
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن سردبیر

های پشت صحنه مدیریتی فصلنامه مدیریت شفاف: گزارشی از فعالیت

 علوم و فنون مدیریت اطالعات

دهنده توانمندد  نن رتد ه یدا هدوله علمدی در قلمرو نشر در یک جامعه علمی نشان 

ها، دس اوردها و نیز تولید دانش است. همدان ودور  ده برقرار  ارتباط؛ و بیان نیالها، چالش

مع قددد هندد ند، یویددایی فرهنگددی، اج مدداعی، اق  دداد ،  1بگلددو و نیشددیکف دداهی، رجبعلی

ودور معمدود در  درد. بدهتوان در یویایی قلمرو نشر نن رصد ا  و علمی جامعه را میهرفه

تدوان در ها  تولید علد  و سند رن نشدر را میا ، جلوهها  علمی، نمولتی و هرفهلمینه

ها  علمی مورد بررسی قرار داد. در بین جامعه علمدی، ماالعده هاو   ابقلمرو ان شار مجله

یگدر ها  علمدی، بیشد ر ال دها  نشدریا  بده یداور دسد یابی سدریآ بده نیدرین یاف دهمقالده

 تود. ها  اوالعاتی توصیه میمحمل

                                                                                                                   
رسانی در ایدران  بگلو و سمیه نیشیک. سذر  و نظر  بر سذت ه، هاد و نینده   ابدار  و اوالعاهلل ف اهی، رضا رجبعلی. رهمت1

رسدانی علدو  ا  اوالعتناسدی. شتدیرال  مر دز مناقدهها  توسعه علد  اوالعدا  و دانشسیر  دس اوردها و چالشنگاهی به تکل

 ( ۲۵۰ ، ص۱۳۹۳  یارسی، وفناور ؛ نامه
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تناسی در ایران نی  قرن سدرر  تدده سیر  رت ه عل  اوالعا  و دانشال نغال تکل

ها  بنیار  دست یاف ه است. نغال نمولن دانشدگاهی و این رت ه در این مد  به ییشرفت

علمدی و  جمدنها   شدور، تسسدیا انسانه این رت ه در ا ثر دانشگاهو دایر تدن مقاوآ سه

ا  ال ایدن ها  تخ  دی سونداسون نموندهها  اسد انی و ان شدار مجلدهتوسعه نن بده تدایه

هاست. بر اسدا  نیدرین سدیاهع اعدال  تدده ال سدو  ولار  علدو ، تحقیقدا  و ییشرفت

جددود  ترویجی در این هوله وجود دارندد. –یژوهشی و علمی  –مجله علمی  ۱۶فنّآور ، 

 دهد.ا  را نشان میسزارتی ال این نشری ۱

 تناسیترویجی هوله عل  اوالعا  و دانش –یژوهشی و علمی  –  نشریا  علمی ۱جدود 

 نام سازمان مربوط نام نشریه ردیف
درجه 

 علمی
 سایتآدرس وب

 آیینه میراث  1
مرکز پژوهشی میراث 

 مکتوب

 -علمی 

 پژوهشی
http://www.am-journal.ir 

 پردازش و مدیریت اطالعات  2

پژوهشگاه علوم و 

فناوری اطالعات 

 ایران

 -علمی 

 پژوهشی
http://jipm.irandoc.ac.ir 

 دانشگاه شاهد سنجیپژوهشنامه علم  3
 -علمی 

 پژوهشی
http://rsci.shahed.ac.ir 

4  
پژوهشنامه کتابداری و 

 رسانیاطالع

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 -علمی 

 پژوهشی
https://infosci.um.ac.ir/index.php 

 انجمن ترویج علم ترویج علم  5
 –علمی 

 ترویجی
http://www.popscience.ir 

6  
رسانی و تحقیقات اطالع

 های عمومیکتابخانه

های نهاد کتابخانه

 عمومی کشور

 –علمی 

 پژوهشی
http://publij.ir 

7  
تحقیقات کتابداری و 

 رسانی دانشگاهیاطالع

کتابخانه مرکزی 

 دانشگاه تهران

 –علمی 

 پژوهشی
https://jlib.ut.ac.ir 

 دانشگاه خوارزمی تعامل انسان و اطالعات  8
 –علمی 

 پژوهشی
http://hii.khu.ac.ir 

 رهیافت  9
مرکز تحقیقات 

 سیاست علمی کشور

 –علمی 

 ترویجی
http://nrisp.ac.ir 



 

 ج

 نام سازمان مربوط نام نشریه ردیف
درجه 

 علمی
 سایتآدرس وب

 سیاست علم و فناوری 10
مرکز تحقیقات 

 سیاست علمی کشور

 –علمی 

 پژوهشی
http://nrisp.ac.ir 

 آستان قدس رضوی رسانیکتابداری و اطالع 11
 –علمی 

 پژوهشی
http://lis.aqr-libjournal.ir 

 گنجینه اسناد 12
سازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ج.ا.ا.

 –علمی 

 پژوهشی
http://ganjineh.nlai.ir 

 مدیریت اطالعات 13
انجمن مدیریت 

 اطالعات ایران

 –علمی 

 پژوهشی
http://www.aimj.ir 

14 
مطالعات کتابداری و علم 

 اطالعات

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

 –علمی 

 پژوهشی
http://slis.scu.ac.ir 

15 
مطالعات ملی کتابداری و 

 سازماندهی اطالعات

سازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ج.ا.ا.

 –علمی 

 پژوهشی
http://nastinfo.nlai.ir 
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رسانی علوم و اطالع

 فناوری

 –علمی 

 پژوهشی
http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism 

 

ها  مخ لد  عالوه بر مجال  ذ ر تده، چند مجله دیگر هن ند  ه ال سو  دانشگاه

رویجدی ت –یژوهشدی یدا علمدی  –درجده علمدی  توند ولی هنول موفد  بده  ند من شر می

 نورده تده است.   ۲  ننها در جدود تماره اند  ه اوالعانشده
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 تناسیوله عل  اوالعا  و دانشها  تخ  ی فاقد درجه ه  نشریه۲جدود 
 سایتآدرس وب نام سازمان مربوط نام نشریه ردیف

 http://jks.atu.ac.ir دانشگاه عالمه طباطبایی شناسیمطالعات دانش  1

 http://qje.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال شناسیدانش  2

 علم سنجی کاسپین  3
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 و درمانی بابل
http://cjs.mubabol.ac.ir 

 ها و خدمات اطالعاتینظام  4
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات
http://iss.srbiau.ac.ir 

5  
رسانی و اطالعنقد کتاب 

 ارتباطات
 http://icbr.faslnameh.org خانه کتاب ایران

6  
علوم و فنون مدیریت 

 اطالعات
 http://stim.qom.ac.ir دانشگاه قم

 

بده  هایی همچون تناسه و...  ده جنبده یبدر  دارندد والب ه عالوه بر این موارد، نشریه

علدو  و فندون مددیریت اوالعدا   نشریهتوند نیز وجود دارند. تکل الک رونیکی من شر می

تناسدی دانشدگاه قد  در ا  است  ه ان شار نن ال سو  سدروه علد  اوالعدا  و دانشنشریه

س  ودور رسدمی نغدال تدد. تجربیدا  ارلتدمند اعتدا  مح در  هیدبده ۱۳۹۴اسفند ماه ساد 

وانین قدتحریریه و بخ وص سردبیر ما را بر نن داتت  ه در مددیریت نشدریه  لیده اصدولو 

سدا  علمی را مراعا   نی . دور   ردن ال هر سونده هد  و ب،دا، ان خداب داوران بدر ا

ها ال داوران یگیدر  مقالدهیهدا، موقآ بده نویندندسان مقالدهرسانی سریآ و بهتخ ص، اوالع

ا  نهدا اه مدموقدآ نمح ر  و.... امور  بود  ه عوامل اجرایی نشریه برا  انجا  درسدت و بده

 دات ند. 

یواست سردبیر مبنی بر تفاف بودن  لیه امور نشدریه بدرا  نویندندسان مح در  ال در

داتت تا اوالعا   املی ال یط مشی مجله، دس ورالعمل تنظی  موارد  بود  ه ما را بر نن 

هدا  و ارساد مقاله، تهیه سدزارن ت دویر  ال  لیده مراهدل  دار  نشدریه و ارارده سزارن

سایت نشدریه قدرار دهدی . هداد عالیت را تهیه  نی  و در وبنمار  جداسانه برا  هر ساد ف
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ف لنامه نماده ان شار است الل  دیدی   ه سزارن  املی ال  لیه فرنینددها   ۱۰ ه تماره 

 مدیری ی ف لنامه برا  یوانندسان مح ر  و نوینندسان همکار اراره  نی  

سدیده اسدت. ر  ف دلنامه رمقاله به دف د ۱۹8وور  لی به ۱۳۹۶تا اسفند  ۱۳۹۴ال اسفند 

یدا  وها به علت عد  ارتبداط موضدوعی و یدا بده جهدت مح دوا  ضدعی  بریی ال این مقاله

ها  تدد. مقالدهسای ار نامناس  در همان مرهلده دریافدت ال سدو  جانشدین سدردبیر رد می

ها  ف لنامه جهت وی بقیه مراهل به داوران مح در  ارسداد م ناس  با یط مشی و سیاست

 دهد. ها  رسیده را نمایش میوضعیت مقاله ۱ند. نمودار تدمی

 

 
 ۱۳۹۶تا اسفند  ۱۳۹۴نی اسفند در باله لما ها  رسیده و من شر تدهتولیآ فراوانی مقاله. ۱ نمودار

ها  دریداف ی ال درصدد ال مقالده ۳۰دهدد، نشدان می ۱ها  نمودار همان وور  ه داده

ها  دریداف ی داده تدند. بیش ال نیمدی ال مقالدهسو  داوران مح ر  مناس  چاپ تشخیص 

ها نیدز هندول در مراهدل درصدد ال مقالده ۱۶درصد( ال سو  داوران مح ر  رد تدند و  ۵۴ش

داور  یا اعماد اصالها  ال سو  نوینندسان مح ر  هن ند  ه هنول فرنیندد داور  بدرا  

ها  درصدد مقالده ۶۰ک بده اند. ندر  رد، نزدیدها به نیر نرسیده و تعیین تکلید  نشددهنن

یژوهشی نینت و اعتا  مح ر  هیدس   –اف د  ه این نشریه، علمی مجله، در هالی اتفاق می

59, 30%

108, 54%

31, 16%

مقاله  رسیده  198توزیع فراوانی  

مقاالت چاپ شده

مقاالت رد شده 

مقاالت در حال بررسی
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ها  یدود بده مجلده فاقدد ها و دانشجویان دوره د  ر  تمایلی به ارساد مقالهعلمی دانشگاه

 درجه ندارند. 

 رده تدا را ملز   ها  اییر یود نشریا ولار  علو ، تحقیقا  و فناور  در سیاست

وتدش یدایره تخ  ی یود را ییلی ریز و در هد الیه سو  در نظدر بگیرندد و در رعایدت 

ا یدن اصدل راموضوعی یود اه ما  دات ه باتند. ف لنامه علو  و فنون مدیریت اوالعا  نیز 

هدا  مد نظر دات ه و بر اسا  یط مشدی و سیاسد گذار   ده داتد ه سدعی  درده بده هوله

دسد ه تخ  دی  7ها  رسدیده در بینی تده وفدادار بماندد. لدذا،  لیده مقالدهشموضوعی یی

 دهد. ها  رسیده در هر بخش را نمایش میتعداد مقاله ۳بند  تدند  ه جدود دس ه

 مجله عنوان هوله یوتشعال  تده بهها با محورها  اها  رسیده و تناس  نن. تولیآ فراوانی مقاله۳جدود 

 حوزه موضوعی ردیف
 های چاپ شدهتعداد مقاله های رسیدهتعداد مقاله

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 47/8 5 12/12 24 مدیریت اطالعات 1

 77/6 4 08/8 16 مدیریت دانش 2

 77/6 4 09/9 18 سازماندهی دانش 3

 89/33 20 76/26 53 فناوری اطالعات 4

 0 0 55/5 11 سواد اطالعاتی 5

6 
-)رفتار اطالع نیازهای اطالعاتی

 یابی(
8 04/4 5 47/8 

 47/8 5 04/4 8 سنجیعلم 7

 11/27 16 30/30 60 سایر موضوعات 8

 100 59 100 198 جمع کل 9

 

تدود، ال ورید  مجدال  در ای یدار جامعده قدرار بخش اعظمی ال دانشی  ه تولید می

جدیدد را بده داندش   ا  هن ند  ده داندشسیرد و به تعبیر ف اهی مقاال  مجال  واساهمی

یواهندد داندش ندویی ارارده دهندد، بایدد دهند. در این هالت، مجالتی  ه می هن ییوند می

هدا  علمدی بریوردارندد و رسدیدن بده ایدن   ان خدابی ال ویژسیهدامامئن باتند  ه مقالده

هدا  علمدی بایدد ارلیدابی تدوند تدا تود. یا مقالدهها ال وری  ارلیابی مشخص میویژسی
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ننها مورد تسیید قرار بگیرد و ب وانند دانشدی را در دسد ر  دیگدران قدرار دهندد. در   یفیت

ن یجه  یفیت دانش نو با دانش تولید تده تا انداله بنیار لیاد  وابن ه به داور  اسدت. ایدن 

ا  ه  به داور  نن است شف داهی، مالبی است  ه همه بر نن تواف  دارند و اع بار هر مجله

 (.۵، ص ۱۳۹۱

ور دا ۲ا  ال ننجاری  ه برا  هر مقاله رسیده به نشریع علو  و فندون مددیریت اواّلعد

ه مورد داور  صور  سرف  ۳۹۴مقاله رسیده باین ی  ۱۹7تود، با اه ناب در نظر سرف ه می

ا  ال مددوارد  دده ایدد الف لیدداد  بددین نظددرا  داوران اود و دو  بدده چشدد  باتددد. در یدداره

ها نیدز له نار این موارد، بریی ال مقا ه ال نظر داور سو  بودی . دریورد مجبور به اس فادمی

ب ددا رد در همان مرهله دریافت، نامناس ، ضدعی  یدا ندامرتبط تشدخیص داده  و ال همدان ا

 تدند.   می

یفدی در همین راس ا، ف لنامه علو  و فنون مددیریت اوالعدا  ق دد داتدت داوران  

ندد  و ه افدراد بدا رتبده اسد اد تمدا  ا ند. با توجه به این  دها  ف لنامه ان خاب برا  مقاله

تدریا، تحقی  و هدایت دانشجویان د  ر  درسیدر هند ند رغبدت  اغل  ننان نیز با مش،له

ها  علمدی داوران من خد  را نمدایش رتبده ۴ م ر  به همکار  با ف لنامه دارندد. جددود 

 دهد. می

 تفکیک رتبه علمی. تولیآ فراوانی داوران مجله به ۴جدود 

 درصد فراوانی رتبه

 88/5 4 استاد

 71/15 11 دانشیار

 70/64 44 استادیار

 88/5 4 مربی

 29/10 7 سایر

 100 70 جمع کل

داور در ودود ان شدار ده  7۰دهدد، تعدداد نشدان می ۴هدا  جددود همان وور  ه داده

هدا  تددریا، تحقید  و ان خداب و بده همکدار  دعدو  تددند. فعالیتتماره مورد نظدر، 
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ها را بده یدود ها  د  ر  بیشد رین وقدت اعتدا  هیدس  علمدی دانشدگاهنامهراهنمایی یایان

-تدند. دیگرانی  ه در جدود ذ ر تدهای  اص داده و افراد  م ر هاضر به همکار  می

هدا  د  در  یدود دفداع تدالسی ال رسدالهاند دانشجویان د  ر  و یا  نانی هن ند  ده بده

مند هن ند و سیاست ف لنامه علدو  و اند و در هوله موضوعی یود م خ ص و عالقه رده

. ایدن 1مندد تدودفنون مدیریت اوالعا  این است  ه ال م خ  ین جوان و باعالقه نیز بهدره

( ۱۳۹۱ش 4اندد. هریدر نیز به نن اتداره داتد ه  3، و علیرور هافظی2لادهنارساری است  ه هنن

 در این ی وص مع قد است  ه 

تددود مجددال  علمددی در داور  نبددود انگیددزه الل  و مشدد،له  ددار  فددراوان سددب  می

ها  دریدداف ی بددا مشددکال  جددد  مواجدده تددوند و یاسددر سددرف ن ال داوران علیددرغ  مقالدده

قاعدی بدرا  ها به وود انجامد. واقعیت این است  ده راه هدل ها  م والی ساهی ماهییگیر 

  و توان نکاتی را برا  هر دو سروه یاد تدده یعندی مجدالاین منئله وجود ندارد و تنها می

ا هدد  تدداوران مارح  رد  ه تاید ب واند این مشکل عد  توالن بدین عرضده و تقاضدا را 

 ن   ه مجال  فهرست داوران یود را سند رن دهندد و مرتفآ سایت ]سالد[. ییشنهاد می

دهدا  ها  م عدد در فواصل لمانی  وتاه برا  داوران یودددار   نند. و نهاالهال ارساد مق

هددا  نمددولن داور  مقدداال  بددرا  دانشددجویان د  ددر  و ذیددربط بدده برسددزار   ارساه

هدا  داور  مقداال  بده نویندندسان نوینندسان    تجربه اقددا   نندد و بدا ان قداد مهار 

 ابل اع ماد  مک  نند.  قران تر به هل مشکل محدودیت تعداد داوجوان

در همین راس ا، ف لنامه علو  و فنون مدیریت اوالعا  اعتا  هیس  علمدی بدا مرتبده 

ا  اس ادیار  را بیش ر به همکار  ولبیده و سعی  رده ال تدوان و اندر   ایدن افدراد اسد فاده

علد  اوالعدا  و ها  دارا  رتد ه بهینه به عمل نورد. اس فاده ال توان علمی تمامی دانشگاه

                                                                                                                   
مند بودن به همکاری در داوری با فصلنامه رزومه خود را به ایمیل مندان این حوزه نیز میخواهیم تا درصورت عالقهاز عالقه 1
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ها  دول ددی، نلاد اسددالمی، ییددا  نددور و ه ددی مرا ددز تناسددی  شددور اعدد  ال دانشددگاهدانش

یژوهشی همچون سالمان اسناد و   ابخانه ملی جمهور  اسالمی ایران، یژوهشدگاه علدو  و 

رسدانی ا  اوالعفناور  اوالعا  ایران، مر ز تحقیقا  سیاست علمی  شور، مر ز مناقده

ور ، یایگاه اس ناد  جهان اسال  و... نقاه قو  فرنیند داور  در ف لنامه است. علو  و فنا

وضعیّت مشار ت مرا ز نمولتی و یژوهشی فعاد در هوله را در فرنیندد داور   ۲نمودار 

 دهد. ها  نشریه نشان میمقاله
 

 
 . تعداد  ل داوران مجله ال نظر وابن گی سالمانی۲نمودار 

ها همیشده بدا نن درسیدر ال مشکالتی است  ه نوینندسان مقاله تسییر در داور  یکی

وور   ه نجدال هریدر  مع قدد اسدت هن ند. این منسله همیشه  انون توجه محققان بوده به

هدا بده ها  م عدد ال سو  عوامل اجرایی نشریا ، این تسییر ساهی ماهرغ  ییگیر  ه علی

وجدود ا  را برا  نشدریا  بدهمشکال  عدیده انجامد. تسییر داوران در یاسر دادنوود می

دار  ردن موقعیت نشریه در میدان مخاوبدان اسدت. وقدوع ها یدتهنورد  ه مهم رین ننمی

هدا  دهندد  ده مقالدهدهد و محققان تدرجی  میچنین امر  تعداد یوانندسان را  اهش می

ان ننان ننبت بده نشدریه ها  دیگر  ارساد  نند. در هقیقت اع ماد و اومینیود را به نشریه
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میزان مشارکت دانشگاهها و مؤسسات علمی

میزان مشارکت دانشگاه ها و موسسات علمی
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نشدریه و مولد  ]مفلد [ وامددار »در ایدن ی دوص مع قدد اسدت  ده  1یابد. قانآ اهش می

یکدیگرند. ناترین مجال  مع بر به دنباد همکدار  مولفدان ]مفلفدان[ مشدهور و برجند ه بدا 

نشریه یود هند ند و بدا جلد  همکدار  یژوهشدگران موفد  و نامددار در هدوله تخ  دی 

المللدی را افدزایش ، اقباد ]؟[ ماالعه بیشد ر نن و تولیدآ سند رده در سدا  بینفعالیت نشریه

 «.  تونددهند]؛[ عالوه بر این، باعث اع باربخشی به نشریه نیز میمی

هر چده  و  و فنون مدیریت اوالعا  سعی بر نن داتت  هعل راس ا، ف لنامه در همین

لمددان فرنینددد داور  تمددامی  مدددّ ها  رسددیده را مشددخص سددالد. سددریع ر تکلیدد  مقالدده

 نمایش داده تده است.  ۵در جدود  ها  ف لنامهمقاله

 ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴نی ها تا تعیین تکلی  نهایی در باله لما. میانگین مد  لمانی جهت یاسخگویی داوران به مقاله۵جدود 

 روز 46 حداکثر )به تعداد روز(

 روز 1 حداقل )به تعداد روز(

 روز 866 روزهای داوریتعداد تمام 

 روز 13 ها میانگین کل داوری

 

ها  ارسددالی م فدداو  هنددت. بریددی نن را همددان وددور  دده رضددایی نگدداه داوران بدده مقالدده

 نند و مع قدند  ه وق دی مدن  ند نوعی ام یال برا  یود قلمداد میمارح می 2نباد تری 

ها  رول مالآ تو  و بننج   ده چده مقددار توان  ال بحثسیر  میدر جریان مقاله قرار می

ا  باتد  ایدن مقالده الزامدی اسدت  ده در راجآ به این موضوع  ار تده و اسر فرد یر مش،له

ها  ها  داور  برا  ننها در تددوین مقالدهباید بدانند  ه تجربه داوران«. جریان قرار بگیر 

داور  مقداال  یکدی »لاده نیز مع قد است  ده  ند. هنن   عی  ونقص بیش ر  مک می

ا   ن  وق دی مقالدهده . اهنا  مدیترین  ارهایی است  ه رولانه انجا  میبخشال لذ 

 ن  و فت و بده سنجینده دانشدی یدود اضدافه مدی ن  اود ییا  نن مقاله را دریارا ماالعه می

                                                                                                                   
رسدانی ا  اوالعمر دز مناقده ش تدیرال  ها و روند ان شار نشریا  علمی مع بدر.. محمدرضا قانآ، بررسی، تناسایی و ارلیابی ویژسی۱

 (.    ۲۵، ص ۱۳۹۲علو  و فناور ، 
 . ۴-۱۱(، ۹ش ۱۵(.   اب ماه  لیا ، ۱۳۹۱. راهکارها  ارتقا  داور  در نشریا  علمی ش۲



 

 ک

ده . با این  ار، چه مقاله یذیرف ه تود یا نشود، مدن چیزهدایی ال سرا در مورد نن نظر می

ها  یدود ال  ن  در نوت هنمول . اسر مقاله دارا  نکا  مثبت باتد، تالن مینن مقاله می

 ن  ال مدوارد   ده باتد تالن مدینن بهره ببر  و چنانچه مقاله ضعی  و غیر قابل یذیرن 

ها  بعد  یود  بررهیز . داور  مقاله یدک توفید  موج  تد مقاله را تارید نکن ، در مقاله

بانان علد  ها  علمی جدید است  ه معموال دروالهاجبار  برا  یادسیر  و نتنایی با یاف ه

 «.   نندبه نن دس رسی ییدا می

اوران دعلو  و فنون مدیریت اوالعا  همیشه مروج این سونه نگداه در بدین  فصلنامه

 ندد ایدن فرنیندد را در بوده و در تالن است با تناسایی داوران م خ ص و منتبط سدعی 

اسبی است  ده رول برا  داور  لمان بنیار من ۱۳یک دوره مناقی به اتما  برساند. میانگین 

بدر  رج نهدادنکار  داوران مح ر  تشکر  نی . به منظور اجا دارد به یاور نن، ال نهایت هم

هددا   ددار  یددود قددرار سویی داور  را در اولویتا  داورانددی  دده یاسدرمندئولیت هرفدده

هدا  یدود را انجدا  رول داور  ۱۰دهند، نمودار  ال همکار  داورانی  ه در  م در ال می

 اند تهیه تده است. داده

 

 
 رول ۱۰ن در باله لمانی  م ر ال ترین داورا. فعاد۳نمودار 
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هدا  هقیقدت، و توجیهدا  هر اج ماع علمی دارا  هنجارها، ایالق، قدوانین، مال 

نظران نن هرفده دارا  ارلن و اه درا  اسدت. مدا م خ  دان یاص یود و در بین صاه 

ا  یود اصود ینجگانده رانگاناتدان را تناسی همیشه در  ار رد هرفهعل  اوالعا  و دانش

جویی در وقدت مراجعده  نندده بایدد صدرفه»لوهه  ار  یود قدرار داده و مع قددی   ده سر

 نندددسانی هندد ند  دده بایددد بدده هقددوق ننددان اه ددرا  ها مراجعهنوینددندهشسان( مقالدده«. تددود

 جویی  ردسذاتت و در وقت ننان صرفه

ره ر بدایکی ال مشکال  اساسی دیگر در فرنیند داور ، اراره نظرها   لدی داوران د

 یدن مندئلهامقاله مورد داور  است بدون این  ه ایرادا  هر بخش را جداسانه بیدان  نندد. 

تود  ه مشکال  مقاله مبه  بماندد و نویندنده نداندد  ده ضدع  مقالده در  ددا  باعث می

مشدکال   ها وبخش بوده است، در هالی  ه دقت داوران در فرنیند داور  و بیان نارساری

ظدر نولنمدِ م،فدود ماندده ال ره، به همراه معرفی منابآ اصیل و یایه و ها  مخ ل  مقالبخش

رد و نوینندسان عالوه بر تقویت غندا  نوتد ه بدرا  نویندندسان جدوان نقشدی نمولتدی دا

نندد. لدذا در همدین جدا ال داوران ها را برودرف  تود  ه در  ارها  یود ضع باعث می

اتند و مشکال  هر قندمت را جداسانده بدات ه تود  ه این مه  را مد نظر مح ر  تقاضا می

ورانی  ده ند ال دابیان  نند. الب ه سردبیر و عوامل اجرایی نشریه بر این مه  توجه و سعی دار

  فاده  نند.   سیرند  م ر اساین منئولیت یایر را نادیده می

ی ی توان سفت این است  ه اغل  افراد فرنیندد مددیرننچه در یایان این یادداتت می

داننددد و هددیال اوالعدداتی ال نن بدده یوانندددسان اراردده ا  میف ددلنامه را امددر  ددامالا محرماندده

ها  سونداسون اتفداق اف داده باتدد امدا در رتد ه مدا  م در  نند. این امر تداید در رتد هنمی

رسدد بدا وهدور سزارتی ال یشت صدحنه مددیری ی نشدریا  من شدر تدده اسدت. بده نظدر می

توان اوالعا  مناسبی را در ای یار مخاوبدان یدود قدرار داد. بده همدین ها  نوین میفناور 

یک اصل فرامون تده در ار دان مددیری ی نشدریا  « مدیریت تفاف» یاور مع قدی   ه 

علمی  شور است. ت ور سردانندسان ف لنامه علو  و فنون مدیریت اوالعدا   ایدن اسدت 

یندندسان ایدن ف دلنامه اسدت  ده بدانندد منددان و نو ه این ه  وبیعی یوانندسان و عالقه

فرنیند مدیری ی در این ف دلنامه چگونده  اسدت؟ نیدا نشدریه در امدور یدود ال تعدداد افدراد 



 

 م

سیرد؟ تداید بداور بدر ایدن  ند یا ال دانش ملی در اداره نن  مک میمحدود  اس فاده می

یدن  ده ولار  یدا ال ان شدار یدود بدا ا 1اصود بود  ه باعث تد ف لنامه در اندد  لمدانی

علو ، تحقیقا  و فنّآور  و تورا  سیاس گذار  نشریا  علمی یدا ال ت،ییدرا  بده عمدل 

نمده و تعویا ولیر علو ، تحقیقا  و فنّآور  و معاون یژوهشی او فرنیندد اعادا  درجده 

یایگداه اسد ناد  »ترویجی نشریا  را م وقد   درده، ال سدو   -یژوهشی و علمی  –علمی 

سومین یایگاه اس ناد  جهان است یذیرن سیدرد و بدا توجّده بده معیارهدا   ه « جهان اسال 

ارلیابی نن با باالترین ام یال یذیرف ه تود. مع قدی   ه یک نشریه علمی بدرا  بقدا  یدود و 

بهبود مقبولیت در بین جامعه علمی ملز  به رعایت هنجارها ال جمیآ جها   و منئولیت این 

ر  نشریه است. در همدین راسد ا سدعی یدواهی   درد  ده در مه  بیش ر م وجه هوله سردبی

منددان قدرار ها  م فاوتی ال فرنیند ان شار نشریه در ای یار عالقهها  مخ ل  سزارنتماره

هددا نیددز یوانندددسان را ال  دد ّ و  یدد  دهددی  تددا الگددویی باتددد بددرا  بقیدده نشددریا ، تددا نن

 ا  را ها   سالند.   تیشهساالرها  مدیری ی نشریه یود نساه و مرد فعالیت

 دلنامه فانه بدا و در ان ها نیز ال تما  عوامل اجرایی ف لنامه و تما  داورانی  ده دلندول

 علو  و فنون مدیریت اوالعا  همکار  دات ند صمیمانه سراسگزاری .

 

 مهد  محمد  

  جانشین سردبیر 
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