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  .حاصل استیاد او بیبی امر مهمیکه هر  یمگشامینام او  هدفتر را ب

  

منتشر  ۲۰۱۹منطبق با اولين شماره از سال ، ۱۳۹۷ شماره دیماه
 است کهمدرس  مجله مهندسی مکانیکاز  شد. این اولین شماره

به همین بهانه، چند  .شودزیر نظر مدیریت جدید منتشر می
  گذارم.مخاطبان مجله در میان میسطری را با 

مهندسی کشور، گاه جامعۀ علمیسپاس خود را به پیشنخست، 
تک اعضای آن تقدیم ویژه جامعۀ مهندسان مکانیک و تکبه
دارم که تا کنون با پشتیبانی علمی خود مدیران مجله را در می

گرم،  اندجمعیتی را بر پا داشتهو  اندارائۀ خدمت یاری کرده
 .های جهانیبا دستاوردهایی همتا با برترین و پرجوش، زاینده

این  باام داشتهدهۀ هفتاد افتخار  اوایل صادقانه بگویم من که از
 آن هگواه بالندگی پیوستاز نزدیک همکاری داشته باشم جمع 
ام. روزی بود که نویسندگان در شناخت و رعایت بوده
واه گولی اکنون  ،مشکل داشتندنیز نویسی ردهای مقالهندااستا

پژوهشی اساتید و دانشجویان در آنیم که دستاوردهای علمی
     مطرح است. ترین سطوح علمی جهانعالی

همچنین تصدی مسئولیت مجلۀ مهندسی مکانیک مدرس 
است که برای همۀ اعضای مدیریت مجله فرصت مغتنمی 

   . های پیشین ابراز دارندقدردانی خود را از مدیریت

مدیریت جدید از همان آغاز کار الزم دیده است در راستای ارتقای 
ها ها و اولویتهایی در روشدستاورهای پیشین مجله، دگرگونی

شتابی که امروزه بر علوم بشری حاکم است بیش از ایجاد کند. 
پژوهشی  که محل ای علمیآن است که سکون را بپذیرد، مجله

ست اگر بخواهد پویا بماند باید با این انتشار دستاوردهای علمی ا
رای باهدافی که مدیریت جدید در این راستا شتاب همگام باشد. 

است عبارتست از: ارتقای کیفی مجله، در پیش گرفته مجله 
حفظ سرعت داوری و و  هاسازی بین المللی، تسهیل روشنمایه

ر از غیکارکرد خوبی داشته است بهاین نظر مجله از  انتشار که 
های رسیده، دورۀ فترت چندماهۀ اخیر که تعداد زیادی از مقاله

 تالشبالغ بر چهارصد مقاله، بدون اقدام انباشته شده بود و 
؛ جا دارد در هنوز ادامه داردحل این مشکل  برایمدیریت جدید 

 ی که بررسی مقالۀشانجا از این بابت از نویسندگان ارجمندهمین
پوزش بخواهم و از بردباریشان  خیر شده استدر این دوره دچار تأ

   تشکر کنم.

نامۀ تعیین اعتبار آیین ۱-۱ژوهشی باید، طبق مادۀ پ-مجلۀ علمی
، از دو ویژگی وزارت علوم ۸/۱۱/۹۰نشریات علمی کشور مصوب 

ه به ا تکیمجله، ب ارتقای کیفی برخوردار باشد. "اصالت و ابداع"
ضوابط ناظر به این هدف  کنونتا .شوداین دو ویژگی میسر می

 .تنظیم و در سایت مجله به آگاهی عموم نویسندگان محترم رسید
، که همزمان با اولین شمارۀ "راهنمای نویسندگان"این ضوابط در 

 قطعاً نویسندگان ارجمنددرج شده است.  یابد، زمستان انتشار می
ای پژوهشی آنان در مجله-نیز انتظار دارند دستاوردهای علمی

ش تال وزین انتشار یابد و به الزامات آن هم پایبند خواهند بود.
 وخواهد داشت مان در این زمینه، بازخورد شایستۀ خود را همگی

  آن ارتقای هرچه بیشتر جامعۀ علمی کشور است. 

نویسندگان محترم توجه دارند که چندی است سیمای مجله در 
 ربارزتشماره سایت جدید دگرگون شده و این دگرگونی در این 

است. صفحه اول هر مقاله حاوی اطالعاتی است که برای 
. از ه استی، ضروری تشخیص داده شدسازی بین المللنمایه

برقراری لینک مستقیم به هر جمله این اطالعات، درج مراجع و 
مقاله است. امکان نمایش اسالیدی نیز برای هر  یک از مراجع

  مقاله فراهم شده است. 

راهنمای "آماده شده که در  ،نگارش مقاله جدید ۀنامشیوه
 سازیادهسنامه، نویسندگان" آمده است. ویژگی مهم این شیوه

و افزایش سطح اعتماد به نویسندگان  مقاله دستورالعمل نگارش 
سازی شده، در جهت همگونبینیهای پیشدگرگونیاست. 
ه وده کها با انتظارات متعارف نویسندگان است. هدف این بروش

رف که مجبور باشد با صنباشد  نویسنده با مواردی نامتعارف روبرو
و دغدغۀ زیادی در ها وفق دهد وقت زیاد، خود را با چارچوب

جهت تطبیق مقالۀ خود با چارچوب انتشاراتی مجله داشته باشد. 
شود چارچوب ویژۀ خود را دارد هایی که در مجله چاپ میمقاله

راه نیابد، ولی در این زمینه هیچ  آنبه  ایشود خدشهو سعی می
باری بر عهدۀ نویسنده گذاشته نشده است. نویسندگان نیازی 

 هاخاصی ارائه دهند؛ مقاله شکل بههای خود را ندارند که مقاله
د، هرچند در مجله شوارائه میبه مجله ستونی صورت تکبه
ازۀ د. اندنشوصورت دو ستونی با چارچوبی دقیق چاپ میبه

توانند نویسندگان می  است. آزادفونت و انتخاب  حاشیۀ صفحات
ها را در هر چارچوبی و با هر رنگی ارائه دهند، کارشناسان جدول

آورند و در چاپ سامانه آنها را در چارچوب ویژۀ مجله درمی
ده بینی شپیششود؛ الکترونیک به همان صورت رنگی چاپ می

های است که تا حد امکان، متِن فارسِی مقاله، پیراسته از واژه
هایی در ارائۀ اطالعات مربوط به سازیسادهبیگانه باشد. 

لمللی، ادر جهت عرف بین بینی شده کهها پیشسندگان مقالهنوی
در ضمن هر آنچه را که مبتنی بر اعتماد به نویسندگان است. 

ها باید بدانند در این راهنما گرد آمده مقالهنویسندگان محترم 
  است.

مدیریت جدید، خود را متعهد به سرعت بررسی و تعیین تکلیف 
 دقتکه ضمن آنداند، می و همچنین سرعت پاسخگویی هامقاله

 .خواهد داشتهم مد نظر را و صیانت از حقوق نویسندگان بررسی 
دید مدیریت ج طدر این مدت کوتاهی که از تصدی مسئولیت توس

ت خاطر انباشگذرد اگر بهکار سامانۀ جدید مینین شروع بههمچو 
 هو همچنین نیاز سامانۀ جدید بمربوط به دورۀ فترت مقاالت 

 ، قصوری در سرعتمدرس تطبیق با شراط مجلۀ مهندسی مکانیک
اه رخواهم و چشم بهپاسخگویی بوده است صمیمانه پوزش می

  عزیزان هستم.تداوم همیاری شما 
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