
 
 

 
 98ماه    خرداد  ،دوم، شماره  نهمنشریه نشاء علم، سال  

73 

 

 

 علم و پژوهش 

 

 

  نوبل یزو جوا یچرن یهبه نشر ینگاه
  1 * يموحداکبر موسويعلی ،1نینسیم سلیما 

 چکیده 
در کمبریج   1869عنوان یکی از نشریات برتر با سابقه طوالنی در زمینه چاپ مقاالت علمی است. این نشریه در سال نشریه نیچر به

رسد.  هاي شغلی علمی به چاپ میاین نشریه مقاالت علمی، اخبار علمی به زبانی ساده، تبلیغات و موقعیتدر انگلستان افتتاح شد. 
و زندگی   علمتایج و دستاوردهاي علمی را به منظر عموم مردم برساند تا شناخت کلی از این نشریه دو هدف اصلی دارد: نخست، ن

اي از علوم طبیعی به در اختیار قرار دادن اطالعات جدید بین رشتهبا . دوم، و در جایگاه ترویج علم بسیار کوشش دارد پیدا کنند
در نشریه نیچر به چاپ   اند ندانی که جایزه نوبل دریافت نمودهاز آثار علمی دانشم %30دانشمندان و پژوهشگران کمک کند. حدود 

 . استیدهرس
  روي   با سایر کشورهابه گسترش    1970این نشریه در صد سال نخست کار خود، بیشتر بر چاپ مقاالت مهم تمرکز داشت و از سال   

روز است بلکه کار  تنها از نظر علمی بهنشریه نهآورد و نشریات زیرمجموعه، همکاري با نشریات دیگر را آغاز نمود. همچنین این 
به پژوهشگران نوپا    انتشارات نیچردهد.  ها) نیز در اختیار عموم قرار میهاي نرم افزاري (اپلیکیشنها و برنامهصورت وبگاهخود را به 

هاي آموزشی  کارگاه  پژوهاندانش  کند. همچنین برايدهد و حتی ویراستاري میدر جهت چاپ مقاله در نشریات متناسب مشاوره می
 نماید. نویسی برگزار میمقاله و چکیده
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 مقدمه

این نشریه   نشریه نیچر یکی از مبرزترین نشریات علمی است.
ها  زیرمجموعه و این نشریه زیرمجموعه اصلی دارد 50بر بالغ

انحصاري  مجالتی که  شوند:  هاي مختلفی تقسیم میخود به دسته
توان به  از جمله این مجالت می کنند،چاپ می 1مقاالت مروري 

Nature Reviews Molecular Cell Biology ، 
Nature Reviews Cancer  وNature Reviews 

Neuroscience  50، 47به ترتیب با ضریب متوسط تأثیرهاي  

 
1 review 

    Nature Chemicalی همچون مجالت اشاره کرد. 38و 
Biology،Nature Cell Biology   وNature Methods   به

اختصاصی در یک  که  42و  20، 14ترتیب با ضریب تأثیرهاي 
که با   با دسترسی آزادمجالت  و نیز رشته علمی فعالیت دارند

شوند. مجالت  شناخته می Nature Partner Journalsعنوان 
)، در  2014اندازي پس از سال (راه گروه آخر به دلیل نوپایی

هستند.  ي کمتر ثیرأداراي ضریب ت نیچرقیاس با مجالت دیگر 
برخی از مجالت زیرمجموعه یا  سالهپنج ضریب تأثیر متوسط 

چرین -نگریریانتشارات اشپ ایو  چرین  رمجموعهیز اتی: نشر1جدول   

# Multidisciplinary Journals 5-year IF  # Nature-branded reviews 
 

5-year IF 
1 Nature 44.958  28 Nature Reviews Cancer 50.293 
2 Nature Communications 13.691  29 Nature Reviews Cardiology 13.249 
3 Scientific Reports 4.609  30 Nature Reviews Chemistry n/a 
4 Scientific Data 5.862  31 Nature Reviews Clinical 

 
20.605 

# Nature-branded research 
 

5-year IF  32 Nature Reviews Disease 
 

16.155 
5 Nature Astronomy n/a  33 Nature Reviews Drug 

 
54.490 

6 Nature Biomedical 
 

n/a  34 Nature Reviews 
 

19.244 
7 Nature Biotechnology 43.271  35 Nature Reviews 

  
 

16.648 
8 Nature Cell Biology 20.460  36 Nature Reviews Genetics 44.913 
9 Nature Chemical Biology 13.990  37 Nature Reviews Immunology 46.507 

10 Nature Chemistry 28.790  38 Nature Reviews Materials 51.941 
11 Nature Climate Change 22.363  39 Nature Reviews Microbiology 31.155 
12 Nature Ecology & Evolution n/a  40 Nature Reviews Molecular 

  
47.918 

13 Nature Energy 46.870  41 Nature Reviews Nephrology 12.170 
14 Nature Genetics 31.154  42 Nature Reviews Neurology 20.888 
15 Nature Geoscience 14.846  43 Nature Reviews Neuroscience 38.691 
16 Nature Immunology 21.974  44 Nature Reviews 

 
14.358 

17 Nature Materials 47.534  45 Nature Reviews Urology 7.335 
18 Nature Medicine 33.409  # Nature Partner Journals 5-year IF 
19 Nature Methods 41.934  46  Biofilms & 

M b  
4.128 

20 Nature Microbiology 14.182  47  Computational 
M l  

8.941 
21 Nature Nanotechnology 45.815  48  Genomic Medicine 3.467 
22 Nature Neuroscience 19.188  49  Microgravity 2.000 
23 Nature Photonics 38.551  50  Primary Care 

R  M d  
2.785 

24 Nature Physics 22.610  51  Quantum Information 9.206 
25 Nature Plants 11.471  52  Vaccines 3.143 
26 Nature Protocols 15.269  # Other Nature Research 

 
5-year IF 

27 Nature Structural and 
Molecular Biology 

12.816 
 53 Lab Animal 0.906 
 54  Asia Materials 8.970 
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https://www.nature.com/npjbiofilms/
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   مالحظه نمود. 1توان در جدول همکار با نشریه نیچر را می
 هايعالوه بر مقاالت علمی، اخبار علمی، یافته نیچرنشریه 

هاي شغلی جدید را نیز هر دوشنبه در اختیار  جدید، موقعیت 
دهد، شاید این سیاست نشریه موجب  خوانندگان قرار می

پایداري، محبوبیت و مقبولیت آن در بین دانشمندان و سایرین 
   شده است.

 نشریه نیچرتاریخچه  

هاي زمانی  به سه دوره متفاوت با بازه نشریه نیچرتاریخچه 
 گردد: گوناگون تقسیم می

دهنده  اساسی و تکان و اخبار صد سال اول: چاپ مقاالت  •
 مختلف در علوم 

صورت  همکاري با سایر کشورها به سی سال گسترش:  •
در برخی    توسط ناشر  اختصاصی  نشریاتو چاپ  تدریجی  

 علمی  هايزمینه

 هزاره سوم: گسترش بیشتر و چاپ مقاالت کلیدي عصر  •

 صد سال اول: -1
گذاري الکساندر  نشریه نیچر در کمبریج انگلستان با سرمایه

صورت هفتگی  منتشر شد و به  1869پاییز سال در  1میالن مک
رسد. این نشریه در طی صد سال نخست هر دوشنبه به چاپ می

پنج سردبیر بنام و موفق در علوم مختلف داشت. اولین سردبیر  
سنجی جرمی  طیف به کمک که شناس، ستاره2نورمن الکییر 

  مشاهده بود وجود عنصر هلیوم را در سطح خورشید  توانسته
طور  ف این عنصر توسط دو فرد سوئیسی بهالبته کش نماید.

سنجی رسمی ثبت شده است. الکییر براي مشاهده هلیوم با طیف
-جرمی و سردبیري نیچر شهرت دارد. او در زمینه کاربرد طیف

سنجی جرمی و کاربردهاي آن در تشخیص عناصر در اجرام  
  3دومین سردبیر، ریچارد گرگوريفضایی نیز پیشرو بوده است. 

عنوان دستیار سردبیر آغاز بود. او کار خود را در نشریه نیچر به 

 
1 Alexander Macmillan    10 Thomas Henry Huxley 
2 Norman Lockyer     11 Röngten 
3 Richard Gregory     12 Joseph John Thomson 
4 Macmillan     13 Raymond Dart 
5 L. J. F. Brimble     14 John Cockcroft 
6 A. J. V. Gale     15 Ernest Walton 
7 Athenaeum Club     16 Watson 
8 peer reviewing     17 Crick  
9 John Maddox     18 Theodore Maiman   

خورشیدي   هاي شناس بود و به مطالعه لکهنمود. او نیز ستاره
اي از خود نداشت. او تا پیش از بازنشستگی پرداخت اما مقالهمی
ویرایش  4میالن کتاب علمی را در انتشارات مک 200بر بالغ

بودند. در   6و گیل 5دبیران، بریمبل سومین و چهارمین سر نمود.
باشگاه  رستوران یا تریاي هاي دوستانه درآن زمان در نشست

، بریمبل با  )بنام(باشگاه علمی مخصوص دانشمندان  7آتناوم
صورت  بحث در مورد مقاالتی که براي نشریه ارسال شده بود، به 

را در نشریات رواج داد. در سال   8رسمی داوري تخصصی غیر
گیل بازنشسته شد اما بریمبل به همکاري خود با نشریه   1961

عنوان  به 9جان مداکس  1966نیچر ادامه داد تا در نهایت سال 
 سردبیر جایگزین وي شد. 

از مقاالت و رویدادهاي مهمی که در این مجله در طی صد سال 
توان نخستین مقاله در ارتباط با اثر  آغازین به چاپ رسید می

  ].1را نام برد [ 10امل انسان نوشته هاکسلیطبیعت بر روند تک
این مقاله در راستاي تکامل انسان پس از نظریه انتخاب طبیعی 

  خبر و مقاالت مرتبط با  توان به داروین است. پس از آن می
که منجر   1896در سال  11مشاهده پرتوي ایکس توسط رونگتن

. یک سال بعد  ] 2اشاره کرد [به کسب جایزه نوبل وي شد 
]، او  3وجود الکترون در اتم را کشف نمود [ 12جوزف تامسون

شناسی ریموند . در حوزه دیرینهنیز از برندگان جایزه نوبل است
.  ] 4هاي اولیه را انتشار نمود [کشف اسکلت فسیل انسان  13دارت

موفق به   1932در سال  15و ارنست والتون 14کرافتجان کاك
یکی از دستاوردهاي   .دندش] و کسب جایزه نوبل  5[شکافت اتم  
و  16توسط واتسون DNAشناسی ارائه ساختار مهم زیست

.  ] 6در نشریه نیچر چاپ شد [ است که 1953در سال  17کریک
  1962این جهش بزرگ در ژنتیک براي این دو نفر جایزه نوبل 

توسط تئودور   1960را به همراه داشت. ساخت لیزر در سال 
زرگی بود که در این نشریه چاپ  نیز از دستاوردهاي ب 18مایمن
. از جمله علوم دیگري که در این نشریه جهش بزرگ  ]7شد [
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شناسی و نظریه توان به علم زمینخود را منتشر کردند می
صفحات تکتونیکی پوسته زمین و انواع حرکات آنها توسط 

-هاي زمین اشاره کرد، او توانست بسیاري از پدیده 1ویلسون
از سویی دیگر در صد سال    .]8[  یدتوجیه نما  گونهینناسی را اش

شد   چاپزن ستاره چشمکمقاله درباره آغازین کار این نشریه، 
در نشریه نیچر  شدهچاپکشفیات فوق بخشی از مقاالت . ]9[

 است. 

 :سی سال گسترش -2
تنها مقاالت برتر روز نـشریه نیچر نه  2000تا ـسال   1970از دهه  

وســعت جهانی یافت و مجالت  گامبهگامبلکه   داد،را انتشــار 
ــرـیه  ــی در علوم گوـناگون را افتـتاح نمود. این نشـ ــاصـ اختصـ

، آغاز 2یـس   يگسـترش خود را با افتتاح دفتري در واشـنگتن د
ــود. در  ــال دفتري دیگر در نیویورك گش کرد. در کمتر از ده س

ال  رکت با افتتاح دفتر  1984ـس ي در ژاپن و به دنبال آن ثبت ـش
ــیا نیز رقم  Nature Japan KK  نشــریهو  گســترش آن در آس

خورد. دو سال پس از افتتاح شرکت در ژاپن، دفاتري در مونیخ 
ــدند؛ اما از مهم اتفاقاتی که رخ داد، باز   ینترو پاریس نیز باز ش

 Nature Publishing Group (NPG)شدن شرکت خصوصی  
ــال  ــی آلمانی بود.   1999در س ــوص در آلمان و با مالکیت خص

ــرکت، همکاري ــترده هاي بینافتتاح این ش ــرالمللی و گس  ناش
د. اما از  تر همراه ـش ریات و افتتاح مجالت بیـش ایر نـش نیچر با ـس

ــریه افتتاح وبگاه  ــال   nature.comدیگر کارهاي این نش در س
ــورت برخط نیز در اختمفاد مجله به  پسینبود. ازا  1996 یار ص

ــد. این وبـگاه بـعدـها ـبه عنوان بهترین وبـگاه مردم قرار گرفـته شـ
 علمی انتخاب شد.

ــال  مداکس از ســـمت خود کناره گرفت و دیوید   1973در سـ
ــریه نیچر دو  3دیویس ــال نش ــد. در همین س جایگزین وي ش

 Nature Biologyو   Nature Physicsهاي  زیرمجموعه به نام
ه  ه و جمـع ــنـب نیز ـچاپ کرد. اـما چـندي را در روزـهاي چـهارشـ

نگذشـت که این نشـریات با شـکسـت مواجه شـدند. در سـال 
عنوان ســردبیر بازگشــت. او پانزده ســال جان مداکس به  1980

 1995دیگر به همکاري خود با این نشـریه ادامه داد و در سـال 

 
1 J. Wilson     4 Philip Campbell 
2 Washington, D.C.    5 Mariette DiChristina 
3 David “Dai” Davies 

جاي   2009داد. او نیز در ســـال   4جاي خود را به فیلیپ کمپبل
 داد. 5کریستیناخود را به ماریت دي

ریه نیچر می نـش ارات دیگر،  اولین همکاري و الحاق رـس با انتـش
ــال  ــارات و  1983در سـ ا انتشـ ه Macmillanـب ــرـی  بود. نشـ

Biotechnology   ــارات به نیچر ملحق و   Macmillanاز انتش
 1992تغییر یافت. در ـسال   Nature Biotechnology نامش به

علمی قدم نهاد. دو به عرصه مجالت   Nature Geneticsمجله  
ــال بـعد ـکه بـعدـها ـنامش ـبه  Nature Structural Biology سـ

Nature Structural and Molecular Biology تغییر یافت 
ال  و ال بعد در ـس ر گـشت. یک ـس کی با   1995منتـش ریه پزـش نـش

ــریع علوم  Nature Medicineنام  ــرفت س ــد. با پیش چاپ ش
ــی، در ســــال ــاي زیســــت ــالت  1999و  1998ه ــج  م
Nature Neuroscience  وNature Cell Biology  ــز ــی ن

 .شدندبازگشایی 
ــریه  ــال اتفاقات مهمی افتاد که در این نش ــی س در طی این س

ــتـند. از جمـله این روـیدادـها می ــاـخت ـبازـتاب داشـ توان ـبه سـ
براي   تاکســول، ســنتز کامل  ]10[  )1975بادي مونوکلونال (آنتی

، کشــف ]12[  )1996(  دالی، تولد  ]11[  )1994( درمان ســرطان
ــوراخ الـیه اوزن]13[  )1983( ویروس ـعاـمل بیـماري اـیدز  ، سـ

ســاله در   300000، اســتخوان جمجمه نئندرتال ]14[  )1985(
، ـسیاره خارج از منظومه ـشمـسی و احتمال ]15[  )1992( اـسپانیا

، ]16[  )1995( وجود حـیات غیر از آنـچه روي زمین وجود دارد
 -، کـشف ماهی آرواره ]17[  )1999( نترین فلوت در چیقدیمی

 اسـت شـد منقرض گشـتهاسـتخوانی در اندونزي که تصـور می
د و در 18[  )1998( اره ـش ت که به آن اـش ] از نمونه مقاالتی اـس

 .نشریه نیچر چاپ شد

 هزاره سوم: -3
تنها نیچر بســـیار فعال بوده و نه ناشـــربه بعد،    2000از ســـال  

مجالت اختـصاـصی و جدید در اختیار دانـشمندان علوم مختلف 
ایر نـشریات بیـشتر نمود. در  قرار داد بلکه همکاري خود را با ـس

ه  2000ســـال  ه Nature Reviewsمجـل هـب از  ايعنوان مجـل
ــر زیرمجموعه نیچر که تنـها مقاالت مروري چاپ می کند منتشـ

ال  د. در همین ـس ال دو و   Nature Immunologyـش پس از ـس
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. ندافتتاح ـشد NPGتوـسط  Nature Materialsمجله موفق    آن
NPG ــام ــه ن ود ب ی ـخ زشــــک الت ـپ ـج ن ـم ـی ـن ـچ ـم  هــاي ـه

Nature Methods و Nature Clinical Practice  
ال ه دنـب ه ـب ــی ـک ــود. از دیگر مجالت اختصـــاصـ ازگشـ  را ـب

ــدنــد میاین ــه شــ ــههــا عرضــ  ،  Nature Physicsتوان ب
Nature Chemical Biology  ،Nature Systems Biology ،

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism ،
Nature Protocols،Nature Photonics ،Nature Reports ،

Nature Nanotechnology، Nature Communication، 
 Scientific Report،Emerging Microbes & Infections، 

Nature Geoscience، Translational Psychiatry، 
Nature Chemistry،Nature Climate Change   ــمار و ش

ادي از مجالت دیگر ام برد. همرا  زـی لـن ـــک ا شـ ان ـب گیري زـم
ها با بـسیاري از ـشرکت NPG، نیچرمجالت جدید زیرمجموعه  

الملل، از ژاپن تا آمریکاي التین به و انتشــارات در ســطح بین
ــار و ـچاپ مجالت علمی  ـهاي نمود. از فـعالـیتهمـکاري انتشـ

ــرـکت، افتـتاح وبـگاه  ا ـماهـیت  naturejobs.comمفـید این شـ ـب
کســوت اســت. افتتاح کاري براي پژوهشــگران، از نوپا تا پیش

هاي دفاتر بیشتر در سانفرانسیسکو، هند، آمریکاي التین و وبگاه
هاي این شـرکت هسـتند. هند، خاورمیانه از دیگر فعالیت آسـیا،

اب مرجع علمی  ابع علمی، کـت اپ مـن ه ـچ این گروه همچنین ـب
کـتاب مرجع دیجیـتال  )،Principles of Biology براي نموـنه(

ــرـکت نیچر اولین نرم تـحت عنوان  افزار خودنیز اـقدام نمود. شـ
Nature Journals عامل  را براي سـیسـتمiOS 2010 در سـال 

ترش این نرم در اختیار مردم قرار داد. افزار همچنان در حال گـس
 شود.عامل اندروید نیز عرضه میبوده و براي سیستم

یک در واز بین شــمار بســیاري از مقاالتی که در قرن بیســت
ــیدهمجموعه ــریه نیچر به چاپ رس ــف یکی از هاي نش اند، کش

یرهاي آلزا ان []19[  یمرمـس  8- 7، کـشف جمجمه  ]20، ژنوم انـس
 یمنی، دیدگاه نوین در خودا]21[ یقاســاله انســان در افرن میلیو

ک]22[ ت کوـچ انوتیوبی دنترین برس، ســـاـخ اي ـن اـه ، ]23[ ـی
، کشــف حلقه ]24[ 1کشــف کالس جدیدي از اثر کوانتوم هال

ــده ـماهیاحتـمالی گم ـــیل شـ ــف فسـ ـــتان ـبا کشـ ـها و دوزیسـ
Tiktaatik ]25[  ،)fMRI(Functional MRI  ل و قابلیت دنبا

 
1 quantum Hall effect    3 Antihydrogen atoms 
2 spintronics 

و  2ترونیک، پیشـرفت در اسـپین]26[  يکردن محل فعالیت مغز
ــف اثر ]27[ ـیکدرنتیـجه الکترون مثـبت تغییرات  ـبازخورد، کشـ

داختن و ]28[ یکـدیگراقلیمی و چرخـه کربن بر  ه دام اـن ، ـب
و بسیاري ]  29[ثانیه    1000به مدت    3هیدروژنداري اتم آنتینگه

ــی ـعـلـمی در اـین ـمـجلــه و دـیـگر از  ــاسـ رویــدادهــاي اســ
 هاي آن چاپ شدند.زیرمجموعه

 نیچر در آسیا و خاورمیانه

ــترش خود می ــدد گس ــریه نیچر درص ــد و با برخی از نش باش
کند. این همکاري کشـورهاي آسـیایی و خاورمیانه همکاري می

در قالب وبگاه اختـصاـصی با زبان ملی به پژوهـشگران، پزـشکان 
تو  دـم دان ـخ ــمـن اريرســـانی میدانشـ د. در این همـک ا کـن ـه

ی، کره جنوبدانشـمندان و پژوهشـگران کشـورهاي چین، ژاپن،  
ــتان و کشــورهاي خاورمیانه به صــورت پویا با نیچر در هندوس

ــین نیچر براي  ــرـیات پیشـ ــی ـبه نشـ ــترسـ ارتـباط بوده و دسـ
پژوهـشگران این کـشورها آزاد اـست. یکی از عملکردهاي مثبت 

ـــتهبـگاهاین و ــگران از رشـ ـهاي ـها برقراري ارتـباط بین پژوهشـ
ــت. هر ـیک از این وبـگاه ـها ـبا در نظر گوـناگون ـبا یـکدیگر اسـ

ــور خود امـکاـنات ویژه ــگران و کشـ از پژوهشـ اي در گرفتن نـی
ریه نیچر میدلدهند. بهاختیار قرار می تر طور مثال نـش ایـست بیـش

ــته ــکی هاي مرتدربردارنده اطالعات ویژه براي رشـ بط با پزشـ
اسـت. نشـریه نیچرآسـیا (کره جنوبی و ژاپن) براي دانشـمندان 

ته ها و علوم نظري هاي علوم از پایگاه دادهگوناگون خود از رـش
گرفته تا علوم کاربردي و آزمایشــگاهی اطالعات الزم را فراهم 

دهچاپها مقاالت  آورد. این وبگاهمی ور خود   ـش مندان کـش دانـش
ــورت آنالین  را به دهند. البته این در اختیار این افراد قرار میص

هاي ـشغلی مناـسب را نیز با ها اخبار علمی روز و موقعیتوبگاه
 کنند.روزرسانی میتوجه به نیاز مخاطبین خود به

 چاپ مقاله در نیچر

با توجه به اعتبار بسـیاري که نشـریه نیچر در میان پژوهشـگران 
به   مؤثريتواند کمک  نشــریه میجهان دارد، چاپ مقاله در این 

منظور چاپ یک آینده کاري و اعتبار میان پژوهشـگران بکند. به
ها و الؤمقاله در این نشــریه عالوه بر اینکه مطالب بایســتی ســ 
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له ئ باید مســ میمهمی از علم را پاســخگو باشــد، بلکه   يخألها
ــاـمورد ـنـظر  ــی ـقرار ـگـیرد. ـمـتن روـیـکرد ـچنــد  ب ـمورد ـبررسـ

ت ود.   باید بر طبق روشمی 1»یسنو«دـس ته ـش ریه نوـش خود نـش
ــت ــتن دسـ نویس و کـمک براي ترجمه و حتی البـته براي نوشـ

دام ـیک از مجالت نیچر  ه را براي ـک اـل ه مـق ــاوره براي اینـک مشـ
 توان از کارگزاران نیچر کمک گرفت.ارسال نمود، می

ود؛ ویرایش ادبی مقاله توـسط  امور الزامی که حتماً باید انجام ـش
تار انگلویرا یـس وصیـس وع مقاله انجام    زبان در خـص ود. موـض ـش

ــر نیچر دـهد، یکی دو نوع ویرایش در اختـیار افراد قرار می ـناشـ
ــتاي و دیگري ویرایش طالیی ویرایش نقره . در هر دوي اسـ
ات ادبی ویرایش میاین ویرایش ام جـه ا متن از تـم ا ـه گردد. اـم

ــت ـک تـفاوت ویرایش نقره ه در ویرایش اي با طالیی در این اسـ
شـــوند و ابهامات ها کامالً تغییر داده میطالیی ســـاختار جمله

اـیت پس از ویرایش علمی و ادبی در متن از بین می رود. در نـه
اد و متن  ه انتـق ــفـح ار صـ ل چـه داـق ک گواهی و ـح ه همراه ـی ـب

. فرمت ارســال مقاله شــدپیشــنهاد براي فرد ارســال خواهد  
ــته به انتخاب فرد می ــده بس ــورت  بهتواند  ویرایش ش مقاله ص

ه ـبا ایرادات، اـله اولـی اـله ـبه ـیا نـهایی، مـق ـــکاالت مـق طور مجزا اشـ
 .شودبراي نویسنده ارسال 

ــال پس از ویرایش می توان مـقاـله را براي مجـله مورد نظر ارسـ
ر نیچر   3البته الزم به ذکر اـست حدود   نمود. ال اـست که ناـش ـس

ن اشـپیرینگر صـورت مشـترك تحت عنوابا ناشـر اشـپیرینگر به
 نمایند.نیچر فعالیت می

 هاي آموزشیدوره

ــریکی از امکانات مفیدي که   ــگران  ناش نیچر در اختیار پژوهش
هاي آموزـشی اـست. این ها و کارگاهدهد، برگزاري دورهقرار می
روزه، حضوري یا الکترونیکی   روزه یا دوتوانند یکها میکارگاه

ند. دوره وري  باـش ی حـض گاههاي آموزـش ط دانـش ها یا مراکز توـس
ها با توجه به ـشوند و در این کارگاهعلمی با نـشریه هماهنگ می

توانند شـــرکت دانشـــجو می  100-30نوع درخواســـت مرکز،  
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مجالت هسـتند.   يسـردبیر  توسـط هانمایند. مدرس این کارگاه
اه دو ـمدرس دارد و یکی از این ـمدرس ارـگ اً از طرف ـک ا حتـم ـه

ــریه نیچر ــردبیري نش ــت. در طی این کالس س ــتن اس ها نوش
ده ــت2چکـی ه آموزش داده می، دسـ اـل ــود و اگر نویس و مـق شـ

تواند به اي در دســت ارســال دارد میچکیده یا مقاله ،نویســنده
 نماید. ویراستاري و اصالح مورد نظر کمک استاد

 نشریه نیچرنوبل و  جایزه  

با  توجه  برندگان جایزه نوبل مقاالت درخوراز   ســومحدود یک
ــریه نیچر ــتناد باالي خود را در نش اند. در چاپ نموده میزان اس

 2012اینجا ما نگاهی کوتاه و گذرا به ـسوابق افرادي که از ـسال 
نوبل پزشــکی جایزه -فیزیولوژي شــیمی و هايبه بعد در زمینه

 اندازیم؛اند میدریافت کرده
لول ت دادن تمایز ـس ف از دـس ت آنکـش ا به ههاي بالغ و بازگـش

ــال  ــلول بنـیادین در سـ ــب   2012سـ نوـبل ـجایزه موـجب کسـ
 24و    35ـشد. این دو نفر تاکنون به ترتیب  4و یاماناکا 3گوردون

ــریه نیچر چاپ کرده ــه برنده یاناند. در ممقاله در نش  جایزه س
 5وزیکولی، سودوف  در ترافیک  2013  پزشکی-نوبل فیزیولوژي

ــریه نیچر   18  7منمقاله و شـــک  43  6و راتمن  54 مقاله در نشـ
ــر 8برـیتاـند. میـچاپ کرده  31و  23ـبه ترتـیب   9و ادوارد موسـ

با  10اند، این دو به کمک اُکیفنیچر چاپ کرده نشــریه مقاله در
ــرـیهمـقاـله در   12ـچاپ   ــبـکهاـند و ـچاپ نمودهنیچر   نشـ ـهاي شـ
نوبل اي و ـشناختی اختـصاـصی را کـشف نمودند و جایزه حافظه
د.  2014 ده را از آن خود کردـن ــتودارت، دارـن ه در  20اسـ اـل مـق

برنده   2016نشــریه نیچر با کشــف مکانیســم اتوفاژي در ســال 
 جایزه نوبل شد.

 11جز هال، به2017  پزـشکی-نوبل فیزیولوژي جایزه از برندگان 
، دانشـــمند ژاپنی که بیشـــتر 12نظیر خود و یانگبا ســـوابق بی

ریات خود یا  ان را در نـش ریات مقاالتـش کنند و ملی چاپ مینـش
ــرـیهمـقاـله در   11و  9تنـها  مـقاله   27 13  نیچر دارـند، روزـباش  نشـ

ــر ــمند  نیچر یهخود را در نش ــه دانش ــت. این س چاپ کرده اس
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را کشــف کردند.  1روزيمکانیســم مولکولی کنترل ریتم شــبانه
ــمگیري از ـکارـهاي   2018وـبل ن ـجایزه برـندـگان نیز تـعداد چشـ

 3و هونجو  24  2اند. الیسـوننیچر چاپ نموده نشـریهخود را در 
ــریهاثر در   47 این دو فرد با ارائه راهکار درمان نیچر دارند.    نش

رطان با مهار   تمـس ـس - یمنی تنظیمی جایزه نوبل فیزیولوژيا یـس
 خود کردند. از آنپزشکی را 

ــاید به نظر تعداد   ــد اما ش برخی از آثار این دانشــمندان کم باش
چاپ ـشده اـست. برخی از  یچرها در نـشریه نآثار آن  %30 یباًتقر

اغلب دانشمندان   همچنین این افراد خود ـسردبیر مجله هـستند و
ژاپنی مقیم ژاپن آـثار خود را در مجالت ژاپنی (ـکه زیرمجموـعه 

 کنند.شود) چاپ میشامل مینیز نیچر را 
ــال   ــف عملکرد جفت  5و لفکوویتز 4کوبیلکا  0122در س با کش

نوبل ـشدند.  جایزه  به کـسب  ها موفقپروتئین با گیرنده-Gـشدن  
ـشده در نشریه نیچر تیمی اثر چاپ  47 و  56دو به ترتیب با  ینا

ــعه  ــتند. توس ــان هس ــرو در چاپ آثار مهم در زمینه کارش پیش
 یهاي کمپلکس شــیمیای اســکیل براي ســیســتمهاي مولتیمدل

ـشد.  8و لویت 7، وارـشل6منجر به دریافت نوبل توـسط کارپالس
ا آن ا نیز ـب هاثر در  13و  17، 33ـه ــرـی ال و  نیچر نشـ افرادي فـع

به ترتیب  11و بتزیگ  10، موئرنر9آیند. هلتأثیرگذار به شـمار می
ه اثر در 16و  20، 45 ــرـی د نیچر نشـ اآن .دارـن ه  ـه ـــع ا توسـ ـب

هاي وابسته به پژوهش  12ریزالود-میکروسکوپ فلورسنت سوپر
ــان ـجایزه نوـبل  را از آن   2014کـمک کردـند و براي این ـکارشـ

دال د. لیـن ار13خود نمودـن ــانـک ات  15و مودرـیک 14، سـ الـع ا مـط ـب
را گرفتـند. این افراد   2015ـجایزه نوـبل  DNA16مـکانیکی ترمیم 

ــرـیه اثر در 1و  12، 19ـبه ترتـیب داراي  ــتـند. ـبا  نشـ نیچر هسـ
و  18، اســـتودارت17پیشـــرفت روزافزون علوم مولکولی، فرینگا

 
1 molecular mechanisms controlling the circadian rhythm   14 Aziz Sancar 
2 James P. Allison         15 Paul L. Modrich 
3 Tasuku Honjo                         16 mechanistic studies of DNA repair 
4 Brian K. Kobilka          17 Ben Feringa 
5 Robert J. Lefkowitz        18 Fraser Stoddart  
6 Martin Karplus         19 Jean-Pierre Sauvage 
7 Arieh Warshel         20 design and synthesis of molecular machines 
8 Michael Levitt         21 cryo-electron microscopy 
9 Stefan Hell         22 Joachim Frank  
10 William Moerner        23Jacques Dubochet  
11 Eric Betzig         24 Richard Henderson 
12 super-resolved fluorescence microscopy      25 Frances H. Arnold   
13 Tomas Lindahl         26 Gregory Winter  

. 20هاي مولکولی طراحی کرده، بـسازندتوانـستند ماـشین 19ـساویج
نیچر دارند. این سه   نشریهاثر در   12و    24دو نفر اول به ترتیب 

ال در کوپ   2016 ـس دند. ارتقا میکروـس ب نوبل ـش موفق به کـس
ــت22ـجایزه نوـبل را براي فراـنک  1720در  21کرایو و  23، دوبوشـ

ون ت. از بین این افراد نفر اول    24هندرـس و دو   30به همراه داـش
ــریهاثر با نام خود در   6و   9نفر دیگر به ترتیب  نیچر دارند.  نش

اثر در نیچر در مهندســی آنزیم در ســال   29، با 25خانم آرنولد
د. وینتر جایزه  برنده  2018 ال به دلیل  26نوبل ـش نیز در همین ـس

جایزه برنده    هاي ونوکلونالباديکاربرد درمانی آنتی  يکار بر رو
نیچرچاپ نموده  نشــریهاثر در   21. وي تا به امروز  شــدنوبل  
 است.

 گیرينتیجه

رـسد اگر پژوهـشگران ـسعی نمایند مقاالت خود را در به نظر می
انند عالوه بر اینکه آثار آن به چاپنشـریات باکیفیت باال  ها رـس
نماید، در رشته و تخصص خود مرجعیت استناد باال دریافت می

ـشوند. این یابند و موجب ـسرافرازي خود و کـشور میعلمی می
جویان از این راه موضـوع موجب می گران و دانـش ود پژوهـش ـش

ه انگیزه د و در اثر این غرور ملی ـب ابـن اي بزرگ غرور ملی ـی ـه
ــفعلمی می ــک قدم براي کش ــند و بدون ش تر هاي بزرگرس

ــایســته اســت دانشــمندان کشــور با همبســتگی برمی دارند. ش
یل و تأثیرگذار  بیه نیچر را مدیریت نمایند تا آثار اـص ریات ـش نـش
ــر نمایند. چاپ مقاله در این  ــطح ملی و جهانی منتش علم در س

یار مهم اـست و از آن مهم طح بـس ر ـس ریات تر مدیریت و نـش نـش
معتبر علمی در ســـطح جهانی اســـت. ایران با گذشـــته علمی 

ریزي علوم امروز جهان درخشـان خود که سـهم بزرگی در پایه
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ردبیري ده ت که مدیریت و ـس ته اـس ایـس ریه طراز دارد ـش ها نـش
 اول جهان را داشته باشد.

  تشکر و قدردانی

هاي دانـشگاه تهران، ـصندوق حمایت از پژوهـشگران از حمایت
ــور، و هـاي علمی مرکز مطـالعـات و همکـاري فنـاوران کشـ

ــیمی المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريبین ، انجمن بیوش
 شود.تشکر و قدردانی می فیزیک ایران
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Outlook on Nature (Journal) and Nobel Prizes 

 Nasim Soleymani 1, Ali Akbar Moosavi-Movahedi *,1 

Nature is one of the premier journals with a long history of publishing scientific articles. It was opened 
in 1869 in Cambridge, England. This journal publishes scholarly articles, scientific news in simple 
language, advertising, and job opportunities. It has two main goals: First, to bring scientific results and 
achievements to the public's view so as to gain a general understanding of science and daily life. Second, 
helping scientists and researchers make new interdisciplinary information available. For the first hundred 
years of its work, the journal focused primarily on the publication of important articles of the era and 
began to expand and internationalize it in the 1970s and began collaborating with other publications. It 
is not only scientifically up-to-date but also publicly available as a website and software applications. The 
Nature Publisher advises and even edits emerging researchers to publish articles in appropriate journals. 
About 30% of Nobel Prize-winning scholars published their papers in Nature. 
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