
 سخن سردبير

و نسردبيرا شورايروز قلم

و بسيار كارو مجالت نشريات سردبيري در طلبدميكهاست حساسيمهم

،خبره فردي بايد قاعدتاًكه سردبير. چند نگاشته شود كالميآن وظايف راستاي

 دانشگاهيدرجه داراي احتماالًونسبت به موضوع تخصصيدانش داراي،مطلع

بر جميعاز بايدد باش حوزويياو بهكه اموريجهات است نشريهمربوط

و  و نمايمامت آئينهو مجله نشريه. داشته باشددقت نظارت اي موسسهسازمان

آنو كندميآن را منتشركهاست كهاست دانشي حوزهو تفكر بيانگرتر مهم از

و رهبري مدعيآن سازمان ،سردبيران بنابراين.زندميآن قلمدريا آن است

به مديراز طرف وقتي بهميدعوت كارمسئول نظرازكهمعناست اينشوند

در آن حوزه مطرحكهباشند نظرياتيو افكار دهي ساماندار عهده بايد علمي

و گردآورياز؛شود مي تاهاآن پااليشمقاالت و داوري برايارسال گرفته

 ويرايشو فنيبه امور رسيدگيتا مقاالت محتوايي بررسي،هاآن كارنظارت بر

بحث هاي حوزهدر يكنواختيو يكدستي،استناددهي،گذاري عالئم نقطه قبيلاز

،نشريات بررسي كميسيون هاي خواستهو تحقيقروش الگوهايو انطباق با 

انجام سردبيرينظر زيركهاست مسائلي،فناوريو تحقيقات،علوم وزارت

از. شود مي سرتر مهم نيز داخلي يريتمداما آنچه  براي سخنگوييو بلندياست

يكتالشكهاست بديهيالبته. به آن ببالد بايد سردبيركهاست معرفتيحوزه

به نميتنه او كهو عالم،قدرتمند افراد،علمياگر در هر حوزه. برسد جاييتواند

 قطعاًه باشد برخوردارند وجود نداشت علمي بااليو سطوح ابتكارو خالقيتاز

و بنويسدتنه مقاالت را خوديك تواند نمياو. بكند تواند نمي كاري نيز سردبير

و هويت داراياي رشتهاگر. بگيردرا خود به عهده چيزو همه كند ويرايشخود

و  دانشگاهياستادان،حوزه فرهيختگانتوسط مسائل آن موضوع مشخص باشد

و راه نگريسته وبيخبه تكميلي تحصيالت دانشجويانو  مبتكرانه هايحلشوند
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و در واقع مسئله محور باشند براي درميآن در نظر گرفته شود توانند همواره

خط گشا راه علميو نظري مباحث با شكنو و عرضهكه پيشنهادهاييباشند

را خالقيتو شكوفائي زمينهدهندميكه تحقيقاتي هاي طرحشرو گزا كنند مي

و منظر نشرياترگا،ديگر تعبيربه. كنندفراهمانديگر براي وحقبهمحل

و علمي گفتگوهاي و نه گزنده محور انتقادهايباشد و كارسازنده آنان باشد

نه نويسندگان حل مسائل جامعه گام براي بلكهخود مشكلحل برايمقاالت

بوبه مطالعه آثار آنان راغب نيزخوانندگانكهاست طبيعيبردارند  .دخواهند

و مفيد گوناگون نشريات،نشريهيكبرالوهع،موضوعيحوزهيكدر وقتي

به ديگري به نشريهيككهمعناست اينوجود داشته باشد با توجه

آن تواند نمي اداريو ساختاري،مالي هاي محدوديت به رشته همه مسائل را

و   وظيفه طرح متفاوتي رويكردهايبا ديگري نشريات بايدناچاربهبحث بگذارد

 هيئتهرياو سردبيرهركه اينجاست.بگيرندمسائل را به عهده ساير

براي تحريريه به ديگري جمعي وظايف بايدگفته پيش وظايفداشتن عالوه را

بههچنانچكه بگيردعهده  آن توانندمي جمعاً كندعمل وظايفخوب مسائل

و  ورش زمينهحوزه را تحت پوشش قرار دهند و رشته بالندگيد را علميافراد

.كنندفراهم

هم سردبيران ،مسائل گوناگون در مورد توانندميباشند تعامل داشته چنانچه با

و گفتگو  هاي حوزه سردبيرانكهمعناست اينبه مشتركتعامل. كنندبحث

ويكدر داخل موضوعي مرتبط به هم به قصد پوشش هاي رشتهيارشته

همآنهب نوعيبهكه سائليمهمه موضوعي  اين.كنند همكاريها مرتبط است با

و نشريه ديگر تر براي تا ارسال مقاالت مرتبط شفاهي هاي راهنمايياز همكاري

از جمله تواندمي مشتركتعامل.يابدتواند گسترشمي ديگرسودمند ات تذكر يا

.باشد زيرشامل موارد 

رشتهيكمجله سردبيران ايفوظاز جمله:موضوعيحفظ حرمت رشته�

به بيندر حفظ حرمت آن رشته موضوعي و از منظر ويژهعالقمندان
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 ايناست اما عالقمنداني داراي قطعاً موضوعيحوزههر.تاس ديگران

تااي گونهبه بايدعالقه ،علمي ديگر هاي رشته نظران صاحبطرح شود

و شو برايآن را قبول داشته باشند  وقتي،براي نمونه.دنآن حرمت قائل

به ميان شود اگر چنانچهميمطرحاي رشته ميانبحث معنا باشد اينرشته

 قبيلاز خصوصياتي دارايها رشته سايرماننداي رشتهدر اصل كه

با اجتماعيرشته در حل مسائل آنگاه،مسائل است،مشخص موضوع

اس باشدمي كندمي همكاريها رشته ساير ت؛ ولي اگر امري پذيرفتني

و فقط به عنوان قرار باشد ديگران براي رشته اي هويت قائل نباشند

و غيرقابل امريباشدها رشته سايردر خدمت ابزاري به اين قبول است

را در آن رشته نتوانسته نويسندگانكهمعنا است  اند حرمت رشته خود

.كندحفظ 

رشتهيكمقاالت كيفيو كمي وضعيت:تمقاال كيفيوكمي وضعيت�

چه. آن است محتواييكم برعكسياو استواريو صالحيت بيانگر هر

رشته باشد نشانگر قوتاي ريشهو بنيادينمقاالت ناظر به حل مسائل 

و   مشكالتشود ناظر به وجودميحول آن مطرحكه مسائليرشته است

حل جدي و با ارائه راه نند در توامي سردبيران.تهاسآن برايموجود

و كتابداريدر حوزه. بيفزايندمقاالت كيفيو كمي غناي زمينه اين

اس ترين عمدهاز نظري مبنايبه بيشترتوجه رساني اطالع .تمسائل

هر اينكه پردازش رشتهبا:موضوعي زمينهو گسترش سازيشفاف� رشته در

گسترش اينكهو گيردصورت بايدياو گيردميصورت كارهاييچه 

از پذير امكان كجاه تا رشت هر نشريات سردبيرانكهاست مواردياست

و توسعه علوم؛زيرا كننددر آن با هم تعامل توانندميحوزه گسترش

 براي نمونه. يابدگسترش نيزها رشته موضوعيدامنهكه كندمي ايجاب

تواندمي رسانيعو اطال كتابداريدامنه حوزهكهاست مطرح شده چنين

د در.يابد گسترش»دانش مديريت«و»نشر مديريتحوزه«و به با تالش
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و به پردازشتحقق آن و گيران تصميم برايكه طوريموضوع محسوس

در مساعي تشريك.تاس سردبيران وظايفملموس شود از   اينآنان

.دباش گشا راه بسيار تواندمي زمينه

 كنند همكاري يگريكدبا سردبيراناگر:و چارچوب مجالتحدود تبيين�

در موضوعي هاي حوزهتوانند مي و كنندتر ارتباط مشخص حين خود را

شدن مورد تخصصيمسئله.كنند حركت تر شدن تخصصيبه سمت

و  هم فناوريو تحقيقات،وزارت علوم نشريات كميسيون تاكيدموافقت

از بيروناز فشاري آنكهاز قبلپس چه بهتر.تهس ،درون باشد

بهنسردبيرا و فكرخود خود تعريف كاريي حوزه برايباشند

.داشته باشند مشخصي

با همكارينوع تعيين�  سردبيرانكه ديگرياز مسائل:يكديگرمجالت

وكهاست اينداشته باشند مشتركتوانند با هم تعامل مي در قالب نقد

در پيشبرد برايرا الزم هاي توصيه،سازنده انتقادهاي  كيفي افزايش امور

 هاي بانك رساني خدماتياو تهيهدر همچنين،مقاالت داشته باشند

از امكانو اطالعاتي از جلوگيري براي،مشتركبه صورتهاآناستفاده

و نمايهدر يكديگربه كمك،كاريدوباره براي المللي بينهاي ملي

.آيدبه حساب تواندمي مشتركجمله تعامالت رويت پذيري بيشتر از

هر يكي: گذاري تأثيرو پذيريدسترس سطحي تقاار و مهم از اهداف بزرگ

و به دست توزيع نشريه  هيچاست طبيعي. رساندن آن است مخاطبمناسب آن

 ولي به فروش رسدآن هاي شماره صرفاًكهپسندد نميو خواهد نمياي نشريه

هر. نگيردمورد استفاده قرار نهاي نشريهآنچه مورد نظر  بلكهصرف، توزيعاست

و كه شودميمحقق زماني تأثيرگذاري. آن است تأثيرگذاريخوانده شدن

و پژوهش راهكارهايمشاهده شود گذاشته تأثير دانشگاهيارائه شده بر آموزش

:است بررسياز دو جنبه قابلكمدست تأثيرگذاري اين. است
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و تحقيقو تدريسبر تأثيرگذاري-1 و:دانشجوياناستادان يااگر مجله

و تأثيرگذار مجالتي به دانشجويانباشند قطعاً استادان ارجاعهاآنهم

در دهند مي به مكررو گيردميدرس قرار هاي كالسو هم محور بحث

مجالت سردبيران برايموضوع اين كشف. دهندميآن در مقاالت استناد

 كنند كشفرا تأثيرگذاري ايناز طرق مختلف توانندميو نيستدشوار 

به برعكسياو .دريابند نيزراهاآنعدم توجه

از ديگرينشانه:ها رسالهوها نامه پايانبر انتخاب موضوع تأثيرگذاري-2

ها نامه پاياندر انتخاب موضوعات تواندميمجالت هر حوزه تأثيرگذاري

در. باشدها رسالهو ايه زمينهالبته چنانچه مباحث مطروحه در مجالت

 شوندميدرجكه مشكالتياگركهمعنا اينبه؛باشند گشا راه موضوعي

با خوبيبه و  پيشنهادهايوهاحل راهطرح خوب همينطرح شده باشند

 نمايد بسيار كمك دانشجويانبه تواندميهم مطرح شده باشداي سازنده

و گيرترين وقتكهو رساله نامه پايانرا در انتخاب موضوعهاآنو

 ياري،است تكميلي تحصيالت دانشجويان تحصيلي فرازهاي دشوارترين

.دهد

از رساني اطالعو كتابداريحوزه علومتنشريا سردبيرانجلسه اولين تشكيل

دانشگاه تهران مركزي كتابخانهبه همتكهر روز قلمد 1389هما تير15 تاريخ

 زمينه ايندر مباركميقـدگرفت شكل ايران رساني اطالعو كتابداريدر بخش 

و اين براي پربركتياست با تـداوم آن، آثار اميدكهبود مرتبط هاي رشتهحـوزه

.با آن داشته باشد

 ...انشاء




