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نشریات ایده جریان های نو 

چکیده
سرعت باالی تحقیقات و پژوهش های علمی این مهم را به وجود می آورد تا نشریاتی به حوزه علوم راه یابند تا بتوانند نیاز دانشمندان و 
محققان را برای به روز ماندن با خیل وسیع اطالعات و نتایج علمی فراهم کنند. لذا، در این راستا دسته ای از مجالت با عنوان ایده جریان 
های نو شروع به فعالیت کرده اند و مقاالت مروری را در زمینه های علوم زیستی و پزشکی منتشر می کنند. هدف از این نوع مقاالت، مرور 
مقاالت جدید با تاکیدی خاص روی آن دسته از مقاالتی است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده اند. به نحوی که موضوعات مورد بحث 
درآن ها به  بخش های مجزا تقسیم می شود، که هر کدام از آن ها سالیانه یک بار مورد بازبینی قرار می گیرند. این گروه از مقاالت از طریق 
ارائه دیدگاه های روشن و قابل فهم متخصصان در مورد پیشرفت های اخیر روی زمینه های معین و فراهم آوردن امکان بررسی جذاب ترین 
مقاالت منتشر شده از معتبر ترین انتشارات، به نویسندگان کمک می نمایند. درواقع آنچه که می توان در مورد این مقاالت گفت این است که، 
ایده جریان های نو به عنوان منبع بسیار گرانبهایی هستند از به روز ترین اطالعات برای محققان، سخنرانان، اساتید و دانش پژوهان نگارش می 
شود. این مقاالت تنها بر روی کار خود نویسنده تمرکز ندارند، بلکه از دستاوردهای علمی سایر محققان برای نوشتن آن ها استفاده می گردد. 
البته، خوانندگان این مجالت طیف وس��یعی از افراد چون دانش��جویان، اعضاء علمی دانشگاه، محققان و صاحبان مشاغل را شامل می شوند؛ 

بنابراین این نشریات باید دید جامعی در زمینه های مورد چاپ خود داشته باشند.

واژگان کلیدی: مقاله مروری، ایده جریان های نو، پیشرفت های اخیر، مقاالت منتشر شده، علوم زیستی، دستاوردهای علمی، دید 
جامع.
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مقدمه

مجالت علمی1  دروازه هايی هستند به منظور بررسی يافته های علمی 
و پژوهش��ی جديد در حوزه های مختلف علوم. در اين راستا انتشار 
مجالت علمی كمك شايانی به جوامع علمی می كند تا  با جديدترين 
و به روزترين دستاوردهای علمی هم گام شوند. لذا، مجالت علمی بر 
اساس نوع متخصصان و مخاطبانی كه آن ها را دنبال می كنند لحظه به 
لحظه به روز می شوند؛ چرا كه گزارش دستاورد های جديد پژوهشی 

بستر مناسبی را برای ايجاد فرضيات و تحقيقات نو ميسر می سازد.
تاريخ انتشار مجالت علمی به شيوه جديد به سال 1665 ميالدی برمی 
 Journal des  گ��ردد. زمانی كه برای نخس��تين بار مجله فرانس��وی
 losophical Transactions of و مجله انگليس��ی  scavonas
the Royal SocietyPhi ش��روع به انتش��ار نتايج تحقيقات علمی 
كردند ]1[. الزم به ذكر اس��ت اولين نش��ريات به شيوه قديم در شرق 

زايش شده است.
در حال حاضر انواع گوناگونی از مقاالت در نشريات مختلفی منتشر 
می گردند و برای نويسندگان مهم است كه با انواع مقاالت، اهدافشان 
و ضوابط متفاوتی كه برای چاپ ش��دن آن ها در نظر گرفته می شود 
آشنا باشند]2[. مجالت علمی  شامل انواع متفاوتی از مقاالت هستند 

كه به شرح زير می باشد] 3، 4، 5 و6[:

• Original Research )پژوهش اصلی( 
• Case Reports )گزارش مورد( 
• Reviews )مقاالت مروری( 
• Perspectives, opinion and commentary )ديدگاه، نظر 
)و تفسير
• Analysis)تحليلی( 
• Symposia Pieces )بخش های سمپوزيوم( 
• Book Reviews )بررسی كتاب( 
• Profiles )مشخصات( 
• Interviews)مصاحبه( 
• Other Submissions )ساير موارد ارسالی( 
• Educational Scholarship Articles )مقاالت آموزشی 
 )بورس تحصيلی

نشریات ایده جریان های نو

در اي��ن مي��ان، در دنيای رقابت��ی علمی امروز، انتظار م��ی رود نتايج 
پژوهش��ی افراد در كمترين زمان ممکن به چاپ برسد. اين در حالی 
اس��ت كه اتمام تحقيقات ممکن است چند سال به طول بيانجامد، اما 
بدان معنا نمی باش��د كه محققان از انتش��ار مقاالت خود تا رسيدن به 
نتايج قطعی باز بمانند. همان طور كه در باال اش��اره شد انواع متفاوتی 
از متون پژوهش��ی2  وجود دارد، بعض��ی از آن ها به پژوهش بنيادی3  
وابس��ته هستند و گروهی ديگر مبتنی بر تحقيقات علمی انتشار يافته 
می باش��ند. آنچه كه در اين بخش مهم است داشتن ايده ای روشن و 
مشخص از انواع متفاوت مقاالت می باشد، كه اين امکان را به محقق 
می دهد تا بتواند نظرات و تحقيقات خود را در نش��ريات مربوط به 
چاپ برس��اند. در اين ميان يکی ازموضوعاتی كه توجه متخصصان و 
محققان را به خود جلب كرده است نشرياتی است كه مقاالت با عنوان 

ايده جريان های نو4  را منتشر می كنند]7[.

مقاالت ایده جریان های نو

از آن جاي��ی ك��ه اطالعات در زمينه علوم مختلف با س��رعت بااليی 
ارتقا می يابد، هم گام شدن با اين حجم وسيع از اطالعات دشوار به 
نظر می آيد؛ مجالت ايده جريان های نو براس��اس نياز دانش پژوهان 
و محققان برای به روز ماندن در زمينه های تحقيقاتی خاص و معين 
پديد آمده اند. هدف از اين دسته از مقاالت در واقع تحريك پايه های 

علمی، علوم بين رشته ای5 ، و تبادل ايده ها می باشد.
مقاالت ايده جريان های نو  مقاالت مروری6  هستند قابل فهم، دقيق و 
به موقع با تاكيد روی آن دسته از مقاالتی كه حداكثر در دو سال اخير 
چاپ ش��ده اند. عالوه بر اين نوع نشريات كه امکان تبادل اطالعات 
و ارتقا آگاهی را برای انديش��مندان و دانش پژوهان فراهم می آورد، 
امکان��ات ديگری نظي��ر برگزاری همايش های اي��ده جريان های نو 
وجود دارد به منظور تشويق نويسندگان و محققان تا نظرات خود را 
در مورد موضوعات خاص كه در گذشته بحث شده است ارائه دهند.

اين گروه از مقاالت به دو طريق به نويسندگان كمك می كنند:
1( ديدگاه های متخصصان را روی پيشرفت های اخير در زمينه های 

معين به شکل قابل فهم و روشن ارائه می دهند.
2(  امکان بررس��ی جذاب ترين مقاالت منتش��ر شده را از معتبرترين 

انتشارات7  فراهم می سازد.

1.Scientific journals
2.Scholarly literature
3.Original research
4.Current opinion

5.Interdisciplinary
6.Review articles
7. Publications
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1.Impact factor

• Current Opinion in Hematology
• Current Opinion in Psychiatry
• Current Opinion in Pulmonary Medicine
• Current Opinion in Oncology
• Current Opinion in lipidology
• Current Opinion in Organ Translation

:Elsevier انتشارات •
اين انتشارات حدود 17 مجله با عنوان ايده جريان های نو را در حوزه 
های مختلف علوم زيستی به منظور به  روز نگه داشتن دانشمندان با 
پيش��رفت دانش در اين حوزه ها منتش��ر می كند. مجالت منتشر شده 

توسط Elsevier به شرح زير هستند]11[:

1)Current Opinion in Behavioral Science
2)Current Opinion in Biotechnology
3)Current Opinion in Cell Biology
4)Current Opinion in Chemical Engineering
5)Current Opinion in Environmental Sustainability
6) Current Opinion in Food Science
7) Current Opinion in Genetics and Development
8) Current Opinion in Immunology
9) Current Opinion in Insect Science
10) Current Opinion in Microbiology
11) Current Opinion in Neurobiology
12) Current Opinion in Pharmacology
13) Current Opinion in Plant Biology
14) Current Opinion in Structural Biology
15)  Current Opinion in Virology
16) Current Opinion in Chemical Biology
17) Current Opinion in Psychology

همان طور كه قبال هم ذكر ش��د، مقاالتی ك��ه در اين مجالت چاپ 
می ش��وند به صورت مقاالت مروری هستند در مورد موضوعاتی كه 
در دو سال اخير به چاپ رسيده اند. قابل ذكر است كه هر موضوعی 

در هر مقاله به صورت ماهيانه به چاپ می رسد. 
در ميان اين مجالت بيش��ترين ضريب تاثير گذاری1  مربوط به مجله 

درواقع آنچه كه می توان در مورد اين مقاالت گفت اين است كه، ايده 
جريان های نو به عنوان منبع بس��يار گرانبهايی هستند از به روزترين 
اطالعات برای محققان، س��خنرانان، اس��اتيد و دانش پژوهان نگارش 

می شود]8[.

مجالت ایده جریان های نو 

انتشارات و شركت های متعددی اين نوع از مقاالت را كه بستگی  به 
موضوع دارد در مجالت مربوط به چاپ می رس��انند، كه از ميان آن 
ها می توان به انتشارات Springer، كمپانی Wolters Kluwer و 

انتشارات Elsevier اشاره كرد.

:Springer انتشارات •
به عنوان يکی از شناخته شده ترين شركت های منتشر كننده تحقيقات 
علمی اس��ت كه بيش از 200 برنده جايزه نوبل در ميان نويس��ندگان 
كتاب ها و مقاالت اين انتش��ارات وجود دارد. بعالوه، به منظور ارتقا 
آگاهی محققان و دانش��مندان مجموعه مجالتی را كه حاوی مقاالت 
ايده جريان های نو است را نشر می دهند، كه از ميان آن ها می توان 

برای نمونه به موارد زير اشاره كرد]9[:
• Food Digestion
• American Journal of Cardiovascular Drugs
• Obesity Surgery
• Journal of Endocrinological Investigation
• Sport Medicine

: Wolters Kluwer انتشارات •
متخصصان و محققان در جوامع علمی و درمانی برای كشف و بررسی 
نظري��ه های جديد، پيش��برد روش های درمانی و اطالع رس��انی در 
مورد تحقيقات علمی در حال انجام نيازمند به دس��ت يابی آس��ان و 
 Wolters مطمئن به اطالعات علمی هستند. در همين راستا، شركت
Kluwer  راه حل های تحقيقاتی، پزش��کی و آموزش��ی را به منظور 
انتقال اطالعات به دانش با حمايت از ناشران دانشگاهی و معتبر فراهم 
كرده است. نشريات متفاوت با موضوعات و عناوينی جامع در حوزه 
علوم از اين ش��ركت در دسترس است. در اين ميان، حدود 51 مجله 
با موضوع ايده جريان های نو  برای به روز نگه داشتن محققان منتشر 

می شود، كه به چند نمونه از آن ها در زير اشاره شده است]10[:
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Current Opinion in Cell Biology م��ی باش��د كه ميزان آن 
حدود 8 می باشد و كمترين ميزان ضريب تاثير گذاری 3/49  مربوط 
 Current Opinion in Environmental Sustainability به
اس��ت. هر كدام از اين مجالت مجموعه ای از موضوعات را پوشش 
می دهند كه برای توضيح بيش��تر می توان ن��گاه كامل تری به مجله 

Current Opinion in Structural Biology انداخت.

:Current Opinion in Structural Biology •
اين نش��ريه مجموعه ای از مقاالت مروری اس��ت در زمينه زيس��ت 
شناسی ساختاری كه توسط انتش��ارات Elsevier به چاپ می رسد. 
 Gold open ضريب اثر بخش��ی اين مجله 7/21 می باشد و از نوع
access است. موضوعات مورد بحث دراين زمينه به 12 بخش مجزا1  
تقس��يم می ش��وند، كه هر كدام از آن ها ساليانه يك بار مورد بازبينی 
قرار می گيرند. هر كدام از اين بخش ها خود شامل دو قسمت است. 
به طوريکه مقدار محتوايی كه به هر بخش اختصاص داده می شود به 

ميزان اهميت آن ها بستگی دارد]12[. 

انتخاب موضوعات مروری

سردبيران زير شاخه2 ، افرادی هستند كه مسئوليت اصلی را در زمينه 
انتخاب موضوعات را دارند. اين افراد توس��ط س��ردبير اصلی نشريه 
تعيين می ش��وند و عناوين متعددی را برای مطرح كردن موضوعات 
م��ورد بح��ث در نظر می گيرن��د. با اين نيت كه تم��ام موضوعات و 
مباحث رايج مورد بحث را پوش��ش دهند. نکته قابل ذكر در اين نوع 
نش��ريات اين اس��ت كه پذيرش مقاالت با دعوت3  از طرف سردبير 

مجله صورت می گيرد.

مقاالت مروری

نويس��ندگان موظف به نوشتن مقاالت مروری كوتاهی هستند كه در 
آن پيشرفت های اخير را در زمينه عناوين معين و مربوط با تاكيد  به 
جنبه هايی كه بيشترين اهميت را دارند ارائه دهند. بعالوه،  يك حاشيه 
نويسی كوتاه4  كه جالب ترين نکات را در مورد آن چه كه در دو سال 

اخير منتشر شده است در بر دارد.

مرور کلی هیات تحریریه5

سردبيران زير ش��اخه و تخصصی، يك ديد كلی6  كوتاه در آغاز مقاله 
مروری ذيربط  می نويسند تا آن را به خوانندگان معرفی كنند و از طرفی 
توجه نويسندگان و ساير محققان را به موضوع مورد بحث جلب كنند.

ساختار مقاله:

• بخش های زیر شاخه7 
مقاله بايد به بخش های معينی تقسيم گردد و به هر بخش يك عنوان 
مختصر8  داده می شود. هر عنوان بايد در خط جدا و معين مربوط به 

خودش نوشته شود. 

• مقدمه9 :
مقدمه مقاله می بايد گسترده باشد، به گونه ای كه استفاده از اصطالحات 
مخصوص يك صنف10  و مفاهيم نا آشنا برای متخصصان پرهيز شود. 
مقدمه بايد بازه زمانی را كه قرار اس��ت پوشش دهد و هدف از مقاله 
مروری، ش��امل اهميت و رابطه ای كه در محتوا و فهوای مقاله است، 
را تبيين كند. همچنين مقدمه مقاله بايد حاوی تعداد مشخصی مرجع 

زمينه ساز11  باشد.
• متن اصلی مقاله مروری12 :

در اي��ن بخش ب��ه منظور برقراری ارتباط مناس��ب بي��ن بخش های 
مختلف و هدايت و راهنمايی خواننده در مقاله بايد از سرفصل های13  
منطقی و واضحی اس��تفاده كرد. به اين معنی كه بهتر است ابتدا تمام 
اختصارات14  به طور كامل نوش��ته شوند، سپس از حروف اختصاری 

استفاده گردد.
• نتیجه گیری:

بخش نتيجه گيری بايد موضوعات مورد بحث را خالصه كند و افق های 
فکری آينده كار را با بيان مناسبی از نظرات نويسنده تعريف كند.

نتیجه گیری

نشريات ايده جريان های نو مجموعه ای از مجالت مروری هستند كه 
موضوعات متنوعی را در حوزه علوم توسط ناشران متعددی به چاپ 

1.Themed sections
2.Section editors
3. Invitation
4.Short annotation
5.Editorial overview
6. Overview
7.Subdivision sections
8.Brief heading

9. Introduction
10.Jargon
حاش��يه نويسی كوتاه: تبصره ای است در مورد بخشی از نوشته كه از اهميت بااليی 

برخوردار می باشد.
11. Background reference
12.Main text of review
13. subheadings
14. Abbreviations
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می رس��انند. موضوعات مورد بحث در اين دست از مجالت حاوی 
يك يا چند بخش هس��تند كه توسط دانش��مندانی ويرايش ميگردد، 
افرادی كه در زمينه مورد نظر متخصص هس��تند. بعالوه، اين افراد از 
نويس��ندگان و محققان برای نشر نظريات و دست آورد های مروری 
خود به منظور ارتقا دانش و آگاهی با پيش��رفت های جديد در حوزه 
های علوم دعوت به عمل می آورند. همچنين هر مجله سعی می كند 
پيش��رفت های علمی در 2 سال اخير را در قلمرو موضوعات منتشره 

خود پوشش داده و به خوانندگان خود معرفی كند.

سپاسگذاری

الزم می دانم از جناب آقای دكتر موسوی موحدی استاد درس روش 
و منطق تحقيق تش��کر نمايم ك��ه موضوع اين مقال��ه را به اينجانب 

پيشنهاد فرمودند و از راهنمايی های ايشان قدر دانی می نمايم.
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