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داشتن مجالت آنالین
بهویژه وارد شدن
زمینههای مختلف و 
با توجه به توسعه و پیشرفت علم و فناوری در 
نرمافزارهای مختلف در اکثر زمینه ها،
رایانه و اداره آنالین بیشتر امور از طریق 
یافتهاند و از
نبودهاند وطی سالیان اخیر آنها نیز توسعه 
مجالت نیز از این قاعده مستثنی 
نهادهاند .اولین مجالت
نهاده و به دنیای آنالین قدم 
سیستم سنتی و کاغذی پا فراتر 
آنالین و دسترسی آزاد (که سرانجام "مجله های دسترسی آزاد" نامیده شدند) در
اواخر دهه  1980ظهور کردند .مجله های دسترسی آزاد معموال مجالت دانشگاهی
محدودیتهای مالی ،قانونی یا فنی ،جدا از نیاز

میباشند که به صورت آنالین و بدون

میگیرند .در بیشتر موارد نیز
به دسترسی به خود اینترنت در اختیار خوانندگان قرار 
کاربران مستقیم مقاالت تحقیقاتی ،محققان دیگر می باشند.
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مزایای اداره آنالین مجالت ()1
 طرفداران معتقدند که یکی از مزیت های اولیه دسترسی باز این است که محتوای مجله برای
تمامی کاربران در هر جا بدون نیاز به اشتراک مانند اشتراکهای کتابخانهای ،قابل دسترسی است.
مزایای در نظر گرفته شده در این زمینه برای هر دسته از کاربران عبارتند از:
میشود ،بیشتر استناد
نویسندگان :نویسندگان چنین مقاالتی مشاهده خواهند کرد که مقاالتشان بیشتر خوانده 
میرود .ارجاع تحقیقی
یکپارچهتر و بهتر به سوی ساختار علمی پیش 

میشود) و
میشود (به آنها رفرنس داده 

مقاالت در یک مجله چند موضوعه با دسترسی باز نشان داده است که مقاالت با دسترسی باز با تناوب بیشتر خیلی
اینکه نویسندگان مقاالتشان
شدهاند .دلیل اصلی برای 
زودتر از مقاالتی که دسترسی آزاد ندارند ،استناد (رفرنس) 
میگذارند این است که ضریب تحقیق مقاالتشان ( )research impactرا باال
را به صورت باز در دسترس 
ببرند.

نمیتوانند مجله را تهیه نمایند یا جایی که مجله قابل
خوانندگان آکادمیک :معموال در مؤسساتی که 
نمیگردد ،می توانند از محتوای مجالت استفاده نمایند.
دسترسی نیست و در آن حوزه توزیع 
نمیتواند مجله مورد نظر را تهیه نماید ،دسترسی
کتابخانهشان 

کوچکتر که

محققان:در مؤسسات
میکند تا مانند خوانندگان به این مقاالت دسترسی پیدا کنند.
آزاد به آنها کمک 
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*** یکی از بزرگترین ذینفعان مجله های دسترسی آزاد ،کاربران کشورهای
درحال توسعه هستند

مزایای اداره آنالین مجالت ()2
میرود .و هر یک از
قانونمند پیش 

 کلیه فرآیند مجله از پذیرش مقاله تا چاپ به صورت منظم و
کاربران با دانستن نقش خود مرحله به مرحله با دیگر کاربران (سردبیر ،کارشناسان ،ویراستار،
میروند.
صفحه آرا proofreader ،و )...پیش 


میگردد و با توجه به ثبت شدن نقش کاربران در هر مقاله( ،نویسنده ،سردبیر،
تاریخها ثبت 

 کلیه
هریک از مراحل فرآیند متوجه
کارشناس ،ویراستار ،صفحه آرا proofreader ،و  )...تاخیر در 
میباشد.
آن نقش 


مجلهای که
میرود ،برای مثال 
 سرعت چاپ مجله ( )Publishبه صورت قابل توجهی باالتر 
هفتهای را تنها در مرحله چاپ کاغذی در چاپخانه به خود اختصاص
ممکن است زمانی تقریبا دو 
دهد ،بالفاصله بعد از بازبینی نهایی در مرحله  ،Proofطی فرآیندی دو روزه به صورت آنالین
میشود و در اختیار کلیه کاربران قرار خواهد گرفت.
چاپ 
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معرفی نرم افزار Open Journal
 )OJS( Systemو مزایای استفاده از آن
سیستم مجالت باز (او جی اس) ،که توسط پروژه دانش عمومی (Public knowledge Project,
میباشد .این نرم افزار باز متن به
 )PKPتوسعه و بهبود یافته؛ به منظور مدیریت مجله و چاپ آن 
میگیرد تا چاپ و انتشار آزاد را یک گزینه ثابت برای
صورت آزاد در اختیار مجالت سراسر دنیا قرا 
میتواند بازدید و خواندن یک مجله و همچنین توزیع آن در حد
بیشتر مجالت کند ،زیرا دسترسی باز 
عمومی و جهانی را افزایش دهد OJS .در هر مرحله از روند چاپ و نشر و داوری ،از مرحله
میکند .این نرم افزار همچنین از
سابمیشن (ارسال مقاله) تا چاپ آنالین و نمایه سازی ،به شما کمک 
طریق سیستم های مدیریت ،نمایه سازی دقیق و عالی از هر پژوهش ،و محتوایی که برای پژوهش
میآورد ،در پی آن است که کیفیت پژوهش داوری شده را نیز هم به صورت دانشگاهی و هم
فراهم 
عمومی بهبود بخشد.
http://pkp.sfu.ca/ojs/
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سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات -خانم دکتر زارع

ویژگی های OJS
 OJS به طور محلی نصب و کنترل میشود .
 سردبیران ملزومات ،بخشها و فرآیند کارشناسی را پیکربندی میکنند.
 آنالین سابمیشن (ارسال آنالین مقاله) و مدیریت همه محتوای مجله
 ماژول اشتراک به همراه گزینههای دسترسی باز تاخیریافته
 نمایه سازی جامع از بخش مطالب کل سیستم 

 ابزار خواندن محتوا ،بر اساس زمینه و انتخاب سردبیر


 هشدار از طریق ایمیل و امکان اظهارنظر برای خوانندگان
 پشتیبانی کامل راهنمای آنالین و حساس به متن
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مراحل ثبت نام تا چاپ
سایت مجالت دانشگاه

 پر کردن فرم ثبت نام (نویسنده و خواننده)
 کلیک بر روی لینک تایید ثبت نام بر روی ایمیل (.)confirm
 فراموش کردن نام کاربری یا رمز عبور
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 نقش ها در نرم افزار OJS
 نویسنده ( :)Authorارسال مقاله (،)online submissionپیگیری روند مقاله
 کارشناس (  :)Reviewerکارشناسی مقاله ارسال شده سردبیر ( :)Editorتعیین دبیر ،تعیین کارشناس ،ارسال ویراستاری،ارسال صفحه آرایی ،ارسال پروف ،تعریف شماره جدید
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