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توجهه :تصههاویر موجههود در ایهها راهنمههاز بی ههتر ا یه
آ مای ی سامانه گرفته شده است.

نسههخه

مقدمه
ن ریات دان گاهی بخش جداییناپذیری ا ساختار دان گاه شده انهد .اگهر تها امهرو ز دان هگاه را بهه جنهوان جهایی
میشناختیم که در آن پژوهش و آمو ش انجام میشودز حال انت ار و به خصوص انت ار منظم ن ریات جلمیز یکی
ا اجزای اصلی دان گاه شده است .گروه های جلمی دان گاهی بهرای پی هدرد مقاصهد آمو شهی و پژوه هی خهودز
ن ریههای جلمی ه ترویجی یا جلمی ه پژوه ی را تأسیس کرده و یافتههای پژوه هی یها گهزارشههای آمو شهی
اجضای هیئت جلمی خود را در آن منت ر میکنند .انت ار ن ریاتز در مقایسه با کتهابز نیها بهه سهاختار سها مانی
پیچیدهتری دارند .سامانه مدیریت ن ریات جلمی (سیناوب) با هدف فراهم آوردن مینه ال م برای انجام بهتر و بهه
موقع تمامی فرآیندهای انت ار مجالت جلمی طراحی و پیادهسا ی شده است.
سیناوبز سامانه یکپارچه مدیریت ن ریات ادواری اسهت کهه توسهط شهرکت شهریپ پردا شهگر دانهش طراحهی و
پیادهسا ی و با همکاری برخی انجماهای جلمیز مراکز پژوه ی و دان گاههی توسعه یافته است و هم اکنون بهه
یکی ا بهتریا سامانههای مدیریت ن ریات جلمی تددیل شده است .هماکنون بیش ا  011ن ریه جلمی وابسته به
دان گاههای مختلپ و انجما های جلمی ا ایا سامانه برای مهدیریت انت هار الکترونیه ن هریات خهود اسهتفاده
می کنند .کار تحقیق و توسعه ایا سامانه با همکاری همه ن ریات و به صورت متمرکز در شرکت شریپ پردا شگر
دانش همچنان ادامه دارد .برای اطالجات بی تر پیرامون سیناوب و سایر طرحهای شریپ پردا شگر دانش به سایت
یر مراجعه کنید:
http://sinaweb.net

معرفی اجمالی
سامانه مدیریت ن ریات سیناوب برای نظم بخ یدن و تسهیل چرخش مقاله و اطالجات پیرامون آن در سامانه تولید
ن ریات جلمی و دان گاهی طراحی شده است .به بیانی سادهز ایا سامانه مقاالت را ا نویسنده دریافت میکنهدز در
کارتابل سردبیر ن ریه قرار می دهدز به محض دستور سردبیر آن را بهرای داوران یها ار یابهان معهیا شهده ارسهال
میکن دز نظر تخصصی داور درباره مقاله را ثدت کرده و به سردبیر (یا دبیر تخصصی) جودت میدهد .اگر انجام کهار
داور با تأخیری همراه شدز سامانه به صورت خودکار پیامهای پیگیری را ارسال میکند .بعدز در صورت اجهالم نیها
توسط داورز سامانه مقاله را به نویسنده برمیگرداند تا ویرایشها یا تغییرات ال م را انجام دهد و ویراسهت جدیهد را
دوباره وارد چرخه داوری کرده تا به تأیید نهایی برسد (یا در صورت جدم احرا صالحیت چاپز آن را ا ایها چرخهه
خارج میکند) .در مرحله بعدیز مقاله را به ویراستار ن ریه میسپارد تا ویرایشهای بهانی ال م را انجهام دههد .بهه
همیا ترتیبز صفحه آرای ن ریه مقاله ویرایش شده را ا طریق سامانه سیناوب دریافت کرده و نسخه آماده انت هار
را در سامانه بارگزاری میکند .در اینجا سردبیر میتواند نسخه الکترونی را منت ر کرده و نسخه چاپی را ا طریهق
همیا سامانه برای چاپخانه ارسال کند.
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به ایا ترتیبز سامانه مدیریت ن ریات سیناوب در نقش ی من ی پیگیر و فعالز تمامی امهور مربهوب بهه چرخهه
انت ار ن ریات جلمی را انجام می دهد .هر فردی که در ایا سامانه ثدت نام میکنهدز در ابتهدا بهه جنهوان نویسهنده
شناخته میشود و فقط میتواند مقاالت جدیدی را ارائه دهد .برای پذیرش سایر مسئولیتهاز نقشهای دیگهری در
سامانه تعدیه شده است.
در سامانه سیناوب ه ت نقش مجزا قرار دارد .هر کاربر میتواند صاحب ی یا چند نقش باشد .اگر کهاربری چنهد
نقش داشته باشدز می تواند با مراجعه به صفحه اول سایتز نقش خود را تغییر دهد .برای مثال اگر ی کاربر در ایا
سامانه به جنوان نویسنده و داور تعریپ شده استز میتواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خهودز یکهی ا دو نقهش
نویسندگی یا داوری را انتخاب کرده و به ایفای مسئولیت خود بپردا د.
نه نق ی که در سامانه سیناوب وجود دارد به شرح ذیل است:
 .0نویسنده
 .2کارشناس
 .3داور
 .0سردبیر
 .5دبیر تخصصی
 .6ویراستار
 .7صفحه آرا
 .8ناشر
 .9مدیر سامانه
امکانات و سطح دسترسی هر ی ا ایا نقشها متفاوت است .نویسنده تنها میتواند مقالهای را ارائه دههد یها
مقاالتی که پیش ا ایا ارائه داده را مدیریت کندز داور تنها میتواند نظر خود درباره ی مقاله ارجهاجی را درج
کندز و مدیر سامانه میتواند همه تنظیمات مربوب به سامانه و اختصاص نقشها را انجام دهد.

سیناوب در مقایسه با سایر سامانهها
نسخه اولیه سامانه سیناوب در ی پروژه پژوه ی و با تلفیقی ا سامانههای معتدر م هابه سهاخته شهده اسهت .دو
سامانه م ابه «اسکالر وان» و «ادیتوریال منیجر» هسته اولیة ایا طرح را ت کیل میدهند کهه تمهامی امکانهات و
قابلیت های آنها در سیناوب با سا ی شده است .اما آن چیزی که سیناوب را متمایز ا هسهته اولیهه خهود مهیکنهدز
جریان توسعه نرمافزار در طول پنج سال همکاری مستمر تیم توسعه با ن ریات مختلپ است .در طول ایا مدتز که
به صورت بی وقفه ادامه داشتهز تیم تحقیق و توسعه تمامی تالش خود را برای توسعه ایا سامانه مدذول داشتهانهد.
الدته بخش مهمی ا ایا توسعه را باید مرهون پی نهادات ارائه شده توسهط ن هریات دانسهت تها آنجها کهه امهرو
نسخهای در اختیار کاربران قرار دارد که جالوه بر کارآمدی و استانداردز بومی و چند بانه هم هست .افزون بر ایهاز
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تیم تحقیق و توسعه ایا نرمافزار پیوسته در کنار کاربران قرار دارد تها درخواسهتهها و نیا ههای جدیهد آنهها را بهه
قابلیتهای سامانه اضافه کند.
برای مقایسه بی تر سامانه سیناوب و سامانههای م ابه خارجیز شما را به مقایسه امکانات ایها سهامانه بها سهامانه
«اوپا ژورنال سیستم» یا «او.جی.اس» 0دجوت میکنیم .سامانه «او.جی.اس» که با ی بودجه قابل توجه دولتی و
در قالب طرح کالن «نظام با دانش» در کانادا طراحی شده استز را میتهوان بهه رایگهان ا سهایت طهرح مهذکور
دریافت و نصب کرد .جدای ا مهارتی که نصب و راهاندا ی ایا سامانه نیا داردز بسیاری ا امکانات و قابلیتههای
سیناوب را ندارد .ا جمله مهم تریا ایا امکانات که در همان نگاه اول به چ م میآیدز میتوان بهه طراحهی قالهب
سامانه و نیز امکانات اختصاصی برای بان فارسی اشاره کرد.
با توجه به نقش های مختلفی که هر فرد در سامانه داردز ایا راهنما بخشهای متناظر با هر نقش را شامل میشود.
کاربران محترم میتوانند با فقط به مطالعه نقش مورد نظر خود بپردا ند.

ثدت نام در سامانه
کاربران سایتز اجم ا نویسندگانز ویراستارانز ار یابهاز و حتی مدیران باید با نام کاربری و کلمه جدور اختصاصهی
خودشان وارد سامانه شوند تا بتوانند نقش خود را در سامانه ایفا کنند .ثدت نام در سیناوب برای تمامی جالقمندان به
ن ریات جلمی به صورت خودکار انجام میگیرد .هر فرد با مراجعه به سامانه و ثدت نام به جنوان نویسنده محسهوب
شده و امکان ارسال مقاله به مجالت را دارد .همچنیا ایا امکان برای کاربران به جنوان نویسنده فراهم آمده است
تا مقاالت مورد جالقه خود را ذخیره کرده و فهرست آن را م اهده کنند.
همه مراجعه کنندگان به مجالتی که با استفاده ا نرمافزار سیناوب اداره میشوندز میتوانند ثدت نهام کننهد .امها در
نهایت ایا مدیر سامانه است که نقش افراد در سامانه را تعییا میکند :کاربر جادی (خواننده) نیا ی به ثدت نام ندارد
اما نویسنده برای ارسال مقاله باید در سامانه ثدت نام کند .همچنیا ار یابز ویراستارز صفحهآراز ناشرز دبیر تخصصی
و سردبیر باید در سامانه ثدت نام کنند تا امکان ایفای نقش خود را در سامانه داشته باشند.

سردبیر
سردبیرز ناظر اصلی جریان تدویا و انت ار ن ریه است و به همیا خاطر باید امکانات یادی در اختیار داشته باشهد.
سامانه سیناوبز همه امکانات ال م برای ایفای نقش سردبیری را در اختیار او قرار میدهد .ایا نقشها جدارتند ا :

Open Journal System (OJS): http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
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اجرای سیاستهای کلی و اجرایی ن ریه (تصویب شده توسط هیئت تحریریه)
تعییا نقشهای مختلپ افراد در ن ریه
نظارت بر فعالیت سایر اجضای فعال در ن ریه (دبیر تخصصیز داورز نویسنده و غیره).

در جریان چرخش مقاله در سامانهز هر مقالهای که توسط نویسندهای ارسال میشودز در مرحله اول به دست سردبیر
میرسد و او است که تصمیم میگیرد مقاله صالحیت داوریز ار یابی و انت ار را دارد یا نه و اگر صالحیت انت ار را
دارد باید توسط چه کسی ار یابی شود .در برخی ویرایش های جدید سیناوبز ایا امکان بهرای کارشهناس مسهئول
ن ریه فراهم آمده است تا ار یابی اولیه را انجام داده و چنانچه مقالهز شرایط و ضوابط مورد نظهر ن هریه را رجایهت
کرده باشد برای تعییا دا ور به سردبیر ارسال کند و در غیر ایا صورتز مقاله را رد کرده یا برای نگهارش و اصهالح
مجدد به نویسنده با گرداند.
صفحه اختصاصی سردبیر مانند تصویر یر است.
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بررسی مقاالت توسط سردبیر
نقش اصلی سردبیر که او را ملزم به مراجعه مستمر به صفحه شخصی خود در سامانه میکندز با نگری در مقهاالت
است.

تمامی مقاالت ارسالی توسط سامانهز به صورت خودکهار بهه دسهت
سردبیر سامانه می رسد .سهردبیر ا طریهق صهفحه مهدیریت خهودز
می تواند ایا مقاله را به دالیل کلی رد کرده یا ا طریق تخصهی
ی داور و ارسال مقاله به اوز مقاله را در سامانه به گردش درآورد.
به همیا خاطر نقش را میتوان به دو گروه ا فعالیت تقسیم کرد:
 .0اجمال نظر مستقیم بر روی مقاالت (در صورتی که ی
باشد یا ارتداطی با موضوع ن ریه نداشته باشد).

مقاله شاخ های اصلی ن ریه را رجایت نکهرده

 .2وارد کردن مقاله به چرخه انت ار ا طریق ارسال آن به دبیرتخصصی یا داور و درخواست نظر آنها
در صفحه اختصاصی طراحی شده برای سردبیرز مقاالت موجود به دستههای مختلفی تقسیم شدهاند:
 مقاالت جدید (مقاله هایی که نویسندگان ارسال کردهاند و هنو بررسی ن دهاند .در برخهی ا ویهرایشهها
مقاالت جدید بعد ا بررسی اولیه توسط کارشناس مسئول مجله برای سردبیر ارسال میشود).
 مقاالت ارسال شده به نویسندگان برای ارسال دوباره (مقاله هایی که به هر جلت به نویسنده فرستاده شده
تا ایرادی را رفع کنند و مجدد ارسال کنند).
 مقاالت ارسال شده به دبیر تخصصی (مقالههایی که برای بررسی و اقدام بهه دبیرتخصصهی ارسهال شهده
است تا دبیر نظر خود را در رابطه با مقاله یا تعییا داور و ارسال به داوری انجام دهد).
 مقاالت ارسال شده به داوران (مقالههایی که برای ار یابی به داوران ارسال شده است).
 مقاالت داوری شده (مقالههایی که کار داوری آنها تمام شده است و نیا مند دستور جدیدی هستند).
 مقاالت پذیرفته شده برای انت ار (مقالههای نهایی شده و آماده انت ار .ایا مقالههها را مهیتهوان پهیش ا
انت ار کاغذیز به صورت آنالیا منت ر کرد).
 مقاالت منت ر شده در مجله
 مقاالت پذیرفته ن ده
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با کلی روی هر ی ا ایا دسته مقاالتز فهرستی ا مقاالت با میشود و میتوان مقالهههای مهورد نظهر را بها
کرده و جملیات ال م را روی آن انجام داد.

برای م اهده ی اطالجات مقاله ی ارسال شده بر روی کهد مقالهه
کلی کنید.

صفحه ای که نمایش داده میشود شامل اطالجات ذیل است:







جنوان مقاله
نوع مقاله
موضوجات مرتدط با مقاله
چکیده
م خصات نویسندگان
فایلهای ارسالی نویسنده

با کلی بر روی فیلدی که جلوی جدهارت «انتخهاب کنیهد» قهرار داردز سهردبیر مهیتوانهد در مهورد مقالهة حاضهر
تصمیمگیری کند .در مراحل بعدی تمامی گزینههای موجود در ایا فیلد توضیح داده میشود.
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در سامانه
ن ریات دان گاه
تهرانز پس ا
اتمام مرحله
ار یابی و در
صورت پذیرش
مقالهز مقاله به
بخش ویراستاری
ارسال میشود
که در موسسه
انت ارات به
انجام میرسد.
در سایر ن ریاتز سردبیر مقاله را به ویراستاری ارسال کرده و سپس به صفحهآرایی ارسال میکند.
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ارسال مقاله به داوران
پس ا کلی بر روی کد مقاله م خصات کامهل مقالهه نمهایش داده مهیشهود .قسهمت انتخهاب کنیهد در بهاالی
م خصات مقاله ی منوی ک ویی وجود دارد که ا همیاجا میتوان مسیر حرکت مقاله در سامانه را تعیهیا کهرد.

با انتخاب گزینة ارسال مقاله به داوران میتوانید داور تخصصی برای مقاله را در قسمت نمایش داورز بهرای تعیهیا
حو ة مقاله برای داوری م خ نمایید .فهرست تمام داوران ن ریه در ایا قسمت ظاهر میشود .سپس نام داور را
انتخاب و بر روی افزودن داور کلی کنیدز تا داور مربوطه انتخاب شود.
توجه داشته باشید که اگر می خواهید اصل مقاله را برای داور ارسال کنیدز ال م است در جدول پاییا صهفحهز خانهه
کنار فایل اصل مقالهز را جالمت بزنید .حال با کلی روی گزینة ارسال فایلز مقالهه را بهه داور مهورد نظهر ارسهال
میکنید.
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پیگیری ارسال مقاله به داوری:
مقاالتی که برای داور ارسال میشود درصفحه ی امکانات سردبیر ذخیره خواهد شد .هر ی ا مقاالت ارسال شده به داورانز بسته بهه
نتیجه داوری در سامانه ذخیره میشود .در صورتی که مهلت داوری مقاالت به اتمام رسیده باشد و داور پهس ا قدهول داوری مقالهه در
مدت م خ شده ار یابی خود را انجام ندهدز سامانه بر اساس تظیمات انجام شده توسط سردبیر (که در قسمتهای قدل توضیح داده
شد) به طور خودکار نامه هایی را برای داور ارسال مینماید.
شیوة دیگر برای پیگیری مقاله ارسال شده به داور به صورت یر انجام میشود:


پس ا ورود به در صفحهی اختصاصی سردبیرز مقاله مورد نظر را انتخاب کنید جدولی نمهایش داده مهیشهود کهه بهرای ارسهال نامهه
پیگیری ارسال مقاله به داور ال م است بر روی لین پیگیری ارسال داوری کلی کنید.
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ارسال مقاله برای دبیر تخصصی
در صورت لزوم مقاله را به دبیر تخصصی ارسال کنیدز پس ا انتخاب مقالهز گزینه ارسال مقاله به دبیر تخصصی را
انتخاب کنید.
در صفحه ی امکانات سردبیر لین

هایی برای پیگیری وضعیت مقاالت ارسال شده به دبیرتخصصی وجود دارد.

پذیرش مقاله برای ارسال فایلهای نهایی
وقتی مقاله به تأیید داوران و دبیر تخصصی رسیدز میتوانید با کلی بر روی پذیرش مقاله بهرای ارسهال فایلههای
نهایی قدل انت ار مقاله را به نویسنده ارسال کنید .برای کامل کردن کارز ال م است همه فایلهای مربوب به مقالهه
را نیز ارسال کنید.
 -0فایل نهایی قدل ا انت ار :فایلی که مراحل با نگریز ویراستاری و صفحه آرایی بر روی آن انجام شهده و
فقط برای تغییرات نهایی به نویسنده ارسال میشود.
 -2فرم پرداخت مالی :فرمی که ا طرف مجله تنظیم میشود و برای امضاء به نویسنده ارسال میشود.
 -3کپی رایت :فرمی که نویسنده با امضاء آن متعهد میشود که امتیها مقالهة خهود را بهه مجلهة مهورد نظهر
میسپارد.
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درخواست
ارسال
فایل نهایی
در سامانه
نشریات
دانشگاه
تهران
توسط
موسسه
انتشارات
انجام
میگیرد.
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ارسال مقاله برای ویراستار و صفحه آرا
صفحه ی ارسال مقاله به ویراستار یا صفحه آرا به ی
ترتیب یر جمل نمایید:

صورت میباشد .با انتخاب گزینة ارسال مقاله به ویراستار و یا صفحه آرا باید به

در سامانه
نشریات
دانشگاه
تهران ،ارسال
مقاله به
ویراستاری
توسط سردبیر
و ارسال به
صفحه آرایی
در توسط
موسسه
انتشارت انجام
میگیرد.

ارسال مقاله برای ناشر
در صورتی که مقاله توسط داوران و اجضای هیئت تحریریه پذیرفته شده باشدز مقاله به ناشر ارسال میشود .برای انجهام ایها فراینهد

پس ا کلی بر روی کد مقاله ی مورد نظر گزینه ی پذیرش مقاله برای انت ار به صورت الکترونیکی را انتخاب کنید .سپس اگهر
توضیحاتی برای ناشر در نظر دارید بنویسد و در آخر بر روی ذخیره کلی کنید.
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دبیر تخصصی
در ساختار مدیریتی ن ریاتز دبیر تخصصی کارهای مربوب به انت ار ن ریات تخصصهی را همچهون یه سهردبیر
مدیریت میکند .در بسیاری ا موارد ا سامانههایی که تا کنون توسط سیناوب راهاندا ی شده استز دبیر تخصصی
در نقش جان یا سردبیر هم قرار گرفته است که در ایا صورت همه کارهای سردبیر را انجام میدهد.
به طور کلیز دبیر تخصصی می تواند مقاله را مورد بررسی و ار یابی جلمی قرار داده و نظر خود را به سردبیر اجهالم
کند .ای ان همچنیا می تواند داور را به سردبیر معرفی کند یا خود مقهاالت را بهه داور مهورد نظهر ارسهال کنهد .در
ص ورتی که سردبیرز امکان ارسال به داوری را به دبیر تخصصی بدهدز دبیر مهیتوانهد مقهاالت را بهه داوری ارسهال
کردهز نتیجه داوری را م اهده کندز در صورت اختالف نظر بیا داواران به داور سوم یا داور تطدیقی ارسال کند و در
نهایت نتیحه داوری را به اطالع نویسنده جهدهدار مقاله برساند .دبیهر تخصصهی همچنهیا مهیتوانهد بها م هاهده
اصالحات انجام گرفته توسط نویسندهز آن را برای مطابقت با نظر دارو به داور مربوطه یا داور تطدیقی ارسال کند .و
در نهایت بعد ا اینکه با نگری و اصالحات مورد نظر انجام گرفت برای ادامه کهارز بهه همهراه یادادشهت ویهژه بهه
سردبیر ارسال کند تا برای مراحل بعدی آمادهسا ی شده یا به نویسنده با گ ت داده شود .مجالتی که بهرو هستند
و به صورت مرتب انت ار مییابندز ا نقش دبیر تخصصی که میتواند همه یا چند نفر ا اجضای هیأت تحریریه یا ا
همکاران جلمی مجله باشند به خوبی بهرهمیگیرند.

مقالههای ارسالی جدید

مقالههایی که بررسی آنها شروع شده

با کلی
است:

روی «مقاالت بررسی ن ده»ز فهرست مقالههایی با می شود که به تا گی ا طرف سهردبیر ارسهال شهده
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با کلی
میشود.

روی کد مربوب به هر مقالهز اطالجات کامل آن مقاله به همراه امکاناتی برای انجام جملیات اجرایی گ وده

دبیر تخصصی میتواند روی مقاله یکی ا سه کارهای یر را انجام دهد:
 .0مقاله را برای ار یابی به ی یا چند داور بفرستد.
 .2نظر کارشناسی خود را در مورد مقاله درج کند.
 .3نظر نهایی بررسی (اجم ا شخصی یا نظر داوران) را برای سردبیر ارسال کند.

بسته به ایا که کدام ی

ا گزینههای باال را انتخاب کنیدز امکانات متفاوتی در برابر شما گ وده خواهد شد.

برای ارسال مقاله به داورز کافی است ا فهرست داورهای موجودز فردی را برای داوری انتخاب کرد و مقاله را برای
او ارسال کرد .در نسخه جدید سیناوبز امکان ثدت نام داور جدید برای دبیر تخصصی هم ایجاد شده است .اگر داور
جدیدی را در نظر داریدز کافی است روی گزینه «ثدت نام داور جدید» کلی کنید و م خصات و آدرس داور جدید
را درج کنید.
گزینه دومز یعنی تغییر وضعیت مقاله به در حال بررسیز مقاله را برای بررسی بی تر نزد دبیر تخصصی ثدت میکند.
در ایا وضعیت دبیر تخصصی خود وظیفه ار یابی را بر جهده می گیرد و مثل ی داور نظر خود را درباره مقاله درج
میکند.
گزینه سومز برای مانی است که دبیرتخصصی میخواهد نتیجه نههایی بررسهی را بهه سهردبیر ارسهال کنهد .دبیهر
تخصصی میتواند نظر قطعی خود را در قالب موارد یر اجالم کند:





قابل انت ار
با نگری جزئی
با نگری کلی
غیرقابل انت ار
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 نمیتوانم مقاله را بررسی کنم.
همچنیاز دبیر تخصصی می تواند نسخه جدیدی ا مقالهز حاوی حاشیهها یا ویرایشههای جدیهد را بهرای سهردبیر
ارسال کند.
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