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 مقدمه 

اند. اگر تا امروز، شدهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ر دانشگاهناپذیری از ساختانشریات دانشگاهی بخش جدایی
شود، حال انتشار و به خصوص انتشار منظم شناختیم که در آن پژوهش و آموزش انجام میدانشگاه را به عنوان جایی می

د آموزشی و پژوهشی های علمی دانشگاهی برای پیشبرد مقاصنشریات علمی، یکی از اجزای اصلی دانشگاه شده است. گروه
های آموزشی اعضای شی یا گزارشهای پژوههای علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی را تأسیس کرده و یافتهخود، نشریه

تری دارند. در مقایسه با کتاب، نیاز به ساختار سازمانی پیچیده ،کنند. انتشار نشریاتت علمی خود را در آن منتشر میهیأ
باهدف فراهم آوردن زمینه لازم برای انجام بهتر و به موقع تمامی فرآیندهای انتشار  سیناوبعلمی  سامانه مدیریت نشریات

 سازی شده است. مجلات علمی طراحی و پیاده

و شده  سازیپیاده ،طراحی شرکت شریف پردازشگر دانش سیناوب، سامانه یکپارچه مدیریت نشریات ادواری است که توسط
و  فته است و هم اکنون از بهترینتوسعه یابه روزرسانی و ی هدانشگاهای علمی، مراکز پژوهشی و برخی انجمنبا همکاری 

های مختلف نشریه علمی وابسته به دانشگاه 1600اکنون بیش از هم های مدیریت نشریات علمی است.سامانه ترینمناسب
کنند. کار تحقیق و توسعه این میات خود استفاده یهای علمی از این سامانه برای مدیریت انتشار الکترونیک نشرو انجمن

برای اطلاعات  .سامانه با همکاری همه نشریات و به صورت متمرکز در شرکت شریف پردازشگر دانش همچنان ادامه دارد

 :مراجعه کنیداینترنیتی این شرکت  آدرسپردازشگر دانش به  های شریفبیشتر پیرامون سیناوب و سایر طرح
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مقاله و  اوب برای نظم بخشیدن به چرخه ارزیابی، داوری، بازنگری و انتشار  آنلاینسینعلمی سامانه مدیریت نشریات 
سامانه مقالات را از  اطلاعات پیرامون آن در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است. به بیانی ساده، این

دهد، به محض دستور سردبیر آن را برای داوران یا ارزیابان کند، در کارتابل  سردبیر نشریه قرار مینویسنده دریافت می
دهد. اگر می اطلاعکند، نظر تخصصی داور درباره مقاله را ثبت کرده و به سردبیر )یا دبیر تخصصی( شده ارسال میمعین

کند. بعد، در صورت اعلام نیاز های پیگیری را ارسال میبا تأخیری همراه شد، سامانه به صورت خودکار پیامانجام کار داور 
ها یا تغییرات لازم را انجام دهد و ویراست جدید را دوباره وارد گرداند تا ویرایشتوسط داور، سامانه مقاله را به نویسنده برمی

کند(. در سد )یا در صورت عدم احراز صلاحیت چاپ، آن را از این چرخه خارج میچرخه داوری کرده تا به تأیید نهایی بر
آرای های زبانی لازم را انجام دهد. به همین ترتیب، صفحهسپارد تا ویرایشمرحله بعدی، مقاله را به ویراستار نشریه می

کند. در انتشار را در سامانه بارگذاری می نشریه مقاله ویرایش شده را از طریق سامانه سیناوب دریافت کرده و نسخه آماده
 چاپخانه ارسال کند. انتشار به تواند نسخه الکترونیک را منتشر کرده و نسخه چاپی را برای اینجا سردبیر می

به این ترتیب، سامانه مدیریت نشریات سیناوب در نقش یک منشی پیگیر و فعال، تمامی امور مربوط به چرخه انتشار 
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شود و کند، در ابتدا به عنوان نویسنده شناخته مینام میدهد. هر فردی که در این سامانه ثبترا انجام می نشریات علمی
 های دیگری در سامانه وجود دارد. ها، نقشتواند مقالات جدیدی را ارائه دهد. برای پذیرش سایر مسئولیتفقط می

تواند صاحب یک یا چند نقش باشد. اگر کاربری چند نقش داشته نقش مجزا قرار دارد. هر کاربر می 11در سامانه سیناوب 
تواند با مراجعه به صفحه اول سایت، نقش خود را تغییر دهد. برای مثال اگر یک کاربر در این سامانه به عنوان باشد، می

دگی یا داوری را تواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود، یکی از دو نقش نویسننویسنده و داور تعریف شده است، می
 :وجود داردنقش به شرح زیر  11در سامانه سیناوب  انتخاب کرده و به ایفای مسئولیت خود بپردازد. 

 نویسنده (1

 داور (2

 نشریه کارشناس (3

 سردبیر (4

 دبیر تخصصی (5

 اعضای هیأت تحریریه (6

 ناشر (7

 فنی ویراستار (8

 ویراستار ادبی (9

 صفحه آرا (10

 مدیر سامانه (11

 

را ای را ارائه دهد یا مقالاتی تواند مقالهها متفاوت است. نویسنده تنها میین نقشامکانات و سطح دسترسی هر یک از ا
درج  ای که به ایشان ارسال شده استمقالهدرباره را تواند نظر خود مدیریت کند، داور تنها می پیش از این ارائه داده که

 ها را انجام دهد. نقش تواند همه تنظیمات مربوط به سامانه و اختصاصمدیر سامانه می .کند

 

 

 

 

 

 


