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شد، نقطه سیس یک مجله پژوهشى جدید در انجمن فیزیک ایران تشکیل مىأوقتى اولین جلسات براى ت 1373به یاد دارم در سال 
علــوم یــا  ۀپژوهشى براى فیزیک به مصلحت است؟ تا آن زمان فقــط مجلــ ۀرو. آیا یک مجلنظرها متفاوت بود و نگران از راه پیش

  ؟…علوم وتکنولوژى داشتیم! زبان مجله چه باشد، چند شماره در سال، عنوان مجله، هیات ویراستاران چه کسانى باشند و 
دانیم و روش انجام کار را گام به گام یاد گرفتیم. ثابت شــد یــک گــروه ها را مىسال پاسخ بیشتر پرسش 25اینک پس از 

مقاله دریافت و بررسى کنند، از بین آنها  2810توانند در این مدت خدمات داوطلبانه مى غیردولتى بدون دریافت کمک مالى با
نویســنده،  5000. این افتخارى است کــه نصــیب بــیش از ]1[ جلد منتشر کنند 19مجله در  ةشمار 95مقاله را بپذیرند و  989
  داور و هیات ویراستاران فعلى و پیشین مجله و البته انجمن فیزیک ایران شده است. 374

یــک چــارچوب  داراي شــود، آیــا مقالــهها پس از ثبت در وبگاه مجله با بررسى دبیر علمى شروع مىفرایند بررسى مقاله
توانــد بــراى آن آگــاهى دارد و مــىت دبیران مجله به موضــوع مقالــه أ؟ در زمینه فیزیک است؟ یکى از هیاستمعقول علمى 

ترین شخص را از بین هیات دبیران به عنوان گزارشگر مقاله انتخــاب داورانى معین کند. دبیر علمى پس از این وارسى مناسب
تصــمیم ها و اتخاذ بندى داورىامور آن مقاله از قبیل انتخاب داور یا داوران، بررسى نظر داوران، جمع ۀاز این پس هم کند.می

ولــى  ،دهــدبا امضاى سردبیر انجام مــى مکاتبات با نویسندگان و داوران را دفتر مجله و ۀنهایى، در اختیار گزارشگر است. هم
تصمیم گزارشگر را اجرا کنیم. روشن است همانند نشریات بین المللى دیگر به دلیل تنــوع داوران و  ایم که فقط نظر وآموخته

تا  2ها بین شود و بنا به گزارشگر، مدت بررسى مقالهدست انجام نمىالت و زمان بررسى آنها یکگزارشگران، کار پذیرش مقا
 15قبــل از  کــه مجله موظف است ۀو دبیرخان ،. در دو سال اخیر سقفى براى ایام بررسى تعیین شده]2[ کشدماه طول مى 32

چنــدانى دریافــت  ۀها گلــداورى و پذیرش مقاله ةطور کلى از نحوماه بررسى را نهایى کند یا مقاله را به نویسنده برگرداند. به 
  اند.مند بودهنویسندگان از کندى کار گلهدر مواردى ولی  نشده است،

 و وجــود دارد،روزانه به وبگاه مجله  ۀمراجع 5000بیش از  .شودهر سال تعداد قابل توجهى مقاله دریافت مى با این حال
 ۀتــا کنــون همــ .که انجمن فیزیک ایران موفــق عمــل کــرده اســتتوان فهمید مىآیند که به کمک مجله مى انیداور کثرت از

با این حــال مجلــه جــاى مناســبى در بــین  ،داشت مالى بوده استت ویراستاران داوطلبانه و بدون چشمأخدمات داوران و هی
و پــژوهش  نمــود منتشــرمقالــه توان با زبان فارسى مىایم که ، باور کردهکننده پیدا کرده استسسات نمایهؤفیزیک و م ۀجامع
اگــر  .است و توان محــدود بوده نیت خیر همواره ولى ،ایمبنده مدعى نیستم که ما وظایف را به بهترین نحو انجام داده. داشت

  .مخواهقصورى بوده پوزش مى
ولى الزم است از خدمات انجمن فیزیک شده ت ویراستاران فعلى در وبگاه مجله درج أو هی ]3[ نام نویسندگان مقاالت، داوران

ریاضــى،  …ا محمد اخــوان، نعمــت هادى اکبرزاده، پور،ایران، دانشگاه صنعتى اصفهان و عزیزانى چون رضا منصورى، وحید کریمى
  .به خاطر مشارکتشان در ساختن مجله تشکر کرد و سمانه کیایی بهاره صادقى ،محمدزمانى نگین
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