
 

 هران در دانشگاه ت انتشاریافته یادوار اتینشر تیوضع یبررس

 4931سال  انیتا پا تأسیساز زمان 

 1ینیام میمر

 2یغفار دیسع

 شناسیمطالعات دانش

 134تا  107، ص 59پاییز  ،8سال دوم، شماره 

 42/01/59تاریخ دریافت: 

 42/06/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
اند و هدف ت ادواری که از سوی دانشگاه تهران انتشاریافته، موردبررسی قرار گرفتهدر این تحقیق نشریا

 نتشرشدهمپژوهشی( نشریات -، رتبه علمیسایتوبانتشار،  دورهتعیین وضعیت )تعداد، موضوع، تغییرات، 

شی روش پژوهش حاضر، پیمای است.بوده  1352تا پایان سال  (1313تأسیس )دانشگاه از ابتدای این در 

ان از در دانشگاه تهر انتشاریافتهعنوان نشریه دانشگاهی و دانشجویی  600 حدودتوصیفی است. جامعه آماری 

از نوع سرشماری است و کل جامعه آماری  گیرینمونهاست. روش  1352( تا پایان سال 1313) تأسیسآغاز 

 و اطالعات شدهانجامو سیاهه برداری  ایکتابخانهبا روش مطالعات  هاداده. مراحل گردآوری شودمیرا شامل 

، وابستگی، زبان، موضوعانتشار،  دورهانتشار،  پایان وآغاز  سالدر جدولی شامل عنوان،  شدهگردآوری

فاده از ها با استوتحلیل داده. تجزیهه است، محل نمایه شدن و توضیحات دیگر قرار گرفتسایتوبآدرس 

نشریه دانشگاهی و  496 و در قالب نمودارهایی ارائه شده است. گرفتهجامان SPSSافزار آمار توصیفی و نرم

درصد با  8/28عنوان نشریه در حال انتشار،  189از  نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران شناسایی شد. 306

درصد نشریات  94بیش از  موضوع علوم انسانی است و حدود نیمی دیگر به سایر موضوعات اختصاص دارد.

را تشکیل  درصد نشریات علمی پژوهشی مصوب 34/8 وپژوهشی دارد  -ال انتشار دانشگاه رتبه علمیدر ح

طور تقریبی نیمی از مجالت دو فصلنامه و نیم دیگر فصلنامه دوره انتشار به دهد. زبان غالب، فارسی ومی

منتشر  پزشکیتحقیقات داماست که اکنون با نام  مجله دانشکده دامپزشکیترین نشریه دانشگاه، قدیمی .است

درصد نشریات  76سال است.  30و حدود  90ترین عمر نشریات )بدون تغییر نام( از دهه شود. طوالنیمی

                                                           
1. قم، قم نور پیام دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم ارشد کارشناسی دانشجوی، @ut.ac.irmaryamamini 

 قم، قم نور پیام دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم گروه مدیر و . دانشیار4
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به خاطر اوضاع اجتماعی  1372-1399های بین سال کنند.سایت ارائه میفعال، اطالعات خود را از طریق وب

تا  1382های سال و رشد نشریات منفی بوداز جنگ، های پس دوران انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و سال

با  دهد.رشد چشمگیری نشان میانتشار مجالت، های جدید و سهولت انتشار اینترنتی، به دلیل فناوری 1352

رشد فناوری و امکان استفاده از تسهیالت مؤسسات دانشگاهی و بودجه عمومی و به خاطر اهمیت  توجه به

 سایت برای تمام نشریات ضروری است.پژوهشگران، توجه خاص به ایجاد وب انتشار نتایج علمی برای

 ، نشریات دانشگاهیدانشگاه تهران، نشریات ادواری، نشریات علمی :کلیدی واژگان

 مقدمه

ی ها همواره در پنیاز به اطالعات یک ضرورت زندگی اجتماعی است و به همین دلیل انسان

ذشت با گ اند.های مختلف پرداختهکشف و ایجاد راه برآوردن این نیاز حیاتی خویش، به

اعه های اشهای انتقال اطالعات پیشرفت یافت و امروزه نشریات، یکی از محملزمان، محمل

ه آیند که با گسترش تکنولوژی و امکان عرضحساب میسریع اطالعات و کشفیات جدید به

ش اساسی نق لوم و اطالعات مختلف،صورت دیجیتال و پیوسته، در ترویج و توسعه عها بهآن

 کنند.ایفا می

ای که نگاری فارسی مجله را نشریه چندین صفحهدر فرهنگ اصطالحات روزنامه

تر از شود و قطع آن کوچکدر روز یا هفته معین منتشر می صورت هفتگی یا ماهانه وبه

نشریات ادواری (. 1366)برزین، کنندمراتب زیادتر باشد تعریف میروزنامه و صفحات آن به

های های پژوهشی و مقالهها، طرحنامهای از استنادهای مورداستفاده در پایاندرصد عمده

ها و تولید علم تا اندازه زیادی متکی بر دیگر پژوهشعبارتدهند. بهمجالت را تشکیل می

گفت  تواندرواقع می 0(1381 اطالعات و دانش مندرج در نشریات ادواری است )فتاحی،

اط منزله معتبرترین مجرای ارتبآیند و بهحساب میکه نشریات شاهرگ حیاتی اطالعات به

 منداندر کانون توجه مجامع علمی، مراکز پژوهشی و عالقه یوستهاهل دانش و پژوهش، پ

 (.1376 علم و تحقیق بوده است )حری،

دارند )ورع، مجالت علمی اهمیت بسیاری در رشد و توسعه علمی کشورها و جوامع 

های مختلف و ترویج و (. هدف از انتشار مجالت علمی، گسترش پژوهش در موضوع1352
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(. یکی 1350باال بردن سطح دانش نظری و همچنین ارتباط در بین پژوهشگران است )پاشایی،

 .از عوامل اصلی پیشرفت هر کشوری میزان تولید و تأثیر انتشارات علمی آن کشور است

های عنوان یکی از شاخصهای علمی منتشرشده در یک کشور بهها و مجلهمقالهامروزه تعداد 

های شود. مجلهالمللی محسوب مییافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بیناصلی توسعه

یان مجامع م سویک؛ زیرا از باشندیعلمی یکی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری م

اهی های دانشگنمایند و از سوی دیگر علم را از بخشط برقرار میهشگران ارتباعلمی و پژوِ

گاه های علمی رابط بین دانشدهند. درواقع، مجلهو پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقال می

های علمی که منبع عمده اطالعات علمی محسوب و صنعت هستند. بدیهی است که مقاله

، مدیمحیلت خاصی برخوردار هستند )نوروزی و علشوند در میان سایر آثار علمی از منزمی

1389) 

مجالت علمی تولید آمد و زمینه الزم برای  وجود بهمجالت تخصصی از قرن هفدهم 

بود که به  روزنامه علمیه دولت علیه ایرانم.  1862نخستین نشریه علمی ایران در  فراهم شد.

 .یافتانتشار میفرانسه  و سه زبان فارسی، عربی

 خبرمنام داشت که تحت سرپرستی علیقلی خان  دانشن نشریه دانشگاهی ایران، اولی

در چاپخانه مخصوص این  1300تا  1455، از سال دارالفنونعلوم وقت و رئیس وزیر  الدوله

دو شماره در ماه بود. تمامی چهارده شماره  ،دانش دوره انتشار .شدمنتشر می مدرسه

شد و مجانی در اختیار استادان و دانشگاهیان قرار می منتشرشده آن در چهار صفحه منتشر

 (.1372گرفت )نگاهی به نخستین نشریه دانشگاهی ایران، می

ند که آیحساب میترین مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی هر کشور بهاز مهم هادانشگاه

وظیفه  ونخبگان و برترین نیروها و استعدادهای بالقوه جامعه هستند  محل حضور متخصصان،

وپرورش و بالندگی اذهان مستعد و تشنه فراگیری را بر عهده دارند. ارتباط علمی آموزش

ها و از سوی دیگر، امکان تبادل دانسته و قوی با مؤسسات علمی پژوهشی داخلی و خارجی

شتر نتایج بی ترین مجرای این تعامل هستند.کنند و مجالت، اساسیها را فراهم مییافته

 صورتهای کارشناسی ارشد و دکترا( بهنامهها و پایانهای نهایی طرح)گزارش هاپژوهش

ابند. یها انتشار میهای علمی در مجلهتوجهی از نقدها و مرورها و بررسیمقاله و بخش قابل
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پردازند و دانشمندان، طور کامل به نقد و بررسی سایر منابع دانش میها بهبرخی مجله

ه های مروری و انتقادی بعلمی و دانشجویان برای بازیابی مقالههیئتکارشناسان، اعضای 

 (.1381، فتاحی) ها متکی هستندمجله

یکی دیگر از کارکردهای نشریات، پر کردن اوقات فراغت و کمک به توسعه فرهنگی 

وان تاز آموزش غیرمستقیم و مؤثر افراد جامعه را می ایگوشهو رشد اجتماعی جامعه است. 

نشریات ادواری انجام داد. فعالیت در تألیف و انتشار  شدهریزیبرنامههای ریق فعالیتاز ط

عنوان به (و حتی مطالعه چنین مطالبی)نشریات دانشجویی چه علمی و چه خبری و سرگرمی، 

های آموزش عالی، نقش مؤثری در رشد شخصیت اجتماعی، سیاسی و یکی از رسالت

 کند.فرهنگی جوانان ایفا می

د ها و خدمات خورسانی در مورد فعالیتهای مختلف دانشگاه، برای اطالعمراکز و بخش

های کاربردی در حوزه تخصصی مربوطه و راهنمایی و نتایج حاصل از آن، ارائه دانستنی

جهت استفاده مفیدتر از خدمات به انتشار نشریات  اساتید، پژوهشگران و دانشجویان

 پردازند.می

اعی سازی شخصیت فردی، اجتمدانشگاهی نیز سهم بسزایی در رشد و غنیسایر نشریات 

جانبه دانشگاه و فرهنگی گروه مخاطب خود و درنهایت جامعه دارند. این روال، تعالی همه

المللی به دنبال خواهد داشت که هدف اصلی ایجاد مراکز و کشور را در سطح ملی و بین

های انتقال تر، راهان گفت که نشریات قویتوبا این تعاریف می آموزش عالی است.

ند کمک تواها میتری برای دانش و فرهنگ هستند و دانستن هر چه بیشتر در مورد آنمطمئن

گیری بهتر چرخه علمی و فرهنگی کشور نماید. ارزیابی کیفیت و کمیت بزرگی به شکل

ت و ین مراکزاسمجالت دانشگاهی نشانگر وضعیت علمی، پژوهشی و فرهنگی حاکم بر ا

لف های مختتأثیر فراوانی بر ارزیابی حوزه ها،توجه و ریزبینی در بررسی وضعیت آن

مالی و های احترفع نقص ترتیب بااینشان دارد؛ بههای علمی، پژوهشی و فرهنگیفعالیت

اط قوت در تولید، انتقال و تبادل اطالعات با سایر مراکز پژوهشی، علمی و قتقویت ن

المللی دانش با جریان یافتن در مجراهای ارتباطی علمی که پدیده اجتماعی و بین فرهنگی،
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صورت ارادی از سوی پژوهشگران شوند، آزادانه و بهها محسوب میترین آنمجالت از مهم

 آورد.آید و رشد و توسعه علم را در پی میبه اشتراک درمی

 و فرهنگی، داشتن نگاهی جامع ودهنده علمی برای دست یافتن به چنین جریان توسعه

ات هر پذیر از نشریای مکتوب، مدون، روشن و دسترسپیشینه دقیق به تحوالت انتشار و

 المللی آموزشی و پژوهشی، برای فعالیتهای ملی و بیندانشگاه، همراه با توجه به سیاست

 ضروری است. در بهترین مسیرهای دانش و پژوهش

 ترین مرکز آموزشی کشور است که تأسیس آن دربزرگترین و دانشگاه تهران کهن

شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و شعبی که هر یک،  1313هشتم خرداد سال 

دانشکده نامیده شد شامل علوم معقول و منقول، علوم طبیعی و ریاضی، ادب و فلسفه و علوم 

ظور فنی برای آن من تربیتی، طب و شعب و فروع آن، حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و

 (1312شد. )دانشسرای عالی، 

 ،ارالفنوند شعب دانشسراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه مانند افزودناین مؤسسه با  

مدرسه فالحت  ،مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی ،مدرسه طب ،مدرسه علوم سیاسی

کمال  توسط تأسیس) مدرسه صنایع و هنر )اولین مدرسه کشاورزی در ایران(، مظفر

و چند مرکز آموزش عالی دیگر تهران  مدرسه عالی حقوق ،مدرسه عالی معماری (،الملک

( ؛ و 1322 )دانشگاه تهران، گشت دایر تهران فعلی پارک الله در پردیسی در جنوب

با  1مرکز پژوهشی طبق آمار تولید علم سیویلیکا 11پردیس و  5دانشکده، 49اکنون با هم

ای تولید علم در کشور هبندی سازماننویسنده اول، در رتبه 17576مقاله و  48424داشتن 

 ( 1359مرداد 11ایران رتبه اول را دارد.)سیویلیکا ،

های وابسته به آموزش عالی کشور از دانشگاه تهران در میان مؤسسات و سازمان هامروز

مند است. درواقع اگر متغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس هر نظر از جایگاهی رفیع بهره

تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، استادان بنام و بلندمرتبه، 

های اجرایی و ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه

                                                           
1. Civilica.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B7%D8%A8
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
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های غنی ها و آزمایشگاههای صنعتی، اداری، اجرایی و...، داشتن کتابخانهمؤسسات و شرکت

ت و در شدن در پایتخسسات پیوسته و وابسته، واقعها و مؤها و دانشکدهو مجهز، تعدد رشته

مان دانشگاه گمرکز شهر و... را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی

از این  جهت نیست کههای کشور دانست. بیترین دانشگاهتهران را باید معتبرترین و مهم

اه سایت دانشگیادشده است. )وب "زش عالینماد آمو"و "دانشگاه مادر"دانشگاه با تعبیر 

 (1359مرداد  11تهران، 

های دانشگاه تهران در طول بیش از هشتاد سال فعالیت خود، خاستگاه بسیاری از جریان

شماری را در دامان خود پرورانده است و تاریخی، اجتماعی و سیاسی نیز بوده و بزرگان بی

 ن پیشتاز و الگو است.های فرهنگی همچنادر بسیاری از برنامه

 ران،المللی دانشگاه تهگاه ملی و بینجایبهبا چنین پیشینه و موقعیتی و با توجه 

 یابیها باید بسیار موشکافانه و ریزبینانه انجام شود. ارزریزی کلیه فعالیتگذاری و برنامههدف

ای تنها وسیلهنه ها و تولیدات علمی و فرهنگی و نتایج حاصل از آن،کیفیت و کمیت فعالیت

عنوان الگوی ملی است، بلکه در حفظ اعتبار و منزلت برای سنجش کارکرد دانشگاه به

 المللی نیز مؤثر خواهد بود.آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور در عرصه بین

به  گردد،برمی 1319بررسی وضعیت نشریات دانشگاه که انتشار اولین عنوان آن به سال  

ن بودن این مرکز هم ازنظر تاریخی و هم به لحاظ بررسی تحوالت نشریات دلیل قدمت و اولی

 ای دارد.اهمیت ویژه عنوان یک نمونه،دانشگاهی به

رسد در دست داشتن اطالعات کاملی از وضعیت و تاریخچه مدون همچنین به نظر می 

های جدید، یزیرهای پیشین و کمک به کارآیی برنامهنشریات دانشگاه، برای ارزیابی فعالیت

به ز یتواند برای شناخت پیشینه پژوهش کشور نبسیار مفید خواهد بود. این اطالعات می

انشگاه، کتابداران، پژوهشگران و دانشجویان دگیرندگان وزارت علوم، مسئوالن تصمیم

وتحلیل آن، عوامل رشد و رکود نشریات را شناسایی و تقویت یا برطرف کمک کند و تجزیه

 نماید.

های مختلف موضوعی و تخصصی های تاریخی و گرایشبه دلیل وجود انواع جریان 

مؤثر  هایتحوالت نشریات دانشگاه، کمک بزرگی برای برداشتن گام آگاهی بهعلمی، 
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ها و باالخره آموزش عالی سوی رشد و تعالی پژوهش در دانشگاه تهران، سایر دانشگاهبه

 .است

ه نشریات دانشگاه تهران، تنها اطالعات اندک و شده درباردر جستجوهای انجام

که بیشتر، پیشینه مختصر یا گزارش و آرشیو تصمیمات واحدهای مختلف در  یاپراکنده

ژه ها، هیچ پژوهش ویسایت دانشگاه بود موجود است؛ طبق همان بررسیها و وببایگانی آن

ه غییرات و تحوالت ایجادشدتسرنوشتشان، و اطالعات جامع و مدونی از نشریات دانشگاه و 

ها در مدت هشتاد سال فعالیت این نماد ملی وجود و مصوبات و تصمیمات مربوط به آن

ندارد و برای کسب اطالعات باید به حافظه افراد مراجعه کرد که بسیار محدود و ناپایدار 

رگ( میا  است و پس از بازنشستگی، دور از دسترس و با پیشامدهای طبیعی )بیماری

 .خواهد بود نیافتنیدست

طورکلی داشتن یک تاریخچه در صورت شناسایی و ذخیره داشتن این اطالعات و به 

شینه انتشار نظر از ارائه پیصرفشده از انتشارات و تغییرات نشریات، بندیمفصل، قوی و طبقه

اهد بود وچراغ راهی برای ادامه بهتر روند انتشار نشریات خ اولین نشریات دانشگاهی کشور،

های احتمالی جلوگیری خواهد کرد؛ کاریهای موازی و دوبارهو از تکرار اشتباهات، فعالیت

امات و تواند بسیاری از ابهو بااینکه امروزه روند انتشار علمی بسیار متفاوت شده است، می

عتبر م را برای انجام علمی و استاندارد امور انتشار و نیل به ایجاد یک مرکز نشریات سؤاالت

 المللی در دانشگاه پاسخ گوید.ملی و بین

ها و و نقاط قوت انتشار نشریات و سیر نزولی یا صعودی هرکدام از آن هادانستن کاستی

طورکلی ها و تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت و بهتالش برای از بین بردن کاستی

ناخته و ر زیرساختی مشخص، شعنوان شاهرگ حیاتی دانشگاه ببنا کردن ساختار نشریات به

تر به عرصه رقابت دانش و پژوهش در جامعه شده، بنیانی قوی برای ورود آساناصالح

 فراهم خواهد کرد. اطالعاتی امروز

های علمی، اجتماعی و فرهنگی نشریات دانشجویی محل نمایش غیررسمی فعالیت

ی و صورت تخصصبسا بهچهیابد و دانشجویان است که در صورت تداوم، رشد و تکامل می

خش بزرگی از که ب آید. با توجه به پیشینه فرهنگی و سیاسی دانشگاه تهرانارزشمند درمی
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دهد، بررسی سیر تحول نشریات دانشجویی نیز های دانشجویان تشکیل میآن را فعالیت

سایر  وتواند اطالعات تاریخی و فرهنگی مفیدی در اختیار مسئوالن دانشگاه، پژوهشگران می

 مندان بگذارد.عالقه

، رتبه سایت: تعیین وضعیت )تعداد، موضوع، تغییرات، دوره انتشار، وبهدف اساسی

منتشرشده در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس تا پایان سال ادواری پژوهشی( نشریات -علمی

 .است 1352

 حاضر از قرار زیر است: پژوهش هایسؤال

چند  1352در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس تا پایان سال منتشرشده  ادواری نشریات -1

ترین مدت عمر طوالنی -3ترین مجالت دانشگاه تهران کدام است؟ قدیمی -4عنوان است؟ 

 دانشگاه تهران مربوط به کدام عنوان است؟ ادواری نشریات

تاریخی مجالت  یبندساله از تقسیممربوط به کدام دوره ده یافتهبیشترین عناوین انتشار -2 

 دانشگاه است؟

 دانشگاه تهران به چه صورت است؟ادواری تنوع موضوعی نشریات  -9

 دانشگاه تهران چگونه است؟ادواری سایت نشریات وضعیت وب -6

 پژوهشی دانشگاه تهران چگونه است؟-وضعیت نشریات علمی -7

اه تهران پژوهشی دانشگ-یرتبه، تنوع موضوعی، زبانی و دوره انتشار و تعداد نشریات علم -8

 سایت نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چگونه است؟در وب

 دانشگاه تهران در هشتاد سال انتشار چگونه بوده است؟ادواری درصد رشد نشریات  -5

 ه است؟ها چگونو تغییرات عناوین آن ادواری سیر تحول و تبدیل و تفکیک نشریات -10

های گوناگون در ایران و خارج از کشور، نشریات را از دیدگاههای مختلفی پژوهش

بررسی وضعیت مجالت منتشرشده در ایران در  "( با 1376حری )اند. موردمطالعه قرار داده

. بیشترین درصد عناوین در علوم انسانی و سپس "(74-68ساله اول توسعه )طول برنامه پنج

ند. در موضوعات علوم پایه و کشاورزی در سال دابا تفاوت چشمگیر میرا فنی و مهندسی 

کاهش ارقام حکایت از توقف احتمالی نشر دارد. محل نشر، بیشتر، تهران و دوره  74و  71
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های انتشار بیشتر فصلنامه و ماهنامه و زبان بیشتر مجالت، فارسی است. توقف انتشار در سال

 خورد.نقالب این کاهش به چشم میازآپس باعث سیر نزولی بوده و در نشریات 67و  60،61

 شود.شده و شمار مجله در ایران پایین تخمین زده میها بررسیهزینه اشتراک

مجالت پزشکی و  "اساس نشریات علمی"( در پژوهش 4006) 1افشار نیا و عباسی

و پوشش موضوعی و تعداد  4003و  4004غیرپزشکی نوع آ و ب وزارت علوم در سال 

که مجالتی که اند. نتیجه اینها را موردبررسی قرار دادهاهش مقاالت آنمقاالت، رشد و ک

و مجالت نوع ب در علوم انسانی و نوع آ در  شدهیحاوی بیشترین تعداد مقاله بوده معرف

رشد بیشتری داشته است و برای رشد علمی باید تولید و انتشار مقاالت  4003پزشکی، در سال 

 پژوهشی زیاد شود.

های علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری رویکرد دواریا"مقاله 

رسمی ارتباط علمی را برای نشر علمی، کنترل  نظام( 1388علیدوستی و دیگران )"سیستمی

کند و ها و ایجاد وجهه رسمی برای نویسندگان بررسی میها، گردآوری مقالهکیفیت مقاله

ر علمی نویسندگان، داوری مقاالت این مجالت، با مطالعه مراحل دریافت پروانه انتشار و اعتبا

اشکاالت انتشار کاغذی و عدم توجه به منابع ساختار -های علمی ترویجی و پژوهشیمجله

ند ها، تعداد محدود عناوین و نبودن فراینامهبی کار کردی، ناهماهنگی با آیین-غیر استاندارد

ان شها و دور شدن از هدف اصلیصحیح برای نمایه شدن مجالت را باعث کژ کارکردی آن

 داند.می

دسترسی  "مطالعه وضعیت نشر مجالت علمی در ایران"( با 1350پاشایی زاد و دیگران )

آزاد به مطالب مجالت از اینترنت و نقش مجالت در مجامع علمی، مزایای اینترنت برای 

درصد مجالت  87دهد. عرضه و استفاده بهتر از مطالب مجالت را موردپژوهش قرار می

درصد و  1/35 یعلمی پژوهشی و بقیه ترویجی برآورد شده است. موضوع علوم انسان

دهند. وابستگی بیشتر مجالت درصد کل نشریات را به خود اختصاص می 1/3موضوع هنر 

 دانشگاهی و زبان غالب، زبان فارسی است.

                                                           
1. Afsharnia & Abbasi 
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 زمانی بازه یط ایران در علمی مجالت رشد نرخ و وضعیت بررسی"(، در1352ورع )

درصد بوده  4/ 7ساله رشد مجالت علمی دهد که طی بازه ششگزارش می "1388-1352

وع هنر و تنوع رشته و کمترین به موضبیشترین است، بیشترین به موضوع علوم انسانی با 

 55ش از بی ها بوده است.دانشگاه ،وابستگی سازمانی در اکثر موارد معماری اختصاص دارد.

 گاه فعال دارند.علمی وبدرصد مجالت 

ری های فناوکند و ویژگیرا مطالعه می "آینده نشریات علمی و فناوری"( 4004) 1داگنی

در انتشار را برای ذخیره مقاالت، سرعت انتشار، امکان مشاهده نسخه چاپی قبل از نشر و... 

 شمارد.برمی

نگاری و ه روزنامهچالش برای تحکیم مجالت علمی برزیل در زمین"(، 4010) 4ماکادو

دهد و ایجاد سیاست سال در این کشور موردمطالعه قرار می 29را در مدت  "ارتباطات

و  های آموزشیعمومی برای حمایت از انتشار مجالت علمی، تثبیت و مشخص شدن برنامه

یجاد برنامه مدون ارزیابی ا های موردبررسی در دوره تحصیالت تکمیلی،پژوهشی رشته

هایی برای بهبود اوضاع نشریات علمی سازی کامل مجالت را راهو یکپارچه مجالت علمی

 داند.می

چگونه مالکیت بر استراتژی رشد علمی مجالت تأثیر "( در پژوهش 4011) 3دی

بین ناشران انتفاعی و غیرانتفاعی تفاوت  "4000-1590گذارد؟ بررسی مجالت اقتصادی: می

اشران های کمتر و نتفاعی تعداد مجالت بیشتر و مقالهای یافت که ناشران انمالحظهقابل

کنند و های کمتر و عناوین مقاالت بیشتر در هر شماره را تولید میغیرانتفاعی تعداد دوره

جای افزایش عناوین )تعداد( مجالت، تعداد مقاالت موجود کند که بهتر است بهاضافه می

 در هر شماره افزایش یابد.

 STMهای انتشار نشریات: یک مورد از نشریات علمی چالش"بررسی( با 4014) 2ورانا

مشکالت انتشار مجالت علمی، فناوری و پزشکی در کرواسی را بودجه و  "در کرواسی

                                                           
1. Dagenais 

2. Machado 

3. Day 

4. Vrana 
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شده بیان  نویس دریافتنیروی انسانی ناکافی، کیفیت پایین مطالب و شکل مقاالت دست

 داند.ی این مشکالت میحلی براراه کند و فناوری ارتباطات و اطالعات رامی

را مطالعه  "نشریات دانشگاهی در چین: گذشته، حال و آینده "( 4012) 1وو و دونگ فا

ند و ارا دلیل پیشرفت نشریات این کشور معرفی کرده 1511ازآنقالب و توسعه پایدار پس

ها و های خصوصی فرهنگی، تشویق به پژوهش بیشتر و کیفیت باالتر مقالهدخالت شرکت

ژوهش، اند. در این پهای رشد نشریات دانشگاهی بیان کردهیزبینی در تهیه سرمقاله را از راهر

درصد، معادل نصف نشریات علمی، فناوری و  49رشد نشریات علوم انسانی و اجتماعی 

 درصد( برآورد شده است. 90پزشکی )

رسی جامعی بر ها نشان داد، نه در ایران و نه در خارج از کشور هیچ بربررسی پژوهش

موضوعی  صورتنشریات یک دانشگاه یا سازمان آموزشی خاص انجام نگرفته است و تنها به

 هایی وجود دارد.یا در مورد نشریات غیرتخصصی بررسی

آید که در ایران بیشترین انتشار نشریات علمی، دانشگاهی، های موجود برمیاز پیشینه

ی بوده و اوضاع اجتماعی و کمبودها یا و در موضوع علوم انسان زبان غالب فارسی

کننده داشته رشد انتشار نشریات نقش تعیین در و نشر، های مربوط به صنعت چاپپیشرفت

های خارجی، بررسی نشریات دانشگاهی یا علمی فقط در یک موضوع یا است. در پژوهش

های ا یکی از راهها، فناوری رخورد و همه پژوهشعوامل مؤثر بر انتشار نشریات به چشم می

 دانند.شکوفایی نشریات می

 روش پژوهش

 دودحاست. جامعه آماری تمام ) و از نوع کاربردی روش پژوهش حاضر، پیمایشی توصیفی

های دانشگاهی و دانشجویی انتشاریافته در دانشگاه تهران از آغاز تأسیس عنوان( نشریه 600

 شود.شامل می را 1352( تا پایان سال 1313)

ای و سیاهه برداری، استخراج ها با روش مطالعات کتابخانهحل گردآوری دادهمرا

ها و راهنمای مجلهاطالعات نشریات منتشرشده در دانشگاه تهران از تمام مجلدات 

                                                           
1. Wu & DongFa 
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 و( 1378، )صدری طباطبایی نایینی راهنمای مطبوعات ایرانو  )سلطانی( های ایرانروزنامه

( آغاز و با استفاده از اطالعات موجود 1374، )قاسمی 1371-1397 ایرانراهنمای مطبوعات 

در معاونت پژوهشی دانشگاه، مرکز انفورماتیک دانشگاه، بخش نشریات کتابخانه مرکزی و 

مرکز اسناد دانشگاه و دفتر هر نشریه از طریق مصاحبه حضوری یا تلفنی و همچنین مراجعه 

ه تهران، سایت مجالت مصوب وزارت سایت نشریات دانشگاهای نشریه، وببه اصل شماره

 تکمیل شد. "مگیران"آوری و سایت علوم تحقیقات و فن

 دورهانتشار،  ]پایان و [آغاز  سالشده در جدولی شامل عنوان، اطالعات گردآوری

سایت، محل نمایه شدن و توضیحات دیگر قرار ، وابستگی، زبان، آدرس وبموضوعانتشار، 

 گرفت.

که دانشگاه تهران  1362منتشرشده تحت نام دانشگاه تهران تا سال نشریات حوزه پزشکی 

یافته پایان 1362نشریات دانشگاه تهران و از سال  و علوم پزشکی از هم تفکیک شدند، جزء

 تلقی شدند.

رای نشریات یافته در نظر گرفته شد و بپایان هر نشریه از زمان تفکیک به چند نشریه دیگر،

 ثبت گردید. جدید انتشار، سال جداشده

روز آخر گردآوری اطالعات در قفسه بایگانی متفرقه بخش نشریات کتابخانه مرکزی، 

برداری گردید که بررسی وضعیت ای مشاهده و صورتنسخهعنوان نشریه تک 30حدود 

 ها به فرصت دیگری موکول شد.آن

 بندیتقسیم اساس بر -کلی صورتبه قدیمی نشریات حتی–تفکیک موضوعی 

 دکان با که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوب علمی نشریات سایتوب موضوعی

گرفت.  انجامشود، تفاده میاس هم 1مگیران سایت و دانشگاه نشریات سایتوب در تغییراتی

 -ی)خبر عمومیو...( و  بهداشتپزشکی، )پزشکی، داروسازی، دندان پزشکیموضوعات 

 اضافه شد.بندی متفرقه( نیز به این تقسیم

                                                           
1. Magiran.com 
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و در قالب  گرفتهانجام SPSSافزار ها با استفاده از آمار توصیفی و نرموتحلیل دادهتجزیه

 جدول و نمودارهایی ارائه شده است.

 های پژوهشیافته
 496، 1352تا پایان سال  1319سال در دانشگاه یعنی ادواری انتشار اولین نشریه زمان از 

عنوان در حال انتشار است  189شناسایی شد که از این تعداد، عنوان نشریه در دانشگاه تهران 

 اند.شدهیا متوقف شدهیکو بقیه یا تغییر عنوان داده یا به چند عنوان تفک

مجله ترین نشریه دانشگاه تهران، طبق مدارک موجود و اظهار افراد آگاه، قدیمی
 1و از شماره  شدهیر مصورت ماهنامه منتشبه 1319است که از سال  دانشکده دامپزشکی

 Journal of Veterinary، ""مجله تحقیقات دامپزشکی"به  1386سال  64دوره 

Research" با اختصار ،"J.Vet.Res" ارانتش فصلنامه صورتبه و است یافته نام تغییر 

ال سصورت ماهانه و در به نشریه دانشکده پزشکیانتشار  1343ازآن در سال . پسیابدمی

 آغاز شد. نشریه دانشکده فنیانتشار  1348

یزیک زمین فمربوط به نشریات  تغییر نام( بدونر نشریات دانشگاه تهران )ترین عمطوالنی

( است که انتشار 1396)از سال  تاریخ(، 1393)از سال  شناسیمحیط(، 1390)از سال  و فضا

 ها هنوز ادامه دارد.آن

 ه انتشار نشریات دانشگاه تهرانسالهای دهبندی دورهتقسیم .1نمودار 
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ر دبازه، برای بررسی بهتر،  ینگذرد. ااز فعالیت دانشگاه تهران حدود هشتاد سال می

به  ،1352تا پایان سال  1319از زمان انتشار اولین نشریه در دانشگاه تهران در سال  1نمودار 

 ساله تقسیم شده است.هشت دوره ده

و کمترین تعداد عناوین به بازه  1352-1389فته به بازه بیشترین تعداد عناوین انتشاریا

رشد منفی مشاهده  1372-1369و  1362-1399اختصاص دارد. در بازه  1319-1342

 شود.می

 
 موضوع نشریات دانشگاه تهران .2نمودار 

 شدهییعنوان نشریه دانشگاهی شناسا 496از شود، می مشاهده 4گونه که در نمودار همان

عنوان فنی،  13عنوان کشاورزی،  30عنوان در موضوع علوم انسانی،  149، 1352سال  تا پایان

عنوان علوم پزشکی و  11عنوان هنر و معماری،  9عنوان دامپزشکی،  5عنوان علوم پایه،  40

به موضوع علوم انسانی و  عناوین عنوان نشریه عمومی )خبری( است. باالترین درصد 23

 و معماری اختصاص دارد. کمترین آن به موضوع هنر

عنوان، اطالعاتشان را از طریق  120عنوان نشریه در حال انتشار،  189در حال حاضر از 

در سامانه نشریات دانشگاه تهران موجود  هایتساکنند. آدرس این وبسایت ارائه میوب

 است.

 57و فناوری،  یقاتپژوهشی مصوب وزارت علوم، تحق-عنوان مجله علمی 1166از 

و  فارسینشریات، درصد  9/84زبان  .درصد( به دانشگاه تهران اختصاص دارد 34/8عنوان )
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صورت عنوان از نشریات به 27انگلیسی و یک درصد عربی است. هاآن درصد 9/16 زبان

 د.شوصورت دوماهنامه منتشر میفصلنامه و یک عنوان بهبه شکل عنوان  23دو فصلنامه،

لمی پژوهشی دانشگاه تهران در کل نشریات مصوب وزارت علوم، نسبت نشریات ع. 3نمودار 

 تحقیقات و فناوری

 57از ، 3وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق اطالعات نمودار  یبندبر اساس طبقه

 3عنوان کشاورزی و منابع طبیعی،  15عنوان با موضوع دامپزشکی، 3نشریه دانشگاه تهران، 

را عنوان فنی و مهندسی  6عنوان علوم پایه و  7ن علوم انسانی، عنوا 95عنوان هنر و معماری، 

 .گیردیدر هر موضوع را در برم

 بندی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهرانرتبه. 4نمودار  

 و فناوری یقاتوزارت علوم، تحق 1353در سال  
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ه شدن های وضعیت انتشار، نمایکه با توجه به شاخص 1353بندی سال رتبه ،2نمودار  

ر سامانه د نشریه های اطالعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطالعاتدر پایگاه

از نشریات علمی  عنوان 4که دهد (، نشان می1)جدول  ارزیابی نشریات انجام شده است

 Cعنوان رتبه  47و  Bعنوان رتبه  A ،40عنوان رتبه  A+،20رتبه  پژوهشی دانشگاه تهران،

 عنوان رتبه نامشخص است. 8و برای  دارند

 پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -بندی نشریات علمیهای ارزیابی رتبهشاخص .1جدول 

 موقعانتشار به

 امتیاز 30

 امتیاز 30بدون تأخیر تا قبل از انتهای فصل 

 امتیاز 10یک شماره تأخیر 

شده و پس از شناخته Cد، رتبه ان)نشریاتی که در بیش از سه شماره تأخیر داشته

 شود.(ها ابطال میدو اخطار، اعتبار علمی آن

های در پایگاه سازییهنما

 علمی

 امتیاز 30

Scopus,ISI, web of science 30 امتیاز 

 امتیاز 40المللی نمایه تخصصی بین

 امتیاز 10پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 امتیاز Google scholar, Doaj, SID, Noormags 9مثل  هایگاهسایر پا

 افزار استانداردسایت و نرم

 امتیاز 49

 امتیاز 19سایت استاندارد و ناقص 

 امتیاز 10رسانی سایت اطالع

تکمیل اطالعات در سامانه 

 امتیاز 19ارزیابی نشریات 

 امتیاز 10تحریریه  یأتاطالعات کامل ه

 امتیاز 9اطالعات نشریه 

 امتیاز 100 امتیازجمع کل 

تهران  دانشگاه اجتماعی و فرهنگی کل اداره دانشگاهی نشریات بر اساس آمار خانه 

ورت صکنند که بیشتر بهدر دانشگاه فعالیت می 1352نشریه دانشجویی در آبان سال  306

 شوند.گاهنامه منتشر می

 1343 که در سالنام داشت  آیین دانشجویاننخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران 

آئین »ش.(، همراه با عباس اردوبادی  1382ـ  1455منتشر شد. محمدرحیم متقی ایروانی )
نخستین نشریۀ دانشجویی دانشگاه تهران را بنیاد گذاشت. ایروانی و اردوبادی « دانشجویان

 ههر دو کمتر از سی سال داشتند و از شرایط الزم برای کسب اجازۀ رسمی برای انتشار نشری

وزنامۀ ر یازامتبرخوردار نبودند؛ اما با یاری دایی اردوبادی ـ محمدتقی مقتدری که صاحب
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عنوان ضمیمۀ دانشجویی آئین منتشر شد. ایروانی و اردوبادی به آئین دانشجویانبود ـ  آئین

زمان با طرح مشکالت روزمرۀ دانشجویان، کوشیدند هم آئین دانشجویاندر چهار شماره از 

ساخته گیر، آزادمنش و قدرشناس دانشگاه تهران را که نهادی نوبنیاد و نیمهخرده با روشی

ی های متفاوت بدل سازند. )توکلبود به حریمی برای آشنایی، گفتگو و آمیزش نگرش

 (1359طرقی،

اه در دانشگبا رشد روزافزون و پرسرعت دانش، نشریات جدید و تخصصی مختلفی 

به دو تا  1388تا  1389های هستند. چهارده عنوان در سال یکدر حال تأسیس و تفکتهران 

 .اندیافتهنشریه، بدون تفکیک، تغییر عنوان  14و  اندشدهیکهفت عنوان تفک

 گیریبحث و نتیجه

 

 سالهدرصد رشد انتشار نشریات دانشگاه تهران در هشت دوره ده. 5نمودار 

های در سال دهد.ساله نشان میه، رشد نشریات دانشگاه را در هشت دوره د9نمودار 

و  هادهدانشکگیری و شکلکه مقارن با تأسیس و آغاز به کار دانشگاه تهران  1319-1342

ی علمی دانشسرای عالی در محیط دانشگاه است، شاهد چاپ نخستین هاگروهگیری یجا

ین لعنوان اوهای دامپزشکی و پزشکی و کشاورزی بهمجلههای دانشگاهی، مثل نشریه

 النیالتحص. در این دوره تعداد تحصیل کنندگان و فارغهستیمهای دانشگاهی نشریه

 دانشگاهی بیشتر شد و انتشار نشریات علمی و دانشگاهی موردتوجه و اهتمام قرار گرفت.
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صورت خورشیدی به 1349مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال با آغاز فعالیت 

ود، آن بیکی از وظایف  ،یات واحدهای مختلف دانشگاهانتشار نشرکه مستقل و رسمی 

چهارچوب علمی و ضوابط خاصی برای انتشار نشریات تعریف شد و تمرکز انتشار، یکدستی 

 ها و ادامه موفق روند رو به رشد نشریات را سبب شد.یکاردوبارهو پرهیز از 

آزادی با ایجاد و ( 1342پس از پایان جنگ جهانی دوم ) یژهوبه 1332-1349های سال

نسبی در کشور که بر محیط دانشگاه هم تأثیر بسزایی داشت، افزایش تعداد و تنوع نشریات 

با ملی شدن صنعت نفت، نشریات علمی کشور رشد  1345. در سال کنیمیمرا مشاهده 

 پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن مانند و 1334مرداد  48ای یافت؛ اما کودتای مالحظهقابل

سرعت کاهش یافت. در این دوره تا به نشریاتال فشار و سانسور بر مطبوعات، تعداد اعم

ها زیر سانسور و نظارت شدید سیاسی و اجتماعی ( همه مجالت و روزنامه1397پایان پهلوی )

مار شرشد ها و مؤسسات دولتی، هرچند در این دوران به دلیل افزایش تعداد دانشگاه بود.

 .خوردبه چشم میولتی های علمی و دمجله

های قبل بیشتر به نظر از دوره 1392-1329های درصد رشد تعداد نشریات در سال

 یشبه بعد انجام گرفت. افزا 1322های رسد. تحول واقعی در انتشار نشریات علمی از سالمی

عوامل از  تواندانشگاهی را می یالنالتحصها و افزایش فارغتعداد باسوادان، توسعه دانشگاه

 (.1378در وسعت بازار بالقوه نشریات علمی محسوب کرد )زارع،  یرگذارتأث

 تمام نشریاتالزام دریافت اجازه معاونت پژوهشی دانشگاه و با تأسیس  1390 سال در

ت و ارزیابی این نظار ، انتشار نشریات انسجام و یکدستی بیشتری یافت وبرای ایجاد و انتشار

اپ و نشر مجالت، سبب شد که علیرغم مسائل اجتماعی موجود معاونت از کلیه مراحل چ

 .روند رو به رشد نشریات را مالحظه کنیم 90آن زمان، در دهه 

که با آغاز انقالب و باز شدن فضای سیاسی مقارن بود، تعداد  1362-1399های سال

به  1397ل در سا سرعت افزایش یافت؛ امادانشگاه به به طبعهای کشور و مجالت و روزنامه

دلیل وقوع انقالب اسالمی ایران انتشار بسیاری از نشریات علمی متوقف شد. همچنین به 

خاطر ظهور انواع احزاب سیاسی و رواج افشاگری و تهمت در مطبوعات حزبی و جناحی 

ن را توانیم آمیطورقطع جو نامناسبی در کشور برقرار بود که به ،1360-1398های در سال
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رهنگی ها به دلیل انقالب ف. دانشگاهبدانیم کاهش انتشار نشریات دانشگاهی لیکی از دالی

ها را دچار وقفه کرد و مجموع تعطیل شد و انتشار نشریات آن 1361تا  1395های در سال

 .یمشبارشد منفی نشریات در این ده سال که شاهد  سبب شد یادشدهعوامل 

جنگ تحمیلی و کمبود کاغذ و ناشی از  هاییتبه دلیل محدود 1360در دهه 

توجهی نداشت و بعضی از نشریات کشور چاپ، انتشار مطبوعات رشد قابل آالتینماش

شرایط خاص حاکم بر دانشگاه، عزیمت بسیاری از دانشگاهیان به نقاط مرزی تعطیل شد. 

 م پزشکیعلو یهاتفکیک دانشکدهبرای جنگ یا بازسازی مناطق جنگی و تصویب قانون 

 ،از دانشگاه تهران 1371در سال ها و جدا شدن رسمی آن 1362در سال نشگاه تهران دا از

ر ای دمالحظه. به دالیل ذکرشده کاهش قابلدر پی داشتکاهش تعداد عناوین مجالت را 

 شود.دیده می 1372-1369های انتشاریافته در سال ینتعداد عناو

 هایافزایش فعالیت به یکی از نتایجتوانیم را می 70افزایش انتشار نشریات در دهه 

ر این د ها و مؤسسات آموزش عالی و استقبال جامعه از مطبوعاتاقتصادی و توسعه دانشگاه

از نیمه شود. مشاهده می (4012فا )چنین نتایجی در پژوهش وو و دونگ  .بشماریم دوران

دن ت و تخصصی ش. در دوره اخیر به علت پیشرفاستتر ، این افزایش محسوس70دوم دهه 

ت جداگانه صورنشریات هر رشته نیز به ،شکل گرفت یهای تخصصعلوم، بسیاری از رشته

 .شدند یک، تفکتریمنتشر شد و نشریات به عناوین تخصص

سایت و کاهش دردسرهای انتشار کاغذی، بسیاری از موانع همچنین سهولت ایجاد وب 

هموار  ه را برای افزایش انتشار نشریاتبرطرف کرد و را یشترتولید نشریات تخصصی را ب

( 4014ورانا )، شاهد انتشار عناوین بیشتری هستیم. 1382-1379های ترتیب در سالایننمود به

 کند.یج پژوهش خود به تأثیر مثبت فناوری در رشد نشریات اشاره میدر نتانیز 

د. شدناداره می ایصورت جزیرهدر این دوره مجالت تحت نظر معاونت پژوهشی، ولی به

ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات  است که یسنجاین معاونت، معاونت علم هاییرشاخهاز ز

ارائه آخرین اطالعات مربوط به  های الزم وتخصصی دانشگاه و ارائه گزارش -علمی 

آید. یاز وظایف آن به شمار م المللینشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بین
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نظارت و ارزیابی منظم و اعالم نتایج و بازخورد آن، قوام فعالیت انتشار نشریات را  همین

 شود.سبب می

سایت برای نشریات از طریق ، به دنبال تصمیم این معاونت، ایجاد وب1389از سال 

 انتشارات دانشگاه آغاز شد.

ال همکاران فع مسـئول و سردبیران وان و مدیر علمییئتاین مهم بـدون یـاری اعضـای ه

. سـهولت بخشـیدن به این امر و ارائه خدماتی که مسئوالن مجالت بوددر هر مجله ناممکن 

را از دغدغه امـور جـاری و مالی مجالت فارغ سازد و همت خود را صرف جذب مقاالت 

 و ارتقای کیفی مجالت کنند از ضروریات مهم تشخیص داده شد. تریفیتباک

ن علمـی معتبـر در سراسـر جهـان نشـان از تمرکـز انتشـار مجالت از طرفـی حرکت ناشـرا

ها از دغدغه از خدمات آن یریگاست که پژوهشگران و جامعه علمی با بهره ییهادر سامانه

، رسالت جدیدی به رویندستیابی به منابع غنی علمی ازجمله مقـاالت رهایی یابند. ازا

سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمـی  یاندازهانتشارات دانشگاه محول شد تـا با را

اده، ز به جامعه علمی بپردازد )جالل یرساندانشـگاه هـمگـام بـا تحوالت جهانی به خدمات

1351) 

ود کرد با توجه به مشکالت و کمبالمللی دانشگاه تهران ایجاب میجایگاه علمی و بین

ا مجالت، با مدیریتی یکپارچه، ضمن بودجه مجالت درروند انتشار و داوری، همچنین ارتق

ای، با کاهش مشکالت و بار جانبی مجالت، به تمرکز خارج کردن مجالت از قالب جزیره

 ( مشابه بود.4010ماکادو )؛ این مسئله هم با دستاورد بررسی ها بر ارتقا همت گماردآن

سی آسان های روز، خاصه در حوزه نشر، امکان دستراز سوی دیگر تحوالت و فناوری

خصوص محققان در محیط وب فراهم آورده مکان را برای همگان و به زمان و فرا و فرا

سازی همچنین استقرار نظام عرضه و تقاضا، نظام نوآوری و تالش برای تجاری ؛است

ت هایی است که اخیراً در جهدستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشگاه، ازجمله فعالیت

 .ه استگرفت پژوهش و فناوری دانشگاه شکلاجرای نظام جامع 

احی و به طرتا مدیریت یکپارچه در کنار امکانات محیط وب، دانشگاه را بر آن داشت  

 :سازی سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمی دانشگاه تهران بیندیشد، با دو رویکردپیاده
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 کاهش صورت نسخه الکترونیکی که ضمنتسهیل عرضه مجله به مخاطب، به .1

ته مقاالت را در پی داش یتمحیطی و افزایش رؤهای تکثیر و ارسال، مالحظات زیستهزینه

اجرای کامل فرایندهای ارسال، دریافت، داوری، خدمات چاپ )ویرایش زبانی و  .4 .باشد

صص نیروهای متخ مندی ازسازی و انتشار از طریق سامانه که امکان بهرهآرایی(، نمایهصفحه

 .آوردا فارغ از زمان و مکان فراهم و علمی ر

با توجه به این دو رویکرد، سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمی دانشگاه تهران از 

( و با 1359مرداد  11سایت دانشگاه، در پنج مرحله دنبال شد )وب 1351خرداد  1تاریخ 

و تأسیس  فکیک، تیادشده یالتهمکاری مرکز انفورماتیک دانشگاه آغاز به کار نمود. تسه

را به دنبال  1352-1389 یهاسال بسیار چشمگیر عناوین جدید و تخصصی نشریات در

داشت. با رشد روزافزون و پرسرعت دانش، نشریات جدید و تخصصی مختلفی در حال 

 تأسیس هستند.

های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط برای مثال آنچه امروز تحت عناوین مجله

گردد در یپژوهشی منتشر م -منابع طبیعی دانشگاه تهران بااعتبار علمی  پردیس کشاورزی و

 های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.طول سال

 فالحت، عالی مدرسه مجله تحت عنوان 1330تا  1311های دوره انتشار اول آن بین سال

، شریه دانشکده کشاورزین عنوان تحت 1328 تا 1330 هایسال بین آن دوم انتشار دوره

نشریه رسمی دانشکده  تحت عنوان 1396تا  1328های دوره انتشار سوم آن بین سال
مجله علوم  تحت عنوان 1387تا  1396های ، دوره انتشار چهارم آن بین سالکشاورزی

 دانش ، منتشرشده و دوره انتشار پنجم آن شامل هفت مجله تخصصیکشاورزی ایران
م باغبانی ایران، علوم دامی ایران، مهندسی بیوسیستم ایران، تحقیقات ، علوپزشکییاهگ

ست ا وخاک ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، علوم گیاهان زراعی ایرانآب

 شود.منتشر می 87که به پیشنهاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه از سال 

ر مهم د یت علمی، فرهنگی و اجتماعی، نقشعنوان مجرای انتشار اطالعانشریات، به

ها ها دارند؛ و تعداد عناوین و مقاالت و مطالب انتشاریافته در آنپیشبرد اهداف دانشگاه

 شاخصی از رشد علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و اجتماع است.
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ی نشریه دانشجوی 300نشریه دانشگاهی و  490در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس، حدود 

عنوان نشریه در حال انتشار، در موضوع علوم انسانی  189درصد از  8/28منتشرشده است. 

درصد به هنر و معماری اختصاص دارد که با نتایج افشار نیا و عباسی، ورع و  5/1است و 

پاشایی زاد و همکاران مطابقت دارد. با تفاوت چشمگیری، موضوع کشاورزی در رتبه دوم 

 .یه استشب (1350های پاشایی زاد و همکاران )افتهقرار دارد که با ی

 برابر است یتقریب طورها بهتعداد نشریات علوم انسانی با تعداد کل نشریات در بقیه حوزه

های تواند به دلیل شاخه. این مسئله می( است4012فا )که مخالف نتایج وو و دونگ 

ل پژوهشگران تمای یدها و شایه رشتهعلوم انسانی یا فعالیت پژوهشی کمتر در بق ترگسترده

 یگرانو د یوستدیعل جینتا المللی باشد.های دیگر برای انتشار آثارشان در نشریات بینرشته

هرحال برای همگامی با رشد سریع دانش در دنیا و کند. بهمسئله را تأیید می نیهم ا (1388)

ری ریات معتبر پژوهشی ضروحفظ و ارتقاء سطح علمی کشور، افزایش تعداد مقاالت و نش

 است.

انتشار تقریباً (، 1388) یگراند( و علیدوستی و 1352ورع )(، 1376) یحرهمانند نتایج 

صورت دو فصلنامه یا فصلنامه نشان از تأکید و ریزبینی پژوهشی به-تمام نشریات علمی

می نشریات لمسئوالن بر بررسی و گزینش دقیق مقاالت انتشاریافته برای باال بردن غنای ع

 .است در تضاد( 4014ورانا )و با نتایج  دارد

 8/ 34پژوهشی دارد و  -درصد نشریات در حال انتشار دانشگاه رتبه علمی 94بیش از 

دهد درصد نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری را تشکیل می

از نیمی  ضوع علوم انسانی بیشکه نشانگر اعتبار علمی باالی این مجالت است. نشریات با مو

درصد به علوم کشاورزی و منابع  15دهد و پژوهشی دانشگاه را تشکیل می-از مجالت علمی

 دهند.طبیعی اختصاص دارد. بقیه موضوعات درصد اندکی را به خود اختصاص می

و ورع  (1350زبان غالب نشریات، فارسی است این نتیجه در پژوهش پاشایی زاد )

رای شوند. بدرصد نشریات به زبان انگلیسی منتشر می 9/16ز به دست آمد و فقط نی (1352)

ه زبان المللی توجه به انتشار نشریات بمعرفی تولیدات علمی و فرهنگی کشور در سطح بین

 رسد.انگلیسی مهم به نظر می
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 تساله اول از انتشار نشریادر طول حدود هشتاد سال فعالیت علمی دانشگاه تهران، ده

 یرشد نشریات منفی بود که با نتایج حر 1372-1399های کمترین رشد را داشت، بین سال

های جدید و سهولت ایجاد و انتشار ساله هشتم به دلیل فناوریهمخوانی داشت و ده (1376)

درصد نشریات در حال  76دهد.رشد چشمگیری نشان می( 4014ورانا )همانند نتایج اینترنتی، 

های عدد از نتایج تمام پژوهش ینکنند. اسایت ارائه میعاتشان را از طریق وبانتشار، اطال

 توانبیشتر است که می (،1376) یحر ( و1350(، پاشایی زاد )1352ورع )ی، قبلانجام شده 

 .را رشد فناوری و امکانات بیشتر در گذر زمان دانست علت آن

 پیشنهادها
 آمدهدستبهنگر و اضافه کردن مداوم اطالعات تهایجاد بانک اطالعات نشریات جاری و گذش 

 کردن اطالعات روزآمداز پیشینه نشریات و 

  های نشریاتیتاولوی آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای تعیین هامعاونتتعامل مداوم با 

  های آنندبردههای و شرایط الزم برای نشریات علمی و ارزیابی دقیق و ریزبینانه و یژگیواعالم 

 کت در بازار یکپارچه نشریات و ایجاد سیاست عمومی و قوانین یکپارچه و نظارت بر شر

 شدهیفتعرهماهنگی هر نشریه با استانداردهای 

  برقراری جلسات منظم برای تبادل اطالعات نشریات مختلف دانشگاه و نشریات هم دامنه در

 داخل و خارج دانشگاه

  و موضوعات مختلف اهدورهبررسی تاریخی و موضوعی نشریات در 

  ایجاد بانک اطالعات برای نشریات دانشجویی و برقراری امکانات الزم برای تکامل و پیشرفت

 سوی انتشار علمیبه

 یگیری و ...( به زبان انگلیسیجهنتیده، مانند چکهای مقاله )تأکید بر ارسال برخی از بخش 

 بررسی قدرت نفوذ و میزان استناد نشریات 

 قوانین ایجاد عناوین جدید نشریات هم سو و ادغام نشریات موازی در صورت  نظارت دقیق بر

 وجود

  ن برای مندایان، نیکوکاران دانشگاه و سایر عالقهبندانشجلب حمایت مادی و معنوی مؤسسات

 حمایت و همکاری در نشر استاندارد
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 تیمبه خاطر اه و یو بودجه عموم یمؤسسات دانشگاه التیبا توجه به امکان استفاده از تسه 

 یضرور اتیتمام نشر یسایت براوب جادیپژوهشگران، توجه خاص به ا یبرا یعلم جیانتشار نتا

 است.

 منابع

 نگاری فارسی. تهران: بهجت.(. فرهنگ اصطالحات روزنامه1366برزین، مسعود )

(. مطالعه وضعیت نشر مجالت 1350پاشایی زاد، حسین، فدایی، غالمرضا و حری، عباس )

 .199-177 :(1) 17، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعلمی در ایران. ع

نخستین نشریه دانشجویی  1342-1343(. آیین دانشجویان 1359توکلی طرقی، محمد )

دانشگاه تهران به مدیریت رحیم متقی ایروانی و عباس اردوبادی. تهران: پردیس 

 دانش.

انتشار مقاالت در دانشگاه تهران. تهران: دانشگاه تهران  نامه(. شیوه1351جالل زاده، زهرا )

 .اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات

اله سوضعیت مجالت منتشرشده در ایران در طول برنامه پنج ی(. بررس1376حری، عباس )

 .37-47،41-46، کتابداری(. 74-68اول توسعه )

 . تهران: مطبعه روشنایی.1312-1313(. سالنامه دانشسرای عالی 1312دانشسرای عالی ) 

. تهران: دانشگاه 1329-1322(. راهنمای دانشگاه تهران سال تحصیلی 1322دانشگاه تهران )

 تهران.

 10(. مطبوعات ایران تاریخچه مجالت علمی تخصصی در ایران. رسانه، 1378) یژنزارع، ب

(4): 93-28. 

نوشته  [(. دانشگاه تهران1359اوری )سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علم تحقیقات و فن

  /http://journals.msrt.irاز  ،1359خرداد  11. بازیابی شده در ]سایتوب

از ، 1359خرداد  11(. بازیابی شده در 1359سامانه نشر مجالت علمی دانشگاه تهران )

https://journals.ut.ac.ir/ 

https://journals.ut.ac.ir/
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. تهران: مرکز اسناد و مدارک 1327های ایران تا پایان (. راهنمای مجله1328، پوری )سلطانی

 علمی ایران.

. تهران: کتابخانه 1368-1327های ایران (. راهنمای مجله1365سلطانی، پوری و اقتدار، رضا )

 ملی ایران.

ن: کتابخانه ملی . تهرا1371های ایران (. راهنمای مجله1374سلطانی، پوری و اقتدار، رضا )

 ایران.

های ایران ها و روزنامه(. راهنمای مجله1383سلطانی، پوری، اقتدار، رضا و عالمی، زهرا )

 های ایران(. تهران: کتابخانه ملی ایران.)جلد اول مجله1384

. تهران: مرکز 1397-1302(. راهنمای مطبوعات ایران 1378صدری ) ،ینیطباطبایی نائ

 .هارسانه مطالعات و تحقیقات

علیدوستی، سیروس، عبدالمجید، امیرحسین، خسروجردی، محمود و محمدی، فخرالسادات 

های علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری رویکرد سیستمی. (. ادواری1388)

 .165-408 :(3)14،رسانیکتابداری و اطالع

های نظری و ری جنبه(. مدیریت نشریات ادوا1381اهلل و منصوریان، یزدان )فتاحی، رحمت 

ها )چاپی و دهی و ارائه خدمات ادواریکاربردی گزینش فراهم آوری سازمان

 الکترونیکی(. تهران: دبیزش.

. تهران: مرکز مطالعات و 1371-1397(. راهنمای مطبوعات ایران 1374قاسمی، فرید ) 

 ها.تحقیقات رسانه

 .8(. رهیافت، 1372ش( )نگاهی به نخستین نشریه دانشگاهی ایران )نشریه دان 

 یرانیکتابداران ا یمشارکت علم ی(. بررس1389) یمحمد یعل وشیو دار رضایعل ،ینوروز

 ،یشناساطالع. یهای استنادهای مندرج در نمایهالمللی با تأکید بر مقالهدر سطح بین
11-14(21950): 153-181. 

مرداد  11بازیابی شده در  .سایتنوشته وب [(. تاریخچه 1359سایت دانشگاه تهران )وب

 /http://ut.ac.ir، از 1359

http://ut.ac.ir/
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. ]سایتنوشته وب (. فهرست نشریات دانشجویی دانشگاه تهران1359) __________

 /http://ut.ac.ir، از 1359مرداد  11شده در  یابیباز

. بازیابی شده ]سایتنوشته وب (. آمار تولید علم دانشگاه تهران1359کا )سایت سیویلیوب

 http://www.civilica.com     از، 1359مرداد  11در 

 زمانی بازه یط) ایران در علمی مجالت رشد نرخ و وضعیت بررسی (.1352ورع، نرجس )

 .58-51 :60، رهیافت(. 1388-1352
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