، فرانسه، چینی، عربی و روسی چایده

در سهایت منتشهر    PDFصهورت   بهه های دیگر  عنوان چایده به زبانبا صورت فایلی مجزا  بهها  چایده

جو نهدارد. طهرح روی جلهد برخهی مجهالت      و زبانه بودن سامانه، قابلیت جست شده است و نظر به تک

جلهد، سهخن    ثابت و برخی در هر شماره متراوت است. صرحة شناسهنامه، طهرح روی جلهد و پشهت    

مجهزا بها دسترسهی گهاه آزاد، بهر       PDFهای  صورت فایل بهسردبیر، سخن هیئت تحریریه و نظایر آن 

تها بهیش    4متراوت و بین  ،مجالت مختلف شمارةروی سایت منتشر شده است. تعداد مقاالت در هر 

مقالهه نیهز    24متغیر است. تعداد مقاالت پژوهشی در هر شماره در برخی مجالت به بهیش از   140از 

شهماره، چههار شهماره، شهش شهماره و        صورت یک شماره، دو شماره، سهه  بهرسد. انتشار مجالت  می
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گهذاری   کننهد. آغهاز شهماره    نامه نیز منتشر مهی  دوازده شماره در سال متغیر است. برخی مجالت ویژه

ت در برخی مجالت از شروع سال میالدی و برخی از شروع سال تحصیلی است. شماره صهرحة مجهال  

گهذاری مسلسهل دیهده     یک دوره مسلسل است. حتی در آرشیو برخی مجالت قدیمی نیز این شهماره 

شهود و   های دیگر در شمارش صرحه منظور نمی ها به زبان های آغازین مجله و چایده شود. صرحه می

 .[July 2016 ,12] گذاری مجزا دارد شماره

مجهالت حهامی   بیشهتر  . کرده پرداخت و وجشد غالب مقاالت باید عضو  PDFبرای دریافت 

اسهت کهه در   رایگهان  مالی نیز دارند که در سایت معرفی شده است. دریافت معدود مقاالتی نیز 

های پیشین هر مجله از زمان تأسیس در سایت کامل اسهت.   سایت مشخص است. آرشیو شماره

شود.  مقاله نمایش داده میدهندگان به آن   ها و مشخصات ارجاع با انتخاب هر مقاله، تعداد ارجاع

بهه   /www.journals.uchicago.eduآدرس اختصاصی خود، با پیشهوند  داشتن بر  هر مجله عالوه

و  iPad، iPhone، Kindle،Android سهایت مجهالت انتشهارات شهیااگو مهرتبط اسهت. نسهخة        

 ای تمامی مقاالت در دسترس است.  رایانه

شناسهی، بحهو و    ربردی، مروری، نقد کتاب، کتهاب مقاالت در انواع خود اعم از پژوهشی، کا

رسهد. آنچهه در ایهن مجهالت رشهد       بررسی، گزارش، مصاحبه، یادداشت و نظایر آن به چاب می

مقاالتی دربارة نقد کتاب اسهت و در ارکهان مجلهه، بخهش نقهد کتهاب        ،چشمگیری داشته است

شهده بهیش از سهایر     اخته[ را دارد. مجالت بیشتر شهن book review editorسردبیر خاص خود ]

هها بهه جامعهة     بر رواج کتابخوانی و معرفهی کتهاب   اند. این امر عالوه مجالت به این مهم پرداخته

از طرفهی  ؛ بخهش صهنعت نشهر اسهت     دارد و رونق اهمیت فراوانعلمی، در ارتقای کار تألیف نیز 

دهنده و دریافت  رارشتواند منب  درآمد برای مجله باشد. البته، منظور سرارش نقد به نر  س می

شهود، منهاف     ای کهه بها آن ایجهاد مهی     دهنده نیست، بلاه با حلقة ارتبهاطی  وجه نقد از سرارش

همراه دارد. حتی نقد فیلم نیز در میان مقاالت برخهی   چشمگیری برای مجله و شناساندن آن به

 مجالت در حوزة علوم اجتماعی وجود دارد.

 editorialی مجالت سردبیر ندارند، بلاه شورای سردبیری ]ارکان مجله بسیار متراوت است. برخ

council, board of editors, editorial directorsتهوان بهه مهوارد زیهر      [ دارند. از دیگر ارکان مجله می

اشاره کرد که در برخی مجالت وجود دارد و نه لزوماً در همة مجهالت، آن ههم بها عنهاوین انگلیسهی      

[، senior editorفارسی مناسب انتخهاب شهود(: مهدیر شهورای سهردبیری ]     متعدد )سعی شده معادل 

 managing[، مهدیر داخلهی ]  editorial boards[، اعضهای تحریریهه ]  coeditorدستیار)ان( سهردبیر ] 

editor[ مدیر اجرایی ،]executive editor[ ][، مدیر ]بخشی تخصصیdirector …   ممان اسهت بهه( ]

[، مههدیر مههالی production editor[، مههدیر تولیههد ]advisory boardچنههد تههن برسههد(، مشههاوران ]
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[treasurer[ سههردبیران پیشههین مجلههه ،]past editors, former editors دسههتیار منبهه ،]  شناسههی

[bibliography assistant[ دبیههران تخصصههی ،]associate editor, assistant editor, consulting 

editor, editorial assistant, contributing editorپایه ،] [ گذارfounding editor.] 

 انتشارات دانشگاه آکسفورد

ناشهر   منتشر کهرد. ایهن  میالدی اولین کتاب خود را  1478انتشارات دانشگاه آکسرورد در سال 

، با بهیش  جهانترین ناشر دانشگاهی  اثر به بیش از چهل زبان، بزرگ 6000دانشگاهی با بیش از 

سهپس، در  ؛ اولین شعبة خود را در نیویورک تأسیس کرد 1896است. در سال  پرسنل 6000از 

جنهوبی  آفریقهای  در  1914 در در هند و 1912 در در استرالیا، 1908در در کانادا،  1904سال 

های دیگری تأسیس کرد و اکنهون در بهیش از پنجهاه کشهور دنیها شهعبه دارد. انتشهارات         شعبه

، اروپا، آسهیا،  مریااآة علمی از مجالت دانشگاه آکسرورد و مجالتی از مجل 393دانشگاه آکسرورد ناشر 

های بسهیاری را طهی کهرده اسهت، بیشهترین درصهد        و استرالیاست. این ناشر که فراز و نشیبفریقا آ

کنهد.   را در سایت خود منتشر مهی  ISIصد مجلة  افزون بردرصد و  10 بیش ازمجالت با ضریب تأثیر 

ههای   با کتابخانهه این ناشر مقاله در ماه است. میلیون سه بیش از  ،ز سامانة این ناشردانلود مقاله ا شمار

 سرگذرانده اسهت از را  Open Accessاولین ناشری است که مرحلة  ،نامه دارد کشور تراهم 78بیش از 

داراسهت. مجهالت ایهن     Open Accessو نه مجلة کهامالً   Open Accessبیش از صد مجله با اختیار  و

مجلهه(، علهوم    95مجلهه(، علهوم اجتمهاعی )    52شر در پن  دستة زیر تقسیم شده اسهت: حقهوق )  نا

مجلهه(.   80مجلهه(، هنهر و علهوم انسهانی )     122مجله(، علوم و ریاضهیات )  109پزشای و بهداشت )

 داشهتن بهر   های مختلف مشترک اسهت. مجهالت عهالوه    بندی فوق میان رشته برخی مجالت در دسته

بههه سههایت  /http://www.oxfordjournals.org/our_journalsود بهها پیشههوند سههایت اختصاصههی خهه

   [.July 2016 ,11انتشارات آکسرورد مرتبط است ]

نظر به ایناه این مجالت متعلق به کشورهای مختلهف اسهت، ایهن ناشهر بهرای اطمینهان از       

اری زبهانی انجهام   کهه ویراسهت  را صحت زبان مقاالت که انگلیسهی اسهت، فهرسهتی از مراکهزی     

زبهان   است و به نویسندگان غیرانگلیسیارائه داده دهند در قسمت راهنمای نویسندگان خود  می

دهد برای تسری  پذیرش و رف  مشاالت زبانی، مقالة خود را برای ویرایش به یاهی   پیشنهاد می

. این مراکهز  کنندست از این مراکز ارسال دارند و در زمان ارسال مقاله، تأییدیة این مراکز را پیو

و برخی تخصصی و برخی عمهومی، و حتهی    جهان استمرکز در سراسر  500بیش از شامل که 

د: ویهرایش زبهانی )شهامل    ندار برخی متعلق به دانشگاه آکسرورد است، خدمات زیر را عرضه می

سهازی و استانداردسهازی    های سجاوندی، سهاختاری و امالیهی؛ یادسهت    اصالح دستوری، نشانه
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سازی تصاویر، تنظیم فرمت مقاله و مناب ،  طالحات؛ رف  ابهام؛ و حرظ انسجام(، ترجمه، آمادهاص

پیشنهاد مجلة مناسب برای انتشار مقاله، داوری علمی، و ویرایش علمی مقالهه. فرمهت دریافهت    

و راهنمای نحوة تنظیم فایل ورد در هر مجله مترهاوت اسهت. در    wordمقاله در این سایت تنها 

 ,11] رایت نیز تامیهل و ارسهال شهود    ن ارسال مقاله به مجله، همچنین الزم است فرم کپیزما

July 2016]. 

به برخهی منهاب  مقهاالت در برخهی مجهالت دسترسهی آزاد وجهود دارد. فهرسهت مقهاالت          

شهود. صهرحة شناسهنامه، طهرح روی جلهد و       شده به هر مقالة منتشرشده نمایش داده می ارجاع

مجهزا در   PDFههای   دبیر، سخن هیئت تحریریه و نظایر آن به صورت فایلپشت جلد، سخن سر

گذاری برخی مجالت از شروع سال میالدی و  سایت برخی مجالت منتشر شده است. آغاز شماره

در دورة  و صرحة مجالت در یک دوره مسلسل اسهت شمارة برخی از شروع سال تحصیلی است. 

شهود و   زین مجله در شهمارش صهرحه منظهور نمهی    های آغا شود. صرحه جدید از یک شروع می

 .[10] گذاری مجزا دارد شماره

شیااگو بسیار متنوع اسهت.  دانشگاه ارکان مجالت در سایت این ناشر نیز همچون انتشارات 

د. نه دار DOIو  ISSN ،Online ISSNمجهالت  همهة  روز است.  آرشیو مجالت کامل و مجالت به

سبک و سیاق خود را دارند. طرح جلد مجهالت متنهوع و در   مجالت با حرظ استانداردهای نشر، 

برخی مجالت هر شماره متراوت است. ضریب تأثیر هر مجله و میانگین این ضریب در پن  سال 

وجهود   HTMLو  PDFاخیر در سایت هر مجله درج شده است. متن کامل مقاالت به دو صورت 

در سهایت  رایگهان  . معدود مقهاالت  شودخت دارد. برای دریافت فایل غالب مقاالت باید وجه پردا

یا هر دو است. دسترسی آزاد به چایدة مقاالت  PDF ،HTMLصورت فایل  مشخص است که به

وجود دارد. تنوع در نهوع مقهاالت و تعهداد انتشهار و تهوالی انتشهار همچهون         HTMLبه صورت 

تهر   یشهتر و جهدی  گرت نقد و معرفی کتاب و فیلم در مجهالت آکسهرورد ب   توان شیااگوست. می

 .  [July 2016 ,11] است و سردبیرهای خاص خود را دارد

 انتشارات دانشگاه تهران

 1325سهال  . انتشارات این دانشگاه نیز از شدتأسیس خورشیدی  1313سال  دردانشگاه تهران 

 . شود کار کرد و اولین ناشر دانشگاهی در ایران محسوب می خانلری آغاز به به همت پرویز ناتل

بار در کشور و همسو با تحهوالت روز در دنیها در انتشهار مجلهه بها سهپردن         ین دانشگاه نخستینا

برای ساماندهی مجالت خود پایگاه جدید مجالت علمی دانشگاه را بهه   1391مجله به ناشر، از خرداد 

اندازی کرد. این سایت تا پهیش از ایهن    نقش ناشر به آن راهو با الحاق  http://Journals.ut.ac.irنشانی 

http://journals.ut.ac.ir/
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 برعهدة خود آنهها که روند کار نیز آن هم برخی مجالت  ،های مجله بود تاریخ صرفاً محل انتشار شماره

 104)مجهالت دانشهگاه تههران    برخهی  اندازی سامانة جدید، با استراده از این سایت به  . پس از راهبود

صهورت   بهه از مرحلهة دریافهت تها انتشهار مقالهه      که خدمات نشر عرضه شد ال( مجلة فع 115مجله از 

مجلهة فارسهی،    92. تعداد مجالت فعال در این سهایت  گرفت صورت میالاترونیای و از طریق سامانه 

مجلة انگلیسی است که در هرت دسهتة دامپزشهای، علهوم اجتمهاعی و رفتهاری،       22مجلة عربی و  1

فنی و مهندسی، کشاورزی و مناب  طبیعی و محیط زیست، و معماری و هنهر   علوم انسانی، علوم پایه،

همراه بخشی مختص به مجالت انگلیسی قرارگرفته است. بیشتر مجالت فارسی و تنها مجلة عربهی   به

صورت دو شهماره در سهال و بیشهتر مجهالت      برخی مجالت فارسی به ،صورت چهار شماره در سال به

شهماره در    ه در سال و معدودی چهار شماره در سال و یک مجله بها سهه  انگلیسی به صورت دو شمار

شود. شروع هر دوره در مجالت فارسی از آغاز سال شمسی و در مجهالت انگلیسهی از    سال منتشر می

آغاز سال میالدی است. مجهالت فارسهی و عربهی دارای چایهدة انگلیسهی اسهت و برخهی مجهالت         

 شود.   انگلیسی با چایدة فارسی منتشر می

های مجالت در یک دوره مسلسهل شهد و ذکهر     صرحه شماره ،از زمان الحاق مجالت به ناشر

. تا پهیش از آن معهدود مجالتهی    [3] جای ذکر توالی انتشار در سال منسوخ شد بهشمارة پیاپی 

مقهاالت بها دسترسهی    همة  PDFکردند. فایل  این اصول را رعایت میبودند، بیشتر انگلیسی که 

 دارد، گرچه آرشیو برخی مجالت کامل نیست.   ایت این دانشگاه قرارآزاد در س

اندازی این سامانه صهرفاً بهه انتشهار کتهاب از نهوع       انتشارات دانشگاه تهران که تا پیش از راه

آرایهی برخهی مجهالت بهه      چاپی مشغول بود، و بعضاً چاب کاغذی و صرفاً حروفچینهی و صهرحه  

اندازی ایهن سهامانه مسهئول     ، با راه(بعد از مدتی متوقف شد) داد سرارش دفتر مجله را انجام می

انتشار مجالت با توجه به تحوالت روز و عرضة خدمات نشر شهد و چهالش گهذر از نشهر     رسمی 

خصوص ویرایش الاترونیاهی را، بها    سازی نشر، به سنتی به نشر الاترونیای و فرایند الاترونیای

 بخش مجالت تجربه کرد.

مجلهه بهه ناشهر     43پس از آن و  بود مجلة علوم زیستی ورزشیقی به ناشر اولین مجلة الحا

در ایهن واحهد   مجله رسید.  104به سپس مجله و  100این تعداد به  ،. در سال بعدندملحق شد

در ، امها  با چالش جدی همراه شد، اما همچنان به کار خود ادامهه داد بودجه سال چهارم با قط  

 ی فرایند به خود مجالت شد.  سال پنجم، ناگزیر به واگذار

نامة نشر مجالت علمهی دانشهگاه    شیوهخدمات نشر این ناشر به مجالت عبارت بود از تدوین 
خهدمات زیهر: ویهرایش     ةعرضه اندازی سامانة جدیهد و   های آموزشی و راه ، برگزاری کارگاهتهران

ت، دریافهت شهاپای   زبانی )فارسی، انگلیسی، و عربی(، استانداردسهازی سهاختار و تنظهیم مقهاال    



 1395بهار ، 1ارة ، شم3دانش مخاطرات/ دورة    70

[، headerآرایی، طراحی جلهد و سرصهرحه در سهامانه ]    چاپی و الاترونیای برای مجالت، صرحه

 دریافت تأیید قبل از چاب از مؤلف، و انتشار الاترونیای و چاپی هر دوره.

پژوهشی و معدودی مروری است و تنوع چندانی نهدارد. سهه   اغلب  ،نوع مقاالت این دانشگاه

رسهید و   مجلهه  سهپس از الحاق به ناشر این تعداد به که دارد  ISIد. یک مجلة نردا DOIمجله 

اسهتاندارد نشهر مشخصهی در     ،. تا پیش از الحاق بهه ناشهر  در شرف الحاق قرارداردمجلة چهارم 

هر مجله، حرهظ  اختصاصی شد. با الحاق به ناشر، ضمن رعایت سبک و سیاق  مجالت اعمال نمی

ستور کار ناشر قرارگرفت. جلد هر مجله متراوت و در برخهی مجهالت در   استانداردهای نشر در د

مقاله متغیر است. ارکان مجله ثابهت   22تا  7هر شماره مجزاست. تعداد مقاالت در هر شماره از 

و انهد   است: مدیر مسئول، سردبیر، اعضای تحریریه، مشاوران و داوران. مجالت دارای کارشهناس 

 د.نرخی مدیر اجرایی، و برخی هر دو را داربرخی مجالت مدیر داخلی، ب

 گیری نتیجهبحث و 

دو ناشر دانشگاهی شیااگو و آکسرورد از زمان تأسیس خهود  که در همان نظر اول نمایان است 

انهد. ههر دو بها آناهه      خصهوص نشهر دانشهگاهی داشهته     روند رو به رشهدی در صهنعت نشهر بهه    

در گهذر زمهان از   دارنهد؛  و اختیهارات ناشهر را    ساختار و سازمان تشهایالتی ناشهر   ،اند دانشگاهی

متقاضیان در سراسر دنیا خهدمات نشهر عرضهه    همة اند و به   مرزهای جغرافیایی خود فراتر رفته

مناسهب  طهور   بهه های روز و نشر الاترونیاهی   بخشیدن به این امر از فناوری دارند و در تحقق می

 در ناشهران ایهن   ، نهه تأثیرپهذیر از تحهول.   انهد  ه، محور تحول بودیچابابا و خود، اند  گرفتهبهره 

افهزاری   افزاری و سهخت  های نرم فناوری  بودن الوصول گیری از سهل که با بهره امروزی دنیای نشر

گیهری از   رود، فضهای فعالیهت و بههره    [ پهیش مهی  desktop publishingسمت نشر رومیهزی ]  به

انهد و از زمهان    سهازمان گسهترش داده  نیروهای انسانی متخصهص خهود را در درون و بیهرون از    

 اند که بمانند. اند و آمده تأسیس حرف برای گرتن داشته

کردن کامل نشهر تمهامی مجهالت     روند الاترونیای ،شیااگو در بازة زمانی تقریباً نوزده ساله

مقوله مداری این  و تخصصزیاد که نشان از حساسیت  [July 2016 ,12] خود را طی کرده است

رونهد   دارد ووسهیعی  خصوص آناه مجالت تحت پوشش ایهن ناشهر توزیه  جغرافیهایی      دارد، به

ای و اداری  نهه بخشهنامه   ،عبارتی، نشر فرایندی تخصصی است طلبد. به حقوقی خاص خود را می

ای  نامة این ناشر دفترچهه  شیوهنخستین به آن رسید یا از آن به این برگشت.  شبه از این یککه 

سال به ویراسهت شهانزدهم    118صرحه در نزدیک به  1000بیش از با ون اکن بود کهچندبرگی 

هر ویراست با ویراست قبلی تغییهرات   ؛سال یک ویراست 5/7، یعنی تقریباً هر [7] رسیده است
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 متهر  230,83مرب  )حهدود   فوت 000,273بیش از همچنین تخصیص مساحتی  .بینادینی دارد

 صنعت نشر دارد. محور بودن  پویایی و تحولنشان از  ،[July 2016 ,12] مرب ( به پخش و فروش

های متعدد خهود   دادن به بیش از چهل زبان و تأسیس شعبه دانشگاه آکسرورد نیز با پوشش

تهرین ناشهر دانشهگاهی،     عنهوان قهدیمی   بهه در سراسر دنیا و با داشتن تنوع جغرافیایی چشمگیر 

پرسهنل در خهود    6000ات، و تهر در عرضهة خهدم    ضمن پوشش بهیش از پانصهد ناشهر کوچهک    

بها   ی. این ناشر که ناشر مجالته دارد، نشان از ناشری استوار [July 2016 ,11] انتشارات آکسرورد

 ،ضریب تأثیر باالست، نشان داده است که فرایند نشر و ارتقای مجلهه فراینهدی تخصصهی اسهت    

از خهود مجهالت و   تر کارامد ،تر از همه حرظ و گسترش آن چراکه ناشر در رسیدن به آن و مهم

 کنندة خدمات نشر است.  مراکز عرضه

بهر تهأمین    بحو بسیار مهم در هر فعالیتی، تأمین منهاب  مهالی آن فراینهد اسهت کهه عهالوه      

بهه  وخرج کار، سودآوری نیز داشته باشد تا بتوان آن فعالیت را رشد داد و با تحوالت زمان  دخل

 ابه ها، و انطباق  ها و مهارت تخصص متای برمواره برد و تخصص و تحول آفرید. قانون بقا هپیش 

تحوالت روز است. در مورد نشر مجله، شیااگو و آکسرورد با دارابودن حقهوق ناشهر، سهه منبه      

درآمد جدی و ثابت دارند. خود مجله )مجالت طی قراردادی با ناشر بسته بهه سهطح مجلهه کهه     

را به ناشر پرداخت یا همة آن ها  هزینه ازبخشی  ،شود توسط کارشناسان مجرب ناشر ارزیابی می

کنند(، محل فروش مقاالت، و دریافت وجهه از مؤلهف بهرای عرضهة خهدمات نشهر از جملهه         می

هها صهورت    توافق با دفتر مجلهه در تهأمین هزینهه   آرایی )این مورد نیز بسته به  ویرایش و صرحه

گردانهد تها    خود نویسهنده بهازمی   داشته باشد، بهگیرد(. آکسرورد مقاالتی را که مشال زبانی  می

شده در سایت این ناشر، با پرداخهت هزینهه بهه آن مرکهز      مرکز معرفی 500ضمن ارسال آن به 

مقاله را به همراه تأییدیة آن مرکز مجدداً بارگذاری کند یا قبل از ارسهال مقالهه ایهن فراینهد را     

 .[July 2016 ,11]دهد انجام 

. اسهت شهده   ر دانشگاه تهران فراتر از دو دانشگاه بررسیدر انتشار مجله د ناشرضرورت نقش 

جایگاه مجالت خود را در میان سایر مجالت داخلهی و   دید می این دانشگاه پیش از هر چیز الزم

خصوص در مجالت انگلیسی که با مشال کمبود دریافهت مقالهه همهراه بهود و      به؛ خارجی بیابد

مهرزی نیهز بهود.     عتبر ناگزیر به جذب مقهاالت بهرون  المللی م های علمی و بین برای دریافت رتبه

اندازی سامانة مجالت، رویارد دسترسی آزاد را سیاست کار خود  دانشگاه تهران از همان آغاز راه

 سهطوح درآمهدی  قرارداد و برای آن دالیل خاص خود را داشت. بنابراین، محل فهروش مقالهه از   

از دانشهگاه نیهز متقاضهی پیوسهتن بهه واحهد       خارج شد. در همان دوران مجالت دیگر در خارج 

توانست منبه  درآمهد    میکه مندی از خدمات ناشر بودند  مجالت انتشارات دانشگاه تهران و بهره
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سپردن مجهالت بهه   روند  نگرفت. دلیل مشاالت اداری هرگز پا دیگری برای دانشگاه باشد که به

، بهدون داشهتن اختیهارات    ود ادامهه داد کار خ بهناشر گرچه در ابتدا خوب آغاز شد و تا سه سال 

صص در نشر و چهارت سهازمانی اداری و نهه ناشهر، در     تخناشر، و با وجود بروکراسی اداری غیرم

در  طوری کهه  ؛ بهشدمواجه دلیل قط  بودجة تخصیص داده شده با بحران جدی  به 1394سال 

 .  گرفتندز ناشر مجالت ا ییبه جدامسئوالن و سیاستگذاران اداری، تصمیم  ،1395سال 

شود، بلاه بخش کوچای است کهه   آرایی خالصه نمی خدمات نشر صرفاً به ویرایش و صرحه

مراکز تحت پوشهش  دیگر تواند ملل دانشگاه آکسرورد به  و حتی می [2]آن را در دل خود دارد 

 . خدمات نشر صرفاً ارزیابی مجله نیست، بلاهه تعیهین شهرایط   شودو بر آن نظارت دقیق سپرده 

ارتقهای آن  منظهور   بهه خدمات ویژه به آن مجله با توجه به مقتضیات آن عرضة الحاق به ناشر و 

 ؛المللی داشهت  ای آن هم در سطح بین توان انتظار خدمات نشر حرفه است. از ناشر مزدبگیر نمی

ای غیههراداری و تخصصههی  ای اسههت کههه در چههارچوب مههوازین اداری بایههد در عرصههه ادارهبلاههه 

در غیر این صهورت در  ؛ اختیارات ناشر را داشته باشدباید کند. ناشر پیش از هر چیز  اندام عرض

نخواهد نداشهت.  کارایی حد همان مراکز عرضة خدمات نشر در مجموعة انتشارات آکسرورد نیز 

وضعیت رو به انحطاط و  ،میان اداره و انتشارات تراوت بسیار وجود دارد. با رویارد اداری به نشر

 پیش خواهد رفت.  انحالل 

ای در  در گهذر زمهان اداره   ؛ امها انتشارات دانشگاه تهران از ابتدا با رویارد ناشر تأسیس شهد 

از آن سهلب گردیهد. در   پهیش  بدنة دیگر ادارات دانشگاه شد و اختیارات ناشهر ههر روز بهیش از    

ی آن هها خهارج از آن دانشهگاه و حته     سایت دو ناشر دیگر، تمامی مجالت که قسهمت عمهدة آن  

ههای فهردی ههر     کشور است، در اختیار ناشر و خدمات ناشر قرار دارد و ناشر ضمن حرظ تراوت

گهذارد و   استانداردهای خهود را بهه اجهرا مهی     ،مجله بسته به تصمیم و با تنظیم قرارداد با مجله

شر مقاالت خود را به نا ،دلیل وجود همین استانداردهاست که مجالت بخشد. به مجله را ارتقا می

مرکهزی کهه در سهایت    پانصهد  کنندة خدمات ناشر، نظیر همان  وگرنه با مراکز عرضه ؛سپارند می

 بردند.   آکسرورد معرفی شده انتشار مجله را پیش می

انتشارات دانشگاه تهران با پیشینه و پشهتوانة علمهی و جایگهاهی کهه در کشهور و در میهان       

عنهوان   ن در منطقه و در جهان اسالم دارد، بهه دارد و با جایگاهی که کشورماجهان های  دانشگاه

توانهد جایگهاهی نظیهر     خصوص در علوم انسانی و رفتاری، می ها، به دانشگاه مادر در تمامی رشته

صهعود دوبهاره    اماهان ولهی   ،دو ناشر دیگر دانشگاهی کسب کند. این روند به رشد نزولی رسیده

و بها دادن اختیهارات کامهل ناشهر بهه      یریم پی بگمحور را  خواهد بود، اگر رویارد تخصصفراهم 

المللهی دنبهال    اسهتانداردهای بهین  را براسهاس  انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت نشر دانشگاهی 
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های کشور و در منطقه داراسهت،   کنیم. این دانشگاه که پرشمارترین مجالت را در میان دانشگاه

شهر دیگهر، سهایر مجهالت داخلهی و      جای رویارد کاهش مجالت خود، همچون دو نا بهتواند  می

 یابد. گیرد و در این امر نیز به جایگاه بایستة خود دستبخارجی را نیز زیر چتر خود 
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