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 زادهصفر بیگ

 1رانی(، تهران، ارانداکی)ا رانیاطلاعات ا یفناور پژوهشگاه علوم واستادیار حقوق خصوصی، 

 بهروز رسولی

 (،رانداکی)ا رانیاطلاعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور ،یشناسعلم اطلاعات و دانش ،یدکتردانشجوی 
 تهران، ایران 

 

به ثبت رساند، آیا چنین پژوهشی  -در سامانه نشریات علمی  را اشنوشتهدستکه نویسنده پس از آن: چکیده

در فرایند پذیرش تا چاپ آن آگاهی یابد یا نه؟ و اگر چنین است، این حق اش نوشتهدستحقی دارد که از سرنوشت 

 -از مبانی حقوقی و مستندات قانونی استوار است. نگاهی به راهنمای نشریات علمی  کیکدامدر حقوق ایران بر 

 -در علمی  کهیدرحالتاکنون به این موضوع و چنین حقی توجه نشده است، دهد که پژوهشی در ایران نشان می

تا حدی دهد که این گروه از نشریات نشان می هامقالهدر راهنمای پذیرش  شدهارائهبندی پژوهشی غیر ایرانی، زمان

وق ایران، از طریق اند. در این مقاله ضمن بیان مبانی حقوقی وجود این حق در حقچنین حقی را به رسمیت شناخته

پژوهشی در ایران و نیز چند کشور خارجی  -مقایسه و مطالعه تطبیقی، وضعیت موجود در نشریات مهم علمی

که وجود این حق در ایران نیز به اثبات رسیده، های لازم، علاوه بر آننمودارها و سنجش ارائهو با  شدهیبررس

بندی مربوط به ، به اعلام زمانهامقالهنیز در راهنمای پذیرش  پژوهشی ایران -که در نشریات علمی شنهادشدهیپ

 ویژه مرحله داوری توجه شود.هریک از مراحل موجود در فرایند پذیرش تا چاپ مقالات، به

 .نشریهپژوهشی،  -مقاله علمی ، نوشتهحقوق مالکیت فکری، دست ارتباط علمی، پدیدآور،: هالیدواژهک
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 مقدمه. 6
جای علوم بسیار کند بود و دانشمندان در جایو انتشار پیشرفت  ،اختراع حروف متحرک و چاپتا پیش از 

حروف متحرک و چاپ در پیدایی ولی  ؛مکاشفات خود بودندمطالعات و ای درگیر جهان به شکل جزیره

می های علقرن چهاردهم و پانزدهم میلادی دنیای نشر دانش را دگرگون کرد و روحی تازه به ارتباط

 هچاپ معمولاً پیوند علمی میان دانشمندانی شدنی بود که در یک منطقنوین دمید. پیش از عصر 

 مشکلات برخاسته از فاصلهبودند، ولی چاپ تا حدودی توانست یا نزدیک به هم واحد جغرافیایی 

و  های علمی گسترده میان پژوهشگرانبا گسترش ارتباط .جغرافیایی میان دانشمندان را رفع کند

و علم و  تری گرفت، گونۀ انتشارات علمی با تغییراتی همراه شددانشمندان، پیشرفت علوم شتاب بیش

پژوهشگران به شکل گسترده توانستند از  ،د. از این زمانگردیخود زندگی ای از پژوهش وارد عصر تازه

و  ها را نقد کنندیند، آنهای خود را دربارۀ این دستاوردها بگودستاوردهای دیگران آگاه شوند، دیدگاه

هایی علمی شد که در اندازی انجمنبشناسند. این پیوندهای گسترده منجر به راهبهتر ها را پدیدآوران آن

 در میانهای خود را با یکدیگر آمدند و دیدگاههای گوناگون گرد هم میها پژوهشگران حوزهآن

هایی بود که در پیشرفت علوم در از شمار چنین انجمن 1«یتانیاعلوم بر یانجمن سلطنت» گذاشتند.می

 (.Collins 2015, 7-10بریتانیا نقش داشت )

های ارتباط علمی تا به امروز ترین شیوهو غیره از کلیدی آثار علمی، همانند کتاب، نشریه، نامه

های نباشت دانش در حوزهبه ا هاآن. اندهای علمی امروزه رواج بیشتری یافته، نشریهحالنیباااند. بوده

سازند، در راستای کنند، امکان برقراری پیوند علمی میان پدیدآوران را فراهم میعلمی کمک می

دارند، راهی برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران های علمی گام برمیو بهبود کیفیت نوشته یابیاعتبار

بر پایۀ ها این نشریه (.Solomon 2007و سرانجام در ساخت جوامع علمی نقش دارند ) آفرینندمی

 033تاریخچۀ همتزارخوانی به بیش از پردازند. پژوهشی پدیدآوران می یهاافتهی انتشارهمترازخوانی به 

ها از این شیوه برای ( و هنوز نشریه1031شعاعی و شیخ )میرزایی، ابویی، قاراخانی گرددیبازمسال پیش 

شود که بین نشریه و پدیدآور گیرند. انتشار به این شیوه، منجر به پدید آمدن حقوقی میانتشار بهره می

اند ها و راهنماهایی که برای پدیدآوران نگاشتهنامهاز طریق آییندر این فضا به حقوق نشریه  باآنکهاست. 

تواند توجه نکردن به حقوق پدیدآوران می جه شده، ولی به حقوق پدیدآور توجه نشده است.تا حدی تو

ها شود. برای نمونه، اگر مشخص نباشد که مقاله چه منجر به سوگیری در فرایند داوری و انتشار مقاله

د شده پذیرش/ رو چه زمانی  شدهارسالزمانی به دست سردبیر نشریه رسیده، چه زمانی برای داوری 

یابد. نمونۀ دیگر آنکه اگر امکان پیگیری مقاله برای پدیدآور نیست و پاسخگویی نشریه نیز کاهش می

 ها در نشریه سوگیری ایجاد شود.ها مشخص نباشد، ممکن است در نوبت انتشار مقالهتاریخ پذیرش مقاله

فرایند ثبت تا رشان در اثرنوشت ساز  باید کهچندانپژوهشی در ایران  –مقالات علمی امروزه پدیدآوران 

. این آگاهی از این بابت دارای اهمیت آگاه نیستندپژوهشی  –علمی در نشریات خویش  نوشتهدستچاپ 

 
1.Royal Society 
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با توجه به مفاد قانون که  عنوان یک دارایی فرهنگی و مادیبههای علمی و پژوهشی مقالهمفاد است که 

، ایران نیز شایسته پاسداری و حمایت دانسته شده است گذارقانوناز نگاه ( 11/13/1033حمایت )مصوب 

پدیدآور یا پدیدآورانشان سرمایه ، سوکیاز که  آیدبه شمار می یهای درازمدتحاصل مطالعات و پژوهش

خودشان موجد دارایی مادی و  از سویی دیگر،و  اندها مصرف کردهمادی و معنوی فراوانی را برای خلق آن

، حق پدیدآوران بر آگاهی از رونیازا. توجه برای نویسندگانشان خواهند بود ردرخو شیوبکممعنوی 

بررسی ویژه شایسته انکارناپذیر و  -در مفهوم حقوقی آن  –عنوان بخشی از اموالشان بهسرنوشت آثارشان 

تکالیفی که و  آثار دارد، از سویی گونهنیاتوجهی به حقوقی که پدیدآور از این منظر که بی همآناست؛ 

اجر ماندن کوشش پدیدآور و دلسردی او و عدم اقبال بیبه مآلاً  از سوی دیگر، دیگران در قبال آن دارند،

 .به نتایج تلاشش خواهد انجامید

های مرتبط با آن، قانون حمایت از حقوق در میان قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت ادبی و حمایت

آید که ترین قانون به شمار میترین و خاصشاخص 1(11/13/1033صوب و هنرمندان )م مؤلفان، مصنفان

، خواه در کسوت نویسنده، اثردر آن، ضمن به رسمیت شناخته شدن حق مادی و معنوی برای صاحبان 

و خواه در کسوت هنرمند، ترتیبات حمایت از این حقوق و مجازات متعرضان به  خواه در کسوت مترجم

قانون  1ماده  بر اساسپژوهشی،  –مقالات علمی  ازجملهآثار قلمی،  ازآنجاکهآن نیز بیان گردیده است و 

 گیرند.قرار می مذکورهای قانون اند، مشخصاً در قلمرو حمایتپدید آمده« از راه دانش»مذکور 

از مسائل کلیدی در فرایند داوری و چاپ « اثراز سرنوشت  یبر آگاهپدیدآور حق »رسد ظر میبه ن

آثار علمی است که تاکنون به شکل بایسته به آن توجه نشده است. در این مقاله نخست وجود چنین 

رای باید ب« اثراز سرنوشت  یبر آگاهپدیدآور حق »حقی را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا 

پدیدآوران در نظر گرفته شود یا خیر؛ البته حقوق پدیدآوران مقاله علمی در بازۀ زمانی تحویل اثر برای 

هم با تأکید بر مرحله نشر آن در نشریات علمی ـ پژوهشی تا زمان چاپ آن در چنین نشریاتی است؛ آن

قرار  یموردبررسدر این بازۀ زمانی  «حق بر آگاهی از سرنوشت اثر»عنوان  رونیازاگونه مقالات. داوری این

پیدا است که حقوق مرتبط با پیش از ارائۀ اثر به نشریه یا حقوق  یروشنبهگیرد و از عنوان مذکور می

های نشریه اجرایی یاوهیشها و مقاله حاضر نیست. سپس راهبرد موردتوجهمرتبط به زمان پس از انتشار، 

و سرانجام به بررسی توجه به این حق در  شوددربارۀ این حق بررسی می پژوهشی داخلی-علمی

شود، خواهیم ها به کار گرفته میافزاری که امروزه در فرایند داوری بسیاری از نشریههای نرمزیرساخت

 پرداخت.
 

 اثرسرنوشت  . مفهوم2
شود و با توسط پدیدآور آغاز میمراد از سرنوشت یک اثر در این مقاله فرایندی است که پس از نگارش اثر 

 -های علمی نشریهحق بر سرنوشت اثر در هدف ما در این مقاله بررسی  ازآنجاکهیابد. انتشار اثر پایان می

 
زاده، صفر؛ شرح قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تهران، کلک برای دیدن متن این قانون نگاه کنید به: بیگ. 1

 و بعد. 30، ص 1031صبا، 
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ها ارسال است، بنابراین آثاری بررسی خواهند شد که برای این نشریه)عمدتاً در مرحله داوری( پژوهشی 

از زمانی که برای ۀ علمی نوشتدسترفته یک هممی هستند(. رویشوند )که عموماً به شکل مقاله علمی

انتشارات »کند. های گوناگونی را سپری میرسد گامشود تا زمانی که به انتشار مییک نشریه فرستاده می

های گوناگونی برای سرنوشت یک رود گامهای علمی به شمار مینشریه بنامکه از ناشران « 1الزویر

 .اندشدهدادهنمایش « نمودار یک»ها در سازی کرده است. این گامطراحی و پیادهۀ علمی نوشتدست

 
 2های کلیدی در سرنوشت یک مقاله علمی در نشریه. گام1 نمودار

 

و انتشار یک مقاله  های متفاوتی برای دریافت، داوری، پذیرشپژوهشی، رویه _اگرچه نشریات علمی 

 «یکپایۀ »بر  وبیش همانند هستند.های گوناگون کمها در نشریهاین گامرفته همدارند، ولی روی

شود. پس از دریافت توسط نشریه، ان( آغاز می)دآوریپدسرنوشت یک اثر با گام ارسال برای نشریه توسط 

 کنند و اگر آن را مناسب برای انتشار در نشریه بدانند معمولاً برایان( نگاهی اجمالی به آن می)ریسردب

فرستد. اگر تر شاید بیش از سه نفر، یک مقاله را داور کنند( میهای باکیفیتسه داور )در بعضی از نشریه

ماند و از میان سه داور، دو داور نظر به پذیرش مقاله بدهند، معمولاً نشریه منتظر نظر داور سوم نمی

یا پیشنهادهای  نظراعمالدر جهت کند نظر داوران را برای نویسنده یا نویسندگان بفرستد تا کوشش می

 
1.Elsevier 

 elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review (October 10, 2017)برگرفته از . 2
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و یکی مقاله را تأیید و دیگری رد  نباشدداوران اقدام صورت گیرد؛ اما اگر نظر دو داور نخستین، یکسان 

 کند.کند، نظر داور سوم موضوعیت خواهد یافت و سرنوشت مقاله را از جهت پذیرش یا رد تعیین می

مندرجات مقاله بوده و نویسنده یا نویسندگان نیز نظر داوران هرگاه جمع نظر داوران بر تأیید اعتبار 

را اعمال کنند و اثر از نگاه داوران نویسنده یا نویسندگان نهایی شود، اثر توسط دفتر نشریه برای ویراستار 

 شود.ادبی و زبانی فرستاده می

ای آن است که نشریه در شود که فرستادن مقاله به معنمعمولاً در راهنمای نشریات این نکته قید می

، درباره ویراستاری مقالات، نظر صاحب یا صاحبان رونیازاویرایش مطالب و مندرجات مقاله آزاد است و 

شود؛ هرچند که حق اعتراض به نحوه ویرایش برای آنان محفوظ است و داوری درباره اثر گرفته نمی

را از نویسنده یا نویسندگان یا  شدهانجامدام یراستاری مقاله، تأیید اقبه و درستی یا نادرستی اعتراض

، برخی حالنیبااگیرند تا باب هرگونه اعتراض بعدی به این را در آینده ببندند. نویسنده مسئول مقاله می

ان( بار دیگر آن )ریسردبان(، )دآوریپدپس از ویرایش اثر توسط  فرایند داوری و نشریات هنگام پایان یافتن

گذارد و سرانجام اثر د و چاپ آن را در جلد و شمارۀ خاصی با شورای سردبیران در میان مینبینرا می

 شود.های نشریه منتشر میاز شماره یکیدر

جاری است و باید به آن توجه شود؛ به این « حق بر آگاهی از سرنوشت اثر»در سراسر این فرایند، 

نجام ویرایش اثر یا فرستادن آن به داوری، این امکان رضایت نویسنده یا نویسندگان بر ا رغمبهمعنا که 

ای است )داوری در چه مرحله نوشتهدستکم برای نویسنده مسئول باید وجود داشته باشد که بداند دست

باشد که این امور در چه بازه زمانی انجام  شدهمشخصیا ویرایش( و افزون بر این بایست از پیش برای وی 

در هر مرحله آگاهی یابد و در صورت ضرورت بر این تأخیر  صورت گرفتهواند از تأخیر خواهند شد تا او بت

« حق بر آگاهی از سرنوشت اثر»، آگاهی از این امر کلیدی است که چه زمانی حالنیباااعتراض کند. 

 یابد و مبانی این تحقق چیست. در ادامه این امر تشریح شده است.تحقق می
 

 آگاهی از سرنوشت اثر. زمان تحقق حق بر 3
وگو از تحقق رابطۀ توسط صاحب اثر )نویسندۀ مقاله( گفتنوشته دستآشکار است که پیش از فرستادن 

نویسنده با رعایت مفاد راهنمای مؤلفان که  کهیهنگاممعنا است؛ اما از حقوقی بین نشریه و نویسنده بی

های نشریات نیز عیناً یا تفصیلاً اهنما در سایتخورد و این ردر همۀ نشریات علمی ـ پژوهشی به چشم می

را دریافت « نوشتهدستتأییدیۀ ثبت »کند و خود را در سایت نشریه ثبت می نوشتهدستشود، آورده می

دامنۀ این حق چیست و  کهنیااما پاسخ به ؛ شودمحقق می« حق بر آگاهی از سرنوشت اثر»دارد می

نشریات علمی  شدهرفتهیپذبه واکاوی فرایندی دارد که اثر را در مفهوم  سرنوشت اثر به چه معنا است نیاز

کند که در این فرایند، مراحل ثبت اثر، تأیید به یک اثر قابل نشر تبدیل می شدهثبتـ پژوهشی از یک اثر 

و  است صیتشخقابلعام(  طوربهو چاپ ) ییبرگ آرانخستین اثر، ارجاع به داوری، ارجاع به ویراستاری، 

دهد و از حقی که ما در پی تبیین آن هستیم از سویی به صاحب اثر حق مطالبه و پرسش از نشریه را می

کند شخصی می کمدستسوی دیگر نشریه را مکلف به پاسخگویی و آشکارسازی در برابر نویسندۀ اثر یا 

 شود.یاد می« نویسندۀ مسئول»که در نشریات علمی ـ پژوهشی از او با عنوان 
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 پژوهشی –های علمی . مؤیدات وجود حق بر آگاهی از سرنوشت اثر در مقاله4
 بارهنیدراقانون اساسی  34اصل  و است شدهشناختهدر حقوق ایران، مالکیت بر اموال به رسمیت 

«. کندمالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می»گوید: می

های ذیل را ممکن است اشخاص نسبت به اموال، علاقه»ایران  قانون مدنی 23ماده  بر طبق همچنین

در تفاسیر  «.( حق ارتفاق به ملک غیر0( حق انتفاع؛ 2( مالکیت )اعم از عین یا منفعت(؛ 1باشند:  داشته

از  نمونه، و برای است قرارگرفته تیموردحماعلاوه بر شناسایی،  ،مالکیت ادبینیز  قانونی و متون قوانین

که این ماده به دلیل در  شدهگفته 23ی از شارحان نامبردار قانون مدنی ایران درباره ماده یکسوی 

و حقوقدانی دیگر،  (03جعفری لنگرودی، ص )ناقص است « مالکیت ادبی و هنری»مفهوم  برنداشتن

مال »ضوع آن را در شمار مالِ موقانون مدنی،  23و  13با توجه به ماده ضمن تأکید بر چنین مالکیتی، 

این نوع از مال اگر از منظر شرعی نیز نگریسته شود  .(03کاتوزیان، نظم حقوقی، ص )آورده است « نقولم

به نقل از:  11، ص 3ج لقواعد الفقهیه، ابجنوردی، ) «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»در سایه حدیث 

، شایسته حمایت و پشتیبانی است. درآمدهعنوان یک قاعده فقهی که در زبان فقیهان به (10زاده، ص بیگ

قانون مدنی( و  03که مالک حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد )ماده از سوی دیگر، با توجه به آن

الکیت او تا زمانی که مال از م تصرفات مستلزم آگاهی او از کم و کیف مال و اوصاف آن است گونهنیا

تواند از مال خود هر میزان که لازم است آگاهی یابد و چنانچه مالش به هریک خارج نشده، حق دارد و می

مالش را نفی وضعیت از طرق و ترتیبات قانونی در تصرف و ید غیر باشد، این امر حق او بر آگاهی از 

را که برای حفظ و نگهداری و ایجاد اطلاعات لازم  ،کند، بلکه چنان شخصی مکلف است در برابر مالکنمی

نوعی از اموال پدیدآورنده است، او بر « اثر»اگر بپذیریم که  . بدین ترتیب،شرایط بقای آن لازم است بدهد

تر است و به همین خاطر است که تمام اشخاصی که امین هر فرد دیگری درباره آگاهی از مالش محق

، باید حساب زمان تصدی خود را قانون مدنی( 113ه شوند )همچون وکیل حسب مادمالک محسوب می

ها است لازم است . با این وصف، اشخاصی که مال غیر به نحو قانونی یا حسب توافق در ید آنبه او بدهند

که به لحاظ قانونی منعی در این خصوص اطلاعات کافی درباره وضعیت آن مال را به مالک بدهند، مگر آن

از سوی . که حسب تراضی یا مؤدای عرف، ارائه اطلاعات ضرورت نداشته باشدیا آن وجود داشته باشد

هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به »گوید: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می 2ماده  دیگر،

 «قیاس اولویت»بر مبنای به کیفیت مذکور، «. که قانون منع کرده باشد...اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن

در متون فقهی و حقوقی مبنای استنباط و استخراج احکام به مبتنی بر موازین منطقی است و  درواقعکه 

اگر آگاهی از اطلاعات عمومی مجاز است، مگر در مواردی که منع قانونی دارد، اطلاعات  1رود،شمار می

خصوصی بین طرفین رابطه خصوصی نیز باید برای طرفین قانوناً قابلیت افشا داشته باشد، مگر در مواردی 

 ضرورتی وجود نداشته باشد. بارهنیدرابه شرح فوق که 

 
، تهران: 3. ترمینولوژی حقوق. چ 1041برای دیدن معنا و مفاد قیاس اولویت نگاه کنید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر. . 1

 .111گنج دانش، ص
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پژوهشی و نشریه مربوط اعمال گردد، به  –نویسنده مقاله علمی  حال اگر آنچه گفته شد در رابطه بین

آگاه شود و به همین ترتیب، نشریه را عنوان یکی از اموالش بهدهد که از سرنوشت اثرش نویسنده حق می

کند که اطلاعات مورد درخواست نویسنده را در اختیار او بگذارد؛ و البته آشکار است که بر هر مکلف می

یا تراضی طرفین بر منع « که قانون منع کرده باشدمگر آن»بور، این قید قانونی حاکم است که دو امر مز

ممکن است گفته شود داوران ایرانی قید زمانی برای داوری را  ممنوعیت، متعارف باشد. گونهنیاباشد یا 

تواند در مورد زمان انجام داوری قولی بدهند و پژوهشی ایرانی نمی –و بنابراین، نشریات علمی  رندیپذینم

شود که زمان انجام داوری و ارائه نظر نهایی به صاحب مقاله روشن نباشد و البته با همین امر باعث می

وصف مذکور، گریزی از این وضعیت مبهم و نامشخص وجود ندارد. فارغ از دلایلی که لزوم همسویی و 

کنند، درباره این پژوهشی ایران با نشریات مشابه و معتبر خارجی را تأیید می –نشریات علمی آورایی هم

هنگام فرستادن به پژوهشی  -های رسمی نشریات فارسی علمی روش داوران ایرانی باید گفت که در درگاه

در قبول یا هم داور شود و شود که زمان داوری چه بازه زمانی را شامل میمقاله به داور به او گوشزد می

، از داوران یکیکه نشریات نیز عملاً از این .مخیر است و اجباری بر او نیست ین بازه آزادارد داوری در 

التحصیلان سیل عظیم فارغ چراکهشوند؛ را برای داوری نپذیرد، آشفته و دلگیر نمی شدهفرستادهمقاله 

حاضرند دست به  -و فارغ از ملاحظات مالی  – عتباری، ملی و ادانشگاهی و آنان که بنا به دلایل علمی

داور،  کهیهنگاماز سوی دیگر، به لحاظ حقوقی،  .اندفراوانتر بزنند های کمدر بازهحتی داوری مقالات 

پایبند  -که نویسنده مقاله نیز از آن آگاه است  –به این تعهد خود باید پذیرد، داوری در زمان مقرر را می

دارند به نیا خارج از ضوابط اعلامی خود میل  یرحقوقیغپژوهشی به دلایل  –نشریات علمی باشد و اگر 

، این موارد یا در معذورات یا محذورات اخلاقی یا کاری هستند دنداوران برای عمل به تعهدشان تذکر بده

 د.نند یا شفافیت آن را از بین ببرند حق نویسنده مقاله را تضییع کنتواننمی
 

 علمی ـ پژوهشینشریه  پدیدآور باحقوقی  هرابط. 5

راهنمای چاپ  ،گردد و در آنبه لحاظ حقوقی، آنچه در برگ فراخوان نشریات علمی ـ پژوهشی درج می

 گونهنیاایجاب عامی است از سوی های معتبر حقوقی، در میان انواع ایجابگردد، آثار علمی ذکر می

به چاپ مربوط خواهد مقاله بنویسد و مایل است آن را در نشریه خطاب به هر کس که می ،نشریات

 ازجملهپژوهشی،  -؛ البته با این قید که چنین شخصی باید شرایط نخستین نوشتن مقاله علمی برساند

 یک مؤسسه آموزشی یا پژوهشی یعلمئتیهداشتن تحصیلات دانشگاهی و در برخی از موارد، عضویت در 

نویسندگان چنین مقالاتی، قبول عملی نویسنده یا فرستادن مقاله از سوی بر این اساس، را داشته باشد. 

 130، در حوزه ماده آید. بدین ترتیببه شمار میپژوهشی  –صورت گرفته از سوی نشریات علمی ایجاب 

یک یا چند نفر دیگر، تعهد که یک یا چند نفر در مقابل عقد عبارت است از این»گوید: قانون مدنی که می

در همین اندازه نیز قراردادی قانونی بین نویسنده و نشریه علمی ، «ها باشدآن موردقبولبر امری نمایند و 

 –با توجه به تقسیماتی که از عقد شده، آنچه در رابطه پدیدآور و نشریه علمی  شود.پژوهشی ایجاد می –

و نشریه نیز پس از تأیید  ارائه کندای که صاحب اثر، مقاله، عقد عهدی است؛ دایر بر ایندادهرخپژوهشی 

 13 هکم در حدود ماددستچنین قراردادی  .اعتبار علمی مندرجات آن، مقاله را در نوبت چاپ قرار دهد
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اند، نموده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد»دارد: ایران که مقرر میقانون مدنی 

هر قرارداد  ند، اعتبار قانونی و حقوقی دارد و همان«مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است کهیدرصورت

آورد. معتبر دیگر، از سویی دارای حقوقی برای طرفین است و از سوی دیگر، تکالیفی برای آنان پدید می

عمول، چاپ آن را معلق و منوط به در هنگام پذیرش متن مقاله، حسب رویه م نشریه ازآنجاکهالبته 

ضمنی هر دو طرف، قرارداد و تراضی حاصل  موردتوافقداند و این شرط بنایی پذیرش و تأیید داوران می

قانون مدنی، عقد معلق  133پژوهشی را باید در محدوده ماده  –رنده مقاله علمی وبین نشریه و پدیدآ

؛ و نیز معلق بر این شرط ه توسط داوران مورد وثوق نشریهدانست: معلق به پذیرش اعتبار علمی مفاد مقال

از سوی او  ایو همان کسی باشد که مقاله را در سایت نشریه بارگذاری کرده مبنایی که مقاله متعلق به 

 حق چنین کاری را دارد.

گفته، تحقق رابطۀ حقوقی بین صاحب اثر و نشریه را بپذیریم، حسب آنچه بر حق اگر به شرح پیش

تواند و حق دارد از حقوق مالکانۀ خود حمایت مادی و معنوی صاحب اثر )پدیدآور( مترتب است او می

ی کند و در انجامد جلوگیرکند و از هرگونه رفتاری که به از بین رفتن این حق یا کاهش ارزش آن می

؛ خواه این خسارات مادی است واردشدهاو  بهمقام جبران خساراتی برآید که از راه تعرض به حقوقش 

هر کس »گوید: می بارهنیدرا( 4/2/1003باشند، خواه معنوی. ماده نخست قانون مسئولیت مدنی )مصوب 

 مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرتا ی احتیاطی به جان یا سلامتیبی جهیدرنتبدون مجوز قانونی عمداً یا 

ای وارد نماید که موجب ضرر افراد ایجاد گردیده لطمه قانون برای موجببه که گریدتجارتی یا به هر حق 

البته در این میان، توافق «. خود استجبران خسارت ناشی از عمل  مادی یا معنوی دیگری شود مسئول

خصوص مقاله و محتوای آن رفتار کرده، نه صاحب مقاله در  تیحسن نبنایی طرفین نیز بر این است که 

تحریریه آن حقوق مادی و معنوی  ئتیهای دیگر بدهد و نه نشریه و آن را تا زمان داوری به نشریه

 نویسنده )پدیدآور( را تضییع کنند.

پژوهشی مورد تأکید و اهمیت است که اگر برای آنان  –این تکلیف پدیدآور چنان برای نشریات علمی 

برای چاپ و انتشار به دو یا چند نشریه داده، ضمن  زمانهم، مقاله خود را ایآشکار شود که نویسنده

کنند و درج می« فهرست سیاه نشریه»ای از چرخه انتشار، نام او را در خارج کردن مقاله چنین نویسنده

 کنند.پذیرند و نه چاپ میمی ای از او را نهلهراحتی مقابه پسازآن

در چنین فضایی، همچنین اگر در جریان داوری مشخص شود که صاحب اثر مرتکب سرقت علمی 

 تیحسن ندارندۀ با  عنوانبهمخدوش است و نشریه با او  براثرشده است، تمامی حقوق مادی و معنوی او 

 تیحسن نحب مقاله متوجه شود که نشریه در فضایی عاری از رفتار نخواهد کرد و بر همین اساس اگر صا

بر مقاله  ازآنچهکند، حق اعتراض دارد که این امر متوقف است بر آگاهی صاحب مقاله با مقاله او رفتار می

کند و از های گوناگون که مقاله طی میاو از سرنوشت مقاله در برهه کهنیاگذرد. نیز موقوف است بر می

اش در نشریه زمانی مربوط به آن آگاه شود تا اگر بنا بر عذرهای موجه، تمایلی بر انتشار مقالههای بازه

پژوهشی نداشته باشد، بتواند با اعلام به نشریه از چاپ آن جلوگیری کند که در این خصوص به  –علمی 

تواند از این بابت یلحاظ حقوقی، هرگاه نشریه بخواهد با درخواست صاحب مقاله موافقت کند، نویسنده نم

اعتراضی داشته باشد، زیرا در زمان فرستادن و ثبت مقاله در سایت نشریه، این توافق ضمنی صورت گرفته 
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گاه آن را در فرایند انتشار پس نخواهد گرفت و حق چاپ یا عدم چاپ اثر کلاً با نشریه که صاحب اثر هیچ

تواند در صورت ورود حب مقاله موافقت کند، میاست و از سوی دیگر، حتی اگر نشریه با درخواست صا

موازین قانونی، این خسارات را از پدیدآور مطالبه کند و او ملزم  بر اساسخسارت مادی یا معنوی به خود، 

تواند از نام و نشان داور یا داوران آگاهی یابد، بر این چرا پدیدآور نمی کهنیااما ؛ به جبران خسارت است

ود که پوشیده ماندن نام داور یا داوران بر پدیدآور، از شروط بنایی و عرفی مقرر در شاساس توجیه می

قانون مدنی ایران است  221این وضعیت مشمول مادۀ  درواقعروابط حقوقی بین پدیدآور و نشریه است و 

اشد منصرف به آن ب هم یحعقد بدون تصر کهیطوربهدر عرف و عادت  یمتعارف بودن امر»گوید: که می

در مرحلۀ داوری از سوی داوران رد شود، نوشته دستاگر  کهآننتیجه «. ذکر در عقد است یمنزلهبه

در مرحلۀ اش نوشتهدستبررسی شدن به حق ندارد از نشریه، نام داوران را بخواهد یا نوشته دستصاحب 

خود در سامانۀ نشریه این حق را به نشریه داده که نوشته دستداوری اعتراض کند؛ زیرا در هنگام ثبت 

آن را به داوری بدهد و به نظر داور یا داوران تمکین کند؛ اما گفتگو بر سر بازۀ زمانی مربوط به داوری 

از چه زمانی داخل در فرایند داوری شده و در اش نوشتهدستپدیدآور حق دارد بداند که  کهنیااست و 

یا خواهد شد و این بازۀ زمانی اولاً باید از پیش مشخص باشد، خواه  شدهخارجند چه زمانی از آن فرای

این عدم آگاهی و  براثرکه  یقاتییتضبه نامشخص بودن آن و  تصریحاً و خواه عرفاً و ثانیاً پدیدآور حق دارد

شریۀ از نامشخص بودن مترتب است اعتراض کند و در صورت تضییع حقوق مادی و یا معنوی خود، علیه ن

 باب تسبیب یا تقصیر طرح دعوا کند.
 

 هابررسی نوشته. 1
ش چندان در کانون توجه پژوهشگران و از سرنوشت اثر یبر آگاه یدآورحق پد تاکنونرسد مینظر به 

نویسی در توان آورد: نخست آنکه سابقۀ مقالهکم دو دلیل برای این مسئله میدستحقوقدانان نبوده است. 

 کهیدرحالهای اخیر رشد کرده است. های علمی و دانشگاهی چندان نیست و بیشتر در سالنشریه

رسد شود. دوم آنکه به نظر میهای سال است که به شکل رسمی منتشر میای همانند کتاب سالرسانه

علم و فناوری  گذاراناستیسهای دانشگاهی به این اندازه در کانون توجه چاپ مقاله در نشریهتاکنون 

. ولی با توجهی (Pilcher, Kilpatrick, and Segars 2009) برای تشکیل نظام پاداش و ارتقا نبوده است

رود این حق به یکی ها دارند، گمان میها و مراکز آموزشی و پژوهشی به چاپ مقاله در نشریهکه دانشگاه

سرنوشت دو گروه به شکل کامل با مقاله  کمدستکه اکنون توضیح این های کلیدی بدل گردد.از چالش

( دانشجویان دوره دکتری که بدون ارائه گواهی پذیرش 1است:  خوردهگرهپژوهشی و چاپ آن  –علمی 

)اعم  یعلمئتیه( اعضای 2پژوهشی امکان دفاع و مآلاً نخواهند داشت؛  –شان در یک نشریه علمی مقاله

پیدا کنند و در  ءتوانند ارتقاگونه نشریات نمیاز آموزشی و پژوهشی( که بدون انتشار مقاله در این

کم برای تضمین ، دسترونیازاهای جذب ممکن است با خطر خاتمه همکاری مواجه شوند. نخستین سال

در این پژوهش اهمیت بسیار دارد و راهی  موردنظرضعیت این دو گروه، پرداختن به موضوع حق و حفظ و

 .قلماهلکمک به توسعه دانش و حفظ حقوق  یاست برا
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نب داوری های دانشگاهی و علمی ـ پژوهشی صورت گرفته ناظر بر جوانشریهتر مطالعاتی که دربارۀ بیش

و به این نکته  اندتر از دید انتقادی به مسئلۀ داوری نگریستهیشها بها هستند. این پژوهشدر این نشریه

نیز به این نتیجه  هاآن، بیشتر حالنیبااها خالی از اشکال نیست. که داوری مقاله در نشریه اندکردهاشاره

 Paltridge 2017; Siler and Strang) اند که در حال حاضر جایگزین بهتری برای داوری نیسترسیده

2016; Weiskittel 2015; Manchikanti, et al. 2015; Dobele 2015; Turner 2013; Hames 

2012; Bornmann and Mungra 2011; Pautasso and Pautasso 2010; Leslie 1990.) 

 انواع/ وعن ،یداور یمرس دنیراف وجود دمع ای وجود یبررس( به 1034علیدوستی و همکاران )

و  یلاص اندگرنیگمیمص، تهالقم رشیذر پر بثؤم ایارهیعم ،رییگمیمصت یهاروش ،جیرا یهایداور

 صیاقو ن رد داورانکلم، عداوران ابختان ایارهیع، مداوران ابختان عابنم ،یداور دنیرادر ف جیرا یاارهجنه

رانی یا یملع شریۀن 231 رانیردبس لاتکشو م لائسو م داوران یاهزارشدر گ جیرا ایهیتاسو ک

 اههالقم ارشگن فیعض تیفیا، کههالقم یداور ودنبیولانهای این پژوهش آن بود که طاز یافتهپرداختند. 

 های علمی در ایران است.های نشریهترین چالشی از کلیدیالم لاتکشو م

بخش  یابیارزاست که دربارۀ  مطالعاتی، های در پیوند با موضوع این مقالهبخش دیگری از پژوهش

( پژوهشی 1031و زینلی ) یگیب رزایم، عباسپوربرای نمونه، . اندشدهانجام هانشریه یسندگاننو یراهنما

 -یعلم یفارس اتیدر نشر یسندگاننو یبخش راهنما یموردبررس یارهایمع یترعا یزاناز م یآگاه برای

در  یموردبررس یارهایدرصد از مع 33تنها  درمجموعاند که اند و دریافتهانجام داده یرانا یپژوهش

از چهار بخش  . افزون بر این،اندلحاظ شده یرانا یپژوهش-یعلم یفارس یاتنشر یسندگاننو یراهنما

 یارهایمع رین( کمتیساختار مقاله و مشخصات ظاهر ی،و حقوق یمسائل اخلاق یات،)کل شدهیبررس

شده  یترعا یارهایمع یشتریندرصد و ب 13با  یو اخلاق یشده مربوط به بخش مسائل حقوق یترعا

( نیز به بررسی 2310و ملایی ) سلامت، سبحانی درصد است. 11با  یمتعلق به بخش مشخصات ظاهر

عدم انتشار مقاله در نشریۀ »ها پرداختند و دریافتند که مسئلۀ کیفیت مسائل اخلاقی در راهنماهای نشریه

 ها است.نشریه موردتوجهبیش از دیگر اصول « دیگر

درصد از  31 نشریۀ حوزۀ پزشکی به این نتیجه رسید که 203( نیز پس از بررسی 2334« )واگر»

کمیتۀ »ها معیارهای درصد نشریه 23ندارند و تنها « راهنمای پدیدآوران»ها هنوز بخشی با نام نشریه

نشریۀ پزشکی کشور  04پژوهشی دیگر روی  اند.را رعایت کرده 1«های پزشکیالمللی سردبیران نشریهبین

را در « راهنمای پدیدآوران»شکل کامل ها به درصد از نشریه 11پاکستان نشان داد که تنها نزدیک به 

 (.Samad, Khanzada & Siddiqui 2009اند )رسانی کردهسایت خود آگاهیوب

رسد توجه به این بخش بیشتر شده است. در یک مطالعۀ میدانی های اخیر به نظر میولی در سال

ائل اخلاقی اطلاعات ها دربارۀ مسدرصد نشریه 43نشریۀ حوزۀ پزشکی مشخص شد که بیش از  13روی 

افزون بر این، نشریاتی که از  (.Jaykaran, chavda, kantharia 2011اند )کاملی به پدیدآوران داده
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 Gasparyan et) دارندنگهکنند تا این بخش را بروز کیفیت بالاتری برخوردار هستند بیشتر کوشش می

al. 2014.) 

از سرنوشت  یبر آگاه یدآورپد حقبه تاکنونکه  دهدهای مرتبط نشان می، بررسی نوشتهدر مجموع

ای در این زمینه یافت نشد. در این پژوهش، با انجام پیمایشی میدانی روی طالعهش توجهی نشده و ماثر

های انگلیسی و فارسی کوشش خواهد شد به این امر توجه و بدنۀ پژوهش دانشگاهی در این زمینه نشریه

 تقویت شود.
 

 پژوهششناسی روش. 7
 ییپاسخگو یبراحسب این رویکرد، کرد.  یبنددسته یفیک یمدر پارادا توانیپژوهش حاضر را م یکردرو

و وضعیت د نشو لیوتحلهیتجز، گردیده مطالعه و یابیاسناد مرتبط جستجو، باز لازم استها، به پرسش

که برای کمک در روشی بوده  1«روش تحلیل اسنادی». گردد کشورهای گوناگون مقایسه موجود در

گردآوری،  برایمند نظام ییندفرا یاسناد یلتحل. هداف پژوهش به نظر مناسب آمده استدستیابی به ا

 یلدر تحل یفی،ک یهاروش یر. همانند سا(Rapley 2007) استاسناد مرتبط و بررسی  لیوتحلهیتجز

 یاسناد یلتحل (.Flic 2014: 526) شوند یرتفس یخاص منظوربه یدبا شدهیگردآور یهاداده یاسناد

اسناد . (Rapley 2007) یرو تفس یلو تحل و انتخاب اسناد، مطالعه ی: بررسکلیدی است گامسهشامل 

ها در که بیشتر نشریهاست  2«ترازفرایند داوری هم»در این پژوهش دربردارندۀ راهنمای  شدهیبررس

های گوناگون است و رسانند. این فرایند دارای گامآن را به آگاهی پدیدآوران می شانیهاتیساوب

گام  13این فرایند را در « وایلی». برای مثال، انتشارات برداردهای متفاوت فرایند داوری را در جنبه

 0بندی کرده است.متوالی دسته

های گوناگون علمی در نشریه« ترازهمفرایند داوری » دربردارندۀپژوهش  ینا در شدهیبررس ۀجامع

با کمک تکنیک نخست نشریۀ علمی بررسی شدند.  133جامعه،  همۀه دلیل محدودیت در بررسی ب. است

برای گزینش  .های مرتبط گزینش شدندبرای گردآوری داده زبانیسیانگلنشریۀ  13تصادفی گیری نمونه

های باکیفیت در سطح جهان ه شد که دربردارندۀ نشریهاستفاد« 3وب آو ساینس»نامۀ ها از نمایهنمونه

جی. »ها از پایگاه دربردارندۀ نام و دیگر اطلاعات نشریه« اکسل»ها، نخست فایل است. برای گزینش نمونه

بندی های گوناگون دستهها بر پایۀ موضوع، نشریهها بارگیری شدیا گزارش استنادی نشریه« 1 سی. آر.

 های آن موضوعدر هر موضوع بر پایۀ شمار نشریه گیری تصادفینمونه« اکسل»افزار مو با کمک نر شدند

 انجام شد.

 
1.Document Analysis Method 

2.Peer Review Process 

3.Authorservices.Wiley.Com/Reviewers/Journal-Reviewers/What-Is-Peer-Review/The-Peer-

Review-Process.Html 

4.Web of Science (WoS) 

5.Journal Citation Report (JCR) 
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های های انتشاراتی بلکه مؤسسههای علمی نه مؤسسهاز سوی دیگر، در کشور ایران، ناشران بیشتر نشریه

کنونی در ایران، با یاری  ، برای بررسی وضعرونیازاها هستند. ها و پژوهشگاهآموزش عالی، همانند دانشگاه

های وزارت علوم، نخست فهرست نشریه نشریه گزینش و بررسی شدند. 13گیری تصادفی تکنیک نمونه

مایکروسافت »افزار نرم دردریافت و  2و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت، درمان 1و فناوری تحقیقات

برای  ها بوده است.شناختی نشریهکتابدربردارندۀ نام و دیگر اطلاعات  فایلاین وارد شدند. « اکسل

و  های وزارت علوم، تحقیقاتسایتهای پیشنهادشده در وببندیها نیز از دستهبندی این نشریهگروه

های نیز بر پایۀ شمار نشریه نجایاو آموزش پزشکی کمک گرفته شد. در  فناوری و وزارت بهداشت، درمان

ها نه تعمیم نشریه گزینش شدند. لازم به یادآوری است که هدف از برگزیدن این نمونه 13هر حوزه، 

تر هایی برای روشنو آوردن شاهد و مثال های پژوهش در سطح عمل بودهنتایج، بلکه بررسی پرسش

 است. شدن بحث

 یا «ترازفرایند داوری هم»های بخشبازدید شد و  هاآنسایت از وبها، پس از گزینش نمونه

اگرچه گاهی در عمل اتفاقی غیر ها بازیابی شدند. سایت نشریهدر وب« راهنمای پدیدآوران/ نویسندگان»

ها های اجرایی نشریهنامهها در مقام آییناین بخش ازآنجاکهافتد، ولی می شدهگفتهها در این بخش ازآنچه

جداگانه ذخیره شدند و همۀ « اکسل»ها در یک فایل محتوای این بخشیل قرار گرفتند. هستند ملاک تحل

ها که هایی در این بخشمحتوا توسط یکی از پدیدآوران مقاله مطالعه شد. پس از مطالعۀ این متون، گزاره

اثر برای انتشار  داوری و انتشار اثر، وضعیت کنونی اثر، یا گفتن/ نگفتن دلایل عدم پذیرش بازماندر پیوند 

هایی نیز به شکل غیرمستقیم به هریک از این سه به پدیدآور بودند استخراج شدند. گفتنی است، گزاره

شده توسط پدیدآور های استخراجدر گام بعدی محتوا و گزارهموضوع پرداخته بودند نیز استخراج شدند. 

بر پایۀ  هاسرانجام این گزارهشد. ان حاصل میها اطمیندیگر نیز مطالعه شد تا از درستی و ارتباط گزاره

برای  اند.مقاله آمدهپیوست این که در  هایی خلاصه شدندو در جدولبندی دستههای پژوهش پرسش

برداری شده است. عنوان نشریه از کدهای عددی بهره یجابهها ها، در این جدولناشناس ماندن نام نشریه

ها آمده نشریه« راهنمای پدیدآوران/ نویسندگان»هایی که در محتوای ها از عین گزارهدر این جدول

، اگر محتوا انگلیسی بوده در جدول نیز انگلیسی آمده و اگر محتوا فارسی رونیازا برداری شده است.بهره

 بوده در جدول نیز فارسی آمده است.

توسط دو نفر برای « نویسندگانراهنمای پدیدآوران/ »یا « ترازفرایند داوری هم»مطالعۀ محتوای 

و آوردن  «اکسل»های ها در فایلهای پژوهش، ثبت و نگهداری دادههای در پیوند با پرسشاستخراج گزاره

از راهبردهایی هستند که برای افزایش اعتبار روش ، در جدولی در پیوست مقاله شدههای استخراجگزاره

عنوان نشریه راهبردی است که  یجابهرداری از کدهای عددی ب. همچنین، بهرهانداتخاذشدهانجام پژوهش 

 شده است. گرفتهشیپها و رعایت اصول اخلاقی پژوهش در برای حفظ محرمانگی نشریه
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 های پژوهشیافته. 8

 وضعیت مرحلۀ داوری در نشریات کشورهای خارج از ایران. 8-6
در نمونۀ نهایی گزینش و بررسی  «ساینس وب آو»نمایه شدۀ انگلیسی در پایگاه نشریۀ  13 در مجموع

تا  باشندهای گوناگونی ها از حوزهکوشش شد این نمونهها به شکل تصادفی بوده و گزینش نمونهشدند. 

هدف این پژوهش تعمیم نتایج به جامعۀ  ازآنجاکه. ای نداشته باشندها سوگیری حوزهنتایج بررسی

هایی برای پشتیبانی از موضوع مطرح در مقاله بود، حجم مثالها نبود و صرفاً به دنبال شاهد و نشریه

توانست دید فراگیرتری از های بیشتر مینمونه نیز بر پایۀ فرمول خاصی تعیین نشده است. اگرچه نمونه

نشریه )فارسی و انگلیسی(  133وضعیت موجود به دست دهد، ولی به دلیل محدودیت زمانی به بررسی 

 است. شدهدادهها نمایش این نشریه یشناخت تیجمعهای یک ویژگی در نموداربسنده شد. 

نشریه( و  22درصد؛  34اند )ها در حوزۀ علوم انسانی بودهبیشتر نشریه« نمودار دو»های بر پایۀ داده

نشریه بیش از دیگر ناشران نشریه داشته است. برای مدیریت نشر  11نیز با « الزویر»شرکت انتشارات 

ها مدیریت فرایند انتشار مقاله کنند و از آن برایافزارهایی طراحی یا خریداری میها نرمها، نشریهمقاله

تر از سامانۀ ها بیشاست، نشریه شدهدادهکه در نمودار نشان  گونههمانگیرند. بهره می

«ScholarOne/Manuscript Central » گیرند بهره می«( 1کلاریویت آنالیتیکس»)از محصولات شرکت

، «Elsevier Editorial System - EES» ،«Editorial Manager - EM»های نشریه(. سامانه 13)

«eJournalPress»  و«Scholastica »هاآنها برای مدیریت نشر از هایی هستند که نشریهاز دیگر سامانه 

است و نام  شدهیطراحکه احتمالاً توسط خود نشریه  گیرند. سامانۀ دو نشریه نیز مشخص نیستبهره می

 گیرند.یت نشر بهره میتجاری ندارد یا آنکه از رایانامه برای مدیر
 

 
1.Clarivate Analytics 
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 های انگلیسینمونه یشناخت تیجمعهای . ویژگی2نمودار 

 
 

 آگاهی از زمان داوری و انتشار اثر. 8-6-6

برای پدیدآوران مهم است که زمان داوری و انتشار یک اثر در یک نشریه چگونه است. برای مثال، برخی 

نیستند.  ارائهقابلرا قدیمی کرده و دیگر  هاآنکنند که گذشت زمان هایی گردآوری میاز پدیدآوران داده

گیری دآوران برسانند تا در تصمیمها باید زمان داوری و انتشار یک اثر را به آگاهی پدی، نشریهرونیازا

 نقش داشته باشد. هاآن

ها توجه دهد که این نشریهنشان می انگلیسینشریه  13های حاصل از بررسی داده لیوتحلهیتجز

در نمودار دو  کهچنانآنچندانی به مسئلۀ آگاهی پدیدآوران از زمان فرایند ارسال تا پذیرش مقاله ندارند. 

 اند.ها به این مسئله توجه نشان دادهنشریه سومتر از یککمتنها نمایان است 

8%

11%

13%

21%

47%
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 زمان فرایند ارسال تا پذیرش اثر ۀنیدرزم ی انگلیسیهارسانی نشریه. آگاهی0نمودار 

 

هریک به شکلی دربارۀ زمان  شدهیبررسهای مورد( از نشریه 13درصد ) 23 «سهنمودار »های بر پایۀ داده

یا « about journal»اند. این اطلاعات بیشتر در بخش رسانی کردهها اطلاعلازم برای بررسی و داوری مقاله

«author guidelines »شود.یافت می 

اند و بعضی دیگر با جزئیات ها زمان لازم برای فرایند بررسی و داوری را کلی گفتهبعضی از نشریه

و  گام. این جزئیات دربردارندۀ زمان داوری اولیه، داوری ثانویه، انجام اصلاحات، داوری نهاییبهگام بیشتر و

لازم برای فرایند بررسی  زمان بامتن در پیوند در پیوست،  «جدول یک»است. در  ییبرگ آراویراستاری و 

 هاآنها از کدی که به ها آمده است. در این جدول، برای محرمانه ماندن نام نشریهو داوری نشریه

 ایم.بهره گرفته شدهدادهاختصاص 

زمانی برای داوری در نظر گرفته و  صراحتبههایی که ، شمار نشریهشدهیگردآورهای بر پایۀ داده

ها نیز بر پایۀ میانگین زمان ت این زمان کرده باشند اندک است. بعضی از نشریهخود را ملزم به رعای

اند و در این زمینه اطلاعاتی به پدیدآوران های پیشین، زمانی را به شکل تقریبی در نظر گرفتهداوری سال

از زمان داوری آگاهی پدیدآوران  حقبهبیش از دیگر ناشران « شپرینگرا»در این میان، انتشارات  .اندداده

 اند.توجه چندانی به این حق پدیدآوران نداشته« امرالد»و « الزویر»اثر توجه داشته است و ناشرانی همانند 
 

 آگاهی از وضعیت کنونی اثر. 8-6-2
های گوناگون داوری و انتشار اثرش آگاه فرستد باید از گامپدیدآور اثرش را برای نشریه می ازآنکهپس

شود. به گفتۀ دیگر، سازوکاری که نشریه طراحی کرده باید شفاف باشد و اینکه اکنون اثر در چه گامی 

ای است که امانهاست باید برای پدیدآوران آشکار باشد. آگاهی از وضعیت کنونی اثر بیشتر وابسته به س

 گیرد.ها از دریافت تا انتشار به کار مینشریه برای مدیریت مقاله

برای  یاشدهشناختههای مشخص و از سامانه شدهیبررسهای تر نشریههای پژوهش بیشبر پایۀ یافته

 هایتوضیح داده شد، سامانه کهچنانآنگیرند. مدیریت فرایند دریافت تا انتشار اثر بهره می

«ScholarOne/Manuscript Central» ،«Elsevier Editorial System - EES» ،«Editorial 

Manager - EM» ،«eJournalPress»  و«Scholastica »گیری دارندها رواج بهرهبیش از دیگر سامانه. 

14, 28%

36, 72%

آگاهی رسانی در زمینۀ زمان 

فرایند

نبود آگاهی رسانی در زمینۀ زمان

فرایند
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و  د بازنگریاند: مقالات جدید، مقالات نیازمنها سه وضعیت کلی برای مقاله طراحی کردهاغلب این سامانه

تری است که های جزئیها نیز دارای گامگیری شده. هر یک از این وضعیتتصمیم هاآنمقالاتی که دربارۀ 

 برای پدیدآوران قابل پایش است.

ای برای مدیریت انتشار بهره ها که مشخص نیست از چه سامانهاز نشریه دو مورد، جز در مجموع

کامل به آگاهی  طوربهگیرند و وضعیت کنونی مقاله را های رایج بهره میها از سامانهگیرد، دیگر نشریهمی

و ...(  لفنهای پدیدآوران )به شکل رایانامه، تها نیز به پرسشاگرچه سردبیران نشریه رسانند.پدیدآوران می

 نوشته را به این شکل جویا شود.تواند وضعیت دستدهند و پدیدآور میپاسخ می
 

 آگاهی از دلایل عدم پذیرش اثر برای انتشار. 8-6-3

فرستد، داوران )به هر دلیلی( ممکن ای میان( اثر را برای ارزیابی و داوری برای نشریه)دآوریپدزمانی که 

ان( )دآوریپدان( بازگردانده شود. در چنین شرایطی حق )دآوریپداست اثر را برای انتشار نپذیرند و اثر به 

 است که از دلایل عدم پذیرش اثر آگاه شود.

تا حدودی به این  هاآندهد که نشان می ی انگلیسیهانشریههای حاصل از بررسی داده لیوتحلهیتجز

 در هاآناز  (درصد 23نزدیک به نشریه ) 13 شدهیبررسنشریۀ  13. از میان اندحق پدیدآوران توجه داشته

آورده است که )نشریۀ « دربارۀ نشریه»در بخش  هاآنبرای نمونه، یکی از  اند.رسانی کردهاین زمینه آگاهی

 (:20شمارۀ 
"JAMS is committed to providing authors with: Timely and constructive reviews; 

Specific and extensive directions (when necessary) for revising a manuscript; A 

decision to either accept or reject a manuscript as early as possible in the review 

process" 
 

 وضعیت مرحلۀ داوری در نشریات علمی ـ پژوهشی ایران. 8-2
کوشش شد این نشریۀ علمی ـ پژوهشی فارسی در نمونۀ نهایی گزینش و بررسی شدند.  13 در مجموع

 سهها نمایان شود. در نمودار های میان این حوزههای گوناگونی گزینش شوند تا تفاوتها از حوزهنمونه

 است. شدهدادهها نمایش این نشریه یشناخت تیجمعهای ویژگی

نشریه(  23درصد؛  33اند )ها در حوزۀ علوم انسانی بودهبیشتر نشریه« نمودار چهار»های بر پایۀ داده

ها، و دانشگاه تهران نیز با پنج نشریه بیش از دیگر ناشران نشریه داشته است. برای مدیریت نشر مقاله

ها بهره ت فرایند انتشار مقالهکنند و از آن برای مدیریافزارهایی طراحی یا خریداری میها نرمنشریه

بهره « وب نایس»تر از سامانۀ ها بیشاست، نشریه شدهدادهکه در نمودار نشان  گونههمانگیرند. می

به ترتیب با « او. جی. اس.»یا « های آزادسیستم نشریه»و « وب کتای»های نشریه(. سامانه 03گیرند )می

است  شدهیطراحد. سامانۀ یک نشریه نیز توسط خود نشریه های بعدی هستنشش و چهار نشریه در رتبه

 و نام تجاری ندارد.
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 . آگاهی از زمان داوری و انتشار اثر8-2-6

ها توجه دهد که این نشریهزبان نشان مینشریه فارسی 13های حاصل از بررسی داده لیوتحلهیتجز

در نمودار  کهچنانآنپذیرش مقاله ندارند. چندانی به مسئلۀ آگاهی پدیدآوران از زمان فرایند ارسال تا 

 اند.ها به این مسئله توجه نشان دادهپنجم نشریهچهار نمایان است تنها نزدیک به یک

 
 

  

 
 های فارسینمونه یشناخت تیجمعهای . ویژگی3نمودار 

 

 

هریک به شکلی دربارۀ  شدهیبررسهای مورد( از نشریه 11درصد ) 22« نمودار پنج»های بر پایۀ داده

 یرشپذ یندفرا»اند. این اطلاعات بیشتر در بخش رسانی کردهها اطلاعزمان لازم برای بررسی و داوری مقاله

ها زمان لازم برای فرایند بررسی و داوری را کلی شود. بعضی از نشریهیافت می« دربارۀ نشریه»یا « مقالات

گام. این جزئیات دربردارندۀ زمان داوری اولیه، داوری بهو گاماند و بعضی دیگر با جزئیات بیشتر گفته

در بخش پیوست، « جدول دو»است. در  ییبرگ آراو ویراستاری و  ثانویه، انجام اصلاحات، داوری نهایی

ها آمده است. در این جدول، برای محرمانه لازم برای فرایند بررسی و داوری نشریه بازمانمتن در پیوند 
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ها گفتنی است، بعضی از نشریه ایم.بهره گرفته شدهدادهاختصاص  هاآنها از کدی که به نشریه ماندن نام

 .اندشدهلیتبددر این مقاله به متن  یکدستیاند، ولی برای ها را در قالب نمودار آوردهاین زمان

سایت ونه، در وباست. برای نم شدهگفتهها زمان فرایند داوری گوناگون سایت بعضی از نشریهدر وب

فرایند »(، ماه 3 یال 0: یزمان داور« )صفحۀ اصلی»های این زمان در بخش شدهیبررسهای یکی از نشریه

 یساختار علم یتفصلنامه، رعا یتتناسب مقاله با حوزه فعال یثمقاله از ح یهاول یابیارز« )پذیرش مقالات

و  (مقاله یافتحداکثر ده روز پس از در یسنده،به نو یجهنگارش مقاله و ... و اعلام نت نامهنیآئ یتمقاله، رعا

 یجهنت کنندیم متعهد را خود فصلنامه اندرکاراندستگام  یندر اول« )اصول اخلاقی در انتشار مقاله»

مقاله را  یابیزار یینها یجهمقاله و نت یافتروز پس از در یسترا حداکثر ب یمقالات ارسال یهاول یابیارز

 ( متفاوت آمده است.برسانند. یسندگان/نویسندهمقاله به اطلاع نو یافتحداکثر شش ماه پس از در
 

 
 در زمینۀ زمان فرایند ارسال تا پذیرش اثر ی فارسیهارسانی نشریهآگاهی. 1نمودار 

 

 

 آگاهی از وضعیت کنونی اثر. 8-2-2
بیشتر از سه سامانه برای مدیریت انتشار بهره  شدهیبررسهای که توضیح داده شد، نشریه طورهمان

دهد که ها نشان میبررسی این سامانه«. های آزادسامانۀ نشریه»و  «وب کتای»، «وب نایس»گیرند: می

 اند.رسانی وضعیت کنونی مقاله طراحی کردهسازوکار مناسبی برای آگاهی هاآن

 شدهیطراحی هااغلب سامانهانگلیسی توضیح داده شدند،  هایهایی که در بخش نشریههمانند سامانه

اند: مقالات جدید، مقالات نیازمند سه وضعیت کلی برای مقاله طراحی کرده های فارسیبرای نشریه

های ها نیز دارای گامگیری شده. هر یک از این وضعیتتصمیم هاآنو مقالاتی که دربارۀ  بازنگری

 آوران قابل پایش است.تری است که برای پدیدجزئی

ای برای مدیریت انتشار بهره ها که مشخص نیست از چه سامانه، جز یکی از نشریهدر مجموع

کامل به آگاهی  طوربهگیرند و وضعیت کنونی مقاله را های رایج بهره میها از سامانهگیرد، دیگر نشریهمی

 رسانند.پدیدآوران می
 

11, 22%

39, 78%

آگاهی رسانی در زمینۀ زمان 

فرایند

ان نبود آگاهی رسانی در زمینۀ زم

فرایند
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 اثر برای انتشار آگاهی از دلایل عدم پذیرش. 8-2-3

رسانی دلایل توجهی به آگاهی هاآندهد که ها نشان میهای حاصل از بررسی نشریهداده لیوتحلهیتجز

رسانی در این زمینه آگاهی هاآنتنها یکی از  شدهیبررسنشریۀ  13عدم پذیرش مقاله ندارند. از میان 

 کرده است:

 یارو در اخت شدهارسالمجله  یرخانهبه دب یمیلا یاو  یتسا یقداوران از طر ینظرات بررس»
نامه مردود را از  ،ابندییم یتوضع ییرتغ مردود ، بهشدهمشخص. مقالات مردود گیردیقرار م یسندگاننو

مجله  یتسا بهنظرات داوران را با مراجعه  تواندیمو مسئول مکاتبات  کنندیم یافتدر یمیلا یقطر
 .(04 )نشریۀ شمارۀ« .یدمشاهده نما

 

 هاو پیشنهاد گیری، نتیجهبندیجمع. 3
تردید یکی از ترین، بیهای علمی نقشی کلیدی در پیشرفت علوم دارند و اگر نگوییم مهمامروزه نشریه

ها، گمان علمی و پژوهشی هستند. نظر به افزایش شمار این نشریه یهاافتهیانتشارهای ترین کانالمهم

 هاآنهای گوناگون ، مطالعۀ جنبهرونیازاتر هم بشود. های آینده حتی کلیدیرود این نقش در سالمی

های بیشتر پژوهش کهیدرحالناپذیر است. دارند امری اجتناب روشیپبرای اطمینان از درستی مسیری که 

های خود را به تمرکز دارند، حقوق پدیدآوران و پژوهشگرانی که یافتهاین حوزه روی ارزیابی آثار و داوری 

« حق پدیدآوران بر آگاهی از سرنوشت آثار» کنند چندان در کانون توجه نبوده است.این شکل منتشر می

پدیدآوران برای پیگیری  وحقوقحقرویارویی با های علمی در مفهومی است که برای بررسی رفتار نشریه

فرستند پدیدار شده است. اصولاً آیا چنین حقی وجود خارجی دارد یا خیر آثاری که برای داوری می

گفته شد که با توجه به عمومات حقوقی و نخستین پرسشی است که در این مقاله به آن پرداخته شد. 

شود، که وجود چنین حقی تأیید می، علاوه بر آن(1031زاده گیب) فقهی و متون قانونی مجرا در ایران

حمایت از آن و جلوگیری از تضییع آن نیز ضرورت دارد؛ خواه برای کمک به توسعه دانش و خواه به جهت 

. همچنین مشخص شد که غالب یعلمئتیهدانشگاهیان و اعضای  ژهیوبه، قلماهلحمایت از حقوق 

ها این های آناند و نگاهی به سامانهنین حقی را در عمل به رسمیت شناختهنشریات معتبر علمی نیز چ

است نشریات دانشگاهی ایران نیز چنین حقی را صراحتاً به رسمیت  بهتر رونیازاکند و را تأیید می رام

 بشناسند.

پژوهشی تأیید  –با توجه به مؤیداتی که حق آگاهی از سرنوشت اثر را برای نویسندگان مقالات علمی 

 عنوانبهشود آن، پیشنهاد می عییتضتضمین این حق و اقدام در جهت جلوگیری از  منظوربهکنند و می

بندی مراحل مختلفی که یک مقاله تا چاپ ، جدول زمانپژوهشی –در همه نشریات علمی  یک ضرورت

شکل مستقل گنجانده شود تا  یا در سامانه نشریات به کند در راهنمای پذیرش مقالات نشریات وطی می

جامعه دانشگاهیان،  ژهیوبه، قلماهلتا حد ممکن از تضییع حقوق  همسو با رویه متعارف و علمی جهانی

 جلوگیری شود.

 ۀشدنشیگزهای بیش از نشریه زبانیسیانگل شدۀگزینش هایهای پژوهش نشان داد که نشریهیافته

اند، ولی برای بررسی این تفاوت که توجه داشته« حق پدیدآوران بر آگاهی از سرنوشت آثار»به  زبانیفارس
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های بیشتری است. از دلایل وجود تفاوت میان آیا به لحاظ آماری معنادار است یا خیر نیاز به نمونه

ها ین نشریهتواند مدیریت انتشارات اهای انگلیسی و فارسی در به رسمیت شناختن حقوقی مینشریه

آی. و  یج، امرالد، اشپرینگرنند الزویر، سِ)هما بیشتر توسط ناشران خصوصی زبانیسیانگلهای باشد. نشریه

شود ناشران شوند و این ناشران به دنبال کسب سود هستند. این مسئله موجب میمنتشر می (تریپل ای.

ید و فروش بیشتری داشته باشند که در تر منتشر کنند که بازدهای باکیفیتتا مقاله بیشتر بکوشند

باید سازوکار انتشاراتی بهتری  رونیازا. (Bergsrorm et al. 2014) باشد هاآنراستای اهداف بازاریابی 

های با مشکلاتی که در نشر نشریه و حقوق پدیدآوران اهمیت بیشتری دهند. ولی حقبهداشته باشند و 

و امثال چنین  هاها، پژوهشگاهدانشگاه عموماً هاهینشراین ناشر  فارسی توسط ناشران خصوصی هست،

ناشران خصوصی به بازاریابی توجه ندارند. شاید  ۀاندازبهکه  (1031 جلال زاده) های دولتی هستندمؤسسه

چنین سازوکار برای ادارۀ نشریه بر شفافیت نشریه در به رسمیت شناختن حقوق پدیدآوران تأثیرگذار 

 است.

تواند آن باشد که پدیدآوران در این پژوهش می ۀشدیمعرفدلایل دیگر عدم توجه کافی به حقوق  از

« انـدمشـترک هاآنبسیاری از اصول و قواعد در اکثر »مشابهی دارند و  ها اغلب راهنمای پدیدآورانِنشریه

ها را برای دیگر نشریههای تازه توان گفت که نشریه، میرونیازا(. 1031و زینلی  یگیب رزایم، عباسپور)

های الگو چنین حقی مدون دهند، بنابراین اگر در نشریهتدوین راهنمای پدیدآوران خود الگو قرار می

رسد افزایش بنابراین، به نظر می؛ نشده باشد احتمال آنکه در راهنمای تازه چنین چیزی باشد کم است

ها در به رسمیت شناختن این حق تواند تأثیری تصاعدی بر دیگر نشریهها مینشریهتوجه به این حق در 

در انتشارات « حق پدیدآوران بر آگاهی از سرنوشت آثار»هدف این پژوهش برجسته کردن  داشته باشد.

توانند موضوعیت چنین حقی های آتی میآید. پژوهشعلمی بود، بنابراین یک پژوهش آغازین به شمار می

و  ها بررسی کنند. برای مثال، دریافت و تحلیل دیدگاه سردبیران، داوران، پدیدآورانرا در نشریه

 باشد. موردتوجههای آتی تواند در پژوهشمیحقوقی  چنیندربارۀ اندرکاران انتشارات علمی دست

های گفته کم بودند و انجام تحلیلهای پیشدر این پژوهش به دلیل محدودیت شدهیبررسهای نمونه

های آماری های بیشتر تحلیلتوانند با گزینش نمونههای آتی میشدنی نبود، پژوهش هاآنآماری دربارۀ 

ها شریهتواند تأثیر توجه به این حقوق را بر کیفیت نبیشتری در این زمینه انجام دهند. افزون بر این، می

تر تواند منجر به انتشار آثار باکیفیتها میهم سنجید. به گفتۀ دیگر، آیا توجه به این حقوق در نشریه

 شود؟

تواند به های علمی میدر نشریه« حق پدیدآوران بر آگاهی از سرنوشت آثار»پیداست که توجه به 

رسد، به رسمیت شناختن چنین به نظر میشان برای انتشار اثرگذار باشد. نوشتهپدیدآوران در ارسال دست

مشکل طولانی بودن زمان داوری که  بساچهتواند در بهبود اخلاق پژوهشی نیز تأثیرگذار باشد. حقوقی می

و همکاران  یدوستیعل، 1033)همانند ابویی اردکان و میرزایی  است شدهعنوانهای گوناگون در پژوهش

، افزودن مطالبی رونیازاای است. دربارۀ چنین مسئلهها یهبه دلیل شفاف نبودن سیاست نشر (1034

تواند در دستور کار سردبیران می« اساسنامۀ نشریه»یا « راهنمای پدیدآوران»پیرامون این حقوق به بخش 

تراز کاملاً اند، فرایند داوری همهای اخیر نشان دادهگونه که پژوهشآن های علمی جای گیرد.نشریه
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( و این بدان معناست که اگر بخت با پژوهشگر یار باشد مقالۀ او پذیرفته Pier et al. 2018)تصادفی است 

رود توجه بیشتر به حقوق پدیدآوران در این چرخه شود و در غیر این صورت رد خواهد شد. گمان میمی

از تصادفی بودن  بیترتنیابهشود داوران نیز توجه و دقت بیشتری در بررسی آثار نشان دهند و موجب می

 داوری اندکی کاسته شود.
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Abstract: After the author writes the article in the system of scientific-research 

publications, is it right to know the fate of his article in the process of admission to 

publication? And if so, this right in Iran's law is based on which legal basis and legal 

documentation. A look at the guidebook of scientific journals in Iran shows that so far 

this and such a right have not been addressed, while in non-Iranian scholarly research, 

the timing provided in the admission guide for papers shows that this group of 

publications has such a right have been recognized. In this article, while expressing 

the legal foundations of the existence of this right in Iranian law, through comparison 

and comparative study, the status of important scientific-research publications in Iran 

and several foreign countries has been examined and with the will of the necessary 

diagrams and measurements, in addition to the existence This right has also been 

proven in Iran. It has also been suggested that the Iranian Journal of Science and 

Research publishes the timetable for admission to publishing articles, especially the 

arbitration process. 
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 های فارسیرسانی زمان لازم برای فرایند بررسی و داوری نشریه. شیوۀ آگاهی2جدول 

 متن کد نشریه

1 
و  یریهتحر یاته یمقاله توسط اعضا یندفرآ ینا یبرد. پس از ط یمقاله دو هفته زمان م یهاول یابیارز یندفرا

 گردد. یداور ارسال م یشود و برا یداور م یینتع یعلم یراندب

4 

به داوران به  یداور یمقاله برا یرد،بپذ یر. اگر سردبشودیانجام م یرهفته توسط سردب یکبه مدت  یهاول یبررس

ماه فرصت دارد مقاله را  یک یسندهنو یرند،. اگر داوران به شکل مشروط مقاله را بپذشودیماه سپرده م یکمدت 

 رستد.و دوباره بف یرایشو

12 
داوران  یینو تع یعلم ییدبه منظور تا یریهتحر یئته یو اعضا یربه سردب یهنشر ییاجرا یردب یارسال مقاله از سو

 یتشده، به محض رو ییندفتر مجله به داوران تع یهفته(. ارسال مقاله از سو 2مقالات ) یداور یبرا یتخصص
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شود،  یرشمقاله با اصلاحات پذ یکه. در صورتیباشدمقالات سه ماه م یهاول یحداکثر زمان داور یزی،وار یشف

را  ینموده سپس مقاله اصلاح یادهمقاله خود پ یمسئول ارسال شده تا اصلاحات داوران را بر رو یسندهمقاله به نو

از دو  یشزمان ب ینبدون اطلاع مجله، ا یلیبه هر دل یکههفته(. توجه: در صورت 2) یدبه دفتر مجله ارسال نما

 یدفتر مجله، برا یخارج خواهد شد. ارسال مقاله اصلاح شده از سو یمقاله از روند داور نجامد،هفته به طول ا

عودت  یسندهبه نو یراستاریارسال شده و پس از انجام و یراستاریشده به و یرشماه(. مقاله پذ 1) یینها یداور

و  یدهآن اهتمام ورز گارشین یراداتنسبت به رفع ا در مدت زمان مقرر یستیبا یسندهداده خواهد شد و نو

چاپ مقاله  ینههزار تومان( هز 13 ای )صفحه یسیانگل یدهمتناسب با تعداد صفحات بدون احتساب صفحه چک

 1) یدارسال نما یهرا به دفتر نشر یزیوار یششده( و اسکن ف یراستاری)و ییرا پرداخت نموده و سپس مقاله نها

 .هفته( 2مسئول مقاله ) یسندهبه نو جلهدفتر م یاز سو یرشهفته(. ارسال نامه پذ

22 

ماه به  یک یریهتحر یئتمقاله توسط ه یهاول ی. بررسکشدیهفته طول م یک یهنشر یتطابق مقاله با الگو یبررس

مقاله زمان  یرشپذ یروز برا 203 رفته،همیمقاله را دارند. رو ی. داوران چهار ماه فرصت داورانجامدیطول م

 لازم است.

24 
ماه نظر خود را درباره مقاله  یکاز داوران محترم درخواست شده است که حداکثر ظرف  یابیگرچه در برگه ارز

 .انجامدیبطور متوسط حدود سه ماه به طول م یداور یندمعهذا فرا یند،اعلام نما

23 
ماه  یک یدآوردارند. پد یماه فرصت داور یک یزو داوران ن دارد فرصت بررسی اولیۀ مقاله راهفته  یک یرسردب

 مقاله دارد. یرایشفرصت انجام اصلاحات و و

03 
ماه  یک یزن یدآوردارند. پد یماه فرصت داور یک یزو داوران ن انجامدیهفته به طول م یک یرسردب یۀاول یبررس

 مقاله را دارد. یرایشفرصت انجام اصلاحات و و

 .انجامدیماه به طول م 3و حداکثر   یکحداقل  یداور یندفرآ 04

 .باشد یماه م 3 یال 2مقالات  یداور یندمدت زمان فرآ 03

31 

نامه  ینآئ یتمقاله، رعا یساختار علم یتفصلنامه، رعا یتتناسب مقاله با حوزه فعال یثمقاله از ح یهاول یابیارز

ماه.  3 یال 0: یمقاله. زمان داور یافتحداکثر ده روز پس از در یسنده،به نو یجهنگارش مقاله و ... و اعلام نت

نسخه اصلاح شده  یافتحداکثر دو هفته پس از در ده،مقاله پس از انجام اصلاحات درخواست ش یینها یابیارز

فته ه یکحداکثر  یراستار،و یپس از انجام اصلاحات درخواست یر،مقاله توسط سردب یینها یرشمقاله. اعلام پذ

 یسنده.در صورت درخواست نو یرشپذ یمقاله و صدور گواه یرایشیپس از انجام اصلاحات و

33 
که  شوندیم یرفتهپذ یمقالات برد،یماه زمان م 2هفته تا  2مقالات که از  یمرحله داور یعنیدر مرحله بعد، 

 .را دارا باشند یرز هاییژگیو
 

 


