چکیذه:

ًیچز ایٌذوظ ثب ّذف ارائِ ی الگَیی ثزای هؾخـ وزدى پضٍّؾْبی ثب ویفیت در عزاعز جْبى
راُ اًذاسی ؽذُ اعت .ثزای ایي وبر اثتذا  86هجلِ تَعط دٍ گزٍُ اس داًؾوٌذاى هغتمل ثِ رّجزی
دٍ داًؾوٌذ ثشري اًتخبة ؽذًذ.
در اداهِ ایي  86هجلِ ثِ ػٌَاى هجٌبی وبر ثزای اهتیبس دّی ثِ پضٍّؾگزاى ٍ هَعغبت ٍ
داًؾگبّْب در ًظز گزفتِ ؽذ .ثِ طَری وِ ثب چبح ّز همبلِ در ایي هجلِ ّب اهتیبسّبی ٍیضُ ای در
ًظز گزفتِ هی ؽَد .ثب جوغ وزدى ایي اهتیبسّب در یه دٍرُ ی هؾخـ هی تَاى هَعغبت ػلوی
را ثب یىذیگز همبیغِ وزد.
ثِ طَر ولی ًیچز ایٌذوظ اس عِ همیبط ثزای اهتیبس دّی اعتفبدُ هی وٌذ .عبدُ تزیي آى AC
اعت .اگز حذالل یه ًَیغٌذُ ی همبلِ اس وؾَری یب ٍاثغتِ ثِ هَعغِ ی خبفی ثبؽذ  1اهتیبس
ثزای  ACآى هحغَة هی ؽَد .ایي ؽبخـ هی تَاًذ  1یب ًَ 111یغٌذُ را در ًظز ثگیزد ٍ ایي
ثذیي هؼٌبعت وِ اهتیبس  ACهی تَاًذ ثیي چٌذ وؾَر ٍ هَعغِ پخؼ ؽَد.
ثزای درن ثْتز تبثیز وؾَرّب ٍ هَعغِ ّب ٍ ّوچٌیي ثزای اس ثیي ثزدى اهىبى ؽوبرػ هجذد یه
همبلِ ،ؽبخـ  FCهؼزفی ؽذُ اعت وِ در آى اهتیبس همبلِ ّب را ثِ تؼذاد افزادی وِ آى را ًَؽتِ
اًذ تمغین هی وٌٌذ.
ثِ طَر هثبل اگز ول  FCثزای یه همبلِ  1ثبؽذ ٍ ایي همبلِ ًَ 11یغٌذُ داؽتِ ثبؽذ اهتیبس FC
ّز وذام  1.1خَاّذ ثَد .همیبط عَم  WFCاعت وِ ٍسى  1.0را ثِ همبلِ ّبیی وِ در چْبر هجلِ
ی ثشري در حَسُ ی اختز فیشیه ٍ عتبرُ ؽٌبعی اًتؾبر هی ؽًَذ ،اختقبؿ هی دّذ تب ثذیي
ٍعیلِ حجن ثغیبر سیبدی اس همبلِ ّبیی وِ در ایي ح َسُ ًغجت ثِ ثمیِ ی حَسُ ّب چبح هی ؽَد
را ًزهبل وٌذ.
ٍاضح اعت وِ همیبط هٌبعت ثزای اعتفبدُ ،ثغتگی ثِ ًَع ًیبس اعتفبدُ وٌٌذُ دارد .تبویذ هی
ؽَد وِ ایي اهتیبسّب فمط ثزای همبلِ ّبیی وِ در لیغت  86هجلِ ی ثزتز لزار دارًذ لحبظ هی
ؽَد .در پبیگبُ رایگبى ًیچز ایٌذوظ  natureindex.comثِ ّز عِ همیبط هیتَاى دعتزعی
داؽت.
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 .1هذف

ّذف ًیچز ایٌذوظ ارائِ ی الگَیی ثزای هؾخـ وزدى پضٍّؾْبی ثب ویفیت در عزاعز جْبى اعت .در ثطي
ًیچز ایٌذوظ 86 ،هجلِ لزار دارد وِ ثذعت آهذُ اس پبعخ پضٍّؾگزاى ثِ ایي پزعؼ اعت وِ تزجیح هیذٌّذ
ثْتزیي وبرّبی خَد را در وذام هجلِ ثِ چبح ثزعبًٌذٍ .اثغتگی ًَیغٌذگبى همبلِ هؾخـ ؽذُ ٍ ّوچٌیي
راثطِ ی آًْب ثب هَعغِ ّبی ػلوی ثزرعی هی ؽَد تب ثتَاى وؾَرّب ٍ هَعغبت را رتجِ ثٌذی وزد .هجلِ ّبی
اًتخبة ؽذُ در ًیچز ایٌذوظ اس طزیك گبهْبی سیز اًتخبة ؽذُ اعت:

 ایي هجلِ ّب تَعط گزٍّی اس پضٍّؾگزاى فؼبل ٍ هغتمل اس گزٍُ اًتؾبرات ًیچز ) (NPGاًتخبة ؽذُ
اًذ.
 اًتخبثْب ثز اعبط ثزداؽت ؽخقی داًؾوٌذاى اس ویفیت هجلِ ّب اعت ًِ هؼیبرّبی ووی هبًٌذ . IF
اػتمبد ثز ایي اعت وِ لیغت هجلِ ّبی ثب ویفیتی وِ اًتخبة ؽذُ ،ثِ طَر ًغجی هَرد تَافك اوثزیت لزار دارد.
ایي لیغت ؽبهل تؼذادی اس هجالت تخققی در ػلَم طجیؼی ثِ ّوزاُ چٌذیي هجلِ ی ثیي رؽتِ ای
( )multidisciplinaryاعت .ایي لیغت در عبل  0111اًتخبة ؽذ ٍ هجلِ ّبی اًتخبثی ٍ ّوچٌیي تؼذاد ایي
هجالت در ٍیزایؼ ثؼذی هَرد ثبسثیٌی لزار خَاّذ گزفت.
 .2انتخاب مجله ها

هغئَلیت اًتخبة هجلِ ّب ثِ دٍ گزٍُ اس داًؾوٌذاى ػلَم فیشیىی ٍ سیغتی دادُ ؽذّ .ز دٍ گزٍُ دارای یه
رّجز هغتمل اعت .اًتخبة رّجز ثزای ّز گزٍُ تَعط اػضبی هجلِ ی ًیچز وِ در ثزرعی ٍ تبئیذ همبالت ثزای
چبح در ایي هجلِ ّوىبری هی وٌٌذ اًجبم ؽذ .در ًْبیت رئیظ هجلِ ی ًیچز ( )Editor-in-Chiefرّجز دٍ گزٍُ
را تبئیذ وزد:
رّجز گزٍُ ػلَم فیشیىی :پزٍفغَر  John Mortonاس داًؾگبُ وبلج لٌذى وِ در سهیٌِ ی ًبًَتىٌَلَصی در
دپبرتوبى الىتزًٍیه ٍ هٌْذعی ثزق فؼبلیت هی وٌذ.
رّجز گزٍُ ػلَم سیغتی :دوتز  Yin Biao Sunاس وبلج علطٌتی لٌذى.
ثٌب ثِ درخَاعت ایي دٍ رّجز ،لیغت اٍلیِ ی اػضبی ایي دٍ گزٍُ تَعط اػضبی هجلِ ی ًیچز پیؾٌْبد ؽذ.
هؼیبر ایي اًتخبة ثِ ایي فَرت ثَد :اػضب ثبیذ در سهیٌِ ی وبری خَد ّن جب افتبدُ ٍ ّن ثغیبر فؼبل ثبؽٌذ
( ثٌبثزایي ثب احتوبل ثیؾتز در هیبًِ ی راُ لزار داؽتِ ثبؽٌذ تب در اًتْبی وبر ػلوی) – ّوچٌیي آًْب ثبیذ توبهی
سهیٌِ ّبی ػلَم طجیؼی را ًوبیٌذگی وزدُ ٍ ّوچٌیي ثبیذ یه ثبالًظ جٌغیتی در ًظز گزفتِ ؽَد.
در ًْبیت دٍ رّجز ،اػضبی گزٍُ خَد را ثِ ووه ایي لیغت پیؾٌْبدی اًتخبة وزدًذ .آًْب در ًْبیت  86داًؾوٌذ
را اًتخبة وزدُ ٍ در لیغت خَد جبی دادًذ .اس اػضبی گزٍُ خَاعتِ ؽذ وِ حذاوثز  11هجلِ ای وِ هبیلٌذ تب
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پضٍّؾْبی خَدؽبى در آى هجالت چبح ؽَد را فزاّن وٌٌذ .رٍػ اهتیبس دّی ثِ ایي فَرت اعت وِ ثِ هجلِ
ی اًتخبثی اٍل  11اهتیبس تؼلك هیگیزد ،ثِ دٍهی  9اهتیبس ٍ ّویٌطَر الی آخز .ثؼذ اس آى اهتیبس ّز هجلِ ٍ ّن
تؼذاد افزادی وِ یه هجلِ را اًتخبة وزدًذ ثجت ؽذُ ٍ ایي اطالػبت در اختیبر رّجز ّز گزٍُ گذاؽتِ ؽذ تب
ثتَاًذ هجالت هحجَة را هؾخـ وٌذ.
 .3نظرسنجی جهت اطمینان

ثزای داًغتي ًظز تؼذاد ػبهتزی اس پضٍّؾگزاى اس ثیؼ اس  111111پضٍّؾگز در عزتبعز دًیب یه ًظز عٌجی ثِ
ػول آهذ ،ثیؼ اس  0611پبعخ اس پضٍّؾگزاى در ایي ًظز عٌجی ثشري هَرد ثزرعی لزار گزفت .ایي ًظز عٌجی
در رًج ٍعیؼی اس هَلؼیت جغزافیبیی ( ارٍپب ،ؽوبل اهزیىب ،آعیب ٍ ثمیِ ی هٌبطك جْبى) ثِ ػول آهذ .فمط
پضٍّؾگزاًی وِ در دٍ عبل گذؽتِ فؼبل ثَدًذ (همبلِ چبح وزدُ اًذ) در ایي ًظز عٌجی ؽزوت دادُ ؽذًذ.
ّوپَؽبًی خَثی هیبى ایي ًظزات ٍ هجالت اًتخبثی گزٍُ ّبی هغتمل در هَرد هجالت هحجَة ٍ ثب ویفیت
ٍجَد داؽت ٍ ّز چِ وِ ثِ عوت پبییي طیف هجالت هحجَة اًتخبة ؽذُ حزوت وٌین اختالف ًظزّب ثیؾتز
هی ؽَد .السم ثِ یبدآٍری اعت وِ ایي ًظز عٌجی فمط ثِ هٌظَر ووه ثِ دٍ گزٍُ ٍ ثِ ٍیضُ رّجزّبیؾبى ثَدُ
اعت ٍ هغئَلیت هجلِ ّبی اًتخبة ؽذُ ثِ طَر وبهل ثِ ػْذُ ی آًْب اعت.
 .4تنظیم نهایی

گبم آخز در ایي اًتخبة ،همبیغِ ی هجالت اًتخبة ؽذُ ثب ول همبلِ ّبی خزٍجی ثَدّ .ذف اس ایي ثخؼ ایي
اعت وِ ًغجت همبالت هَرد ارسیبثی لزار گزفتِ در ًیچز ایٌذوظ ثب ول همبالت خزٍجی در آى حَسُ در توبهی
هجالت هَرد ارسیبثی لزار ثگیزد .ثِ ػٌَاى هثبل چْبر هجلِ ی اًتخبة ؽذُ در حَسُ ی عتبرُ ؽٌبعی ٍ اختز
فیشیه وِ در ثیي  86هجلِ ی هٌتخت ًیچز ایٌذوظ لزار دارًذ حذٍد  %01اس ول همبالت هٌتؾز ؽذُ خزٍجی
در ایي حَسُ را در توبهی هجالت در ثز هی گیزد .ایي همذار  0ثزاثز ثیؾتز اس ثمیِ ی هَضَع ّبی تحت ثزرعی
در ًیچز ایٌذوظ ثزاٍرد هی ؽَد .ثٌبثزایي ثزای ثبالًظ وزدى ایي هَضَع ضزیت  1.0ثِ ایي  4هجلِ تؼلك
هیگیزد .ثِ طَر ولی ًیچز ایٌذوظ اس عِ همیبط ثزای اهتیبس دّی اعتفبدُ هی وٌذ:
 :AC .1.4اگز حذالل یه ًَیغٌذُ اس همبلِ اس وؾَری یب ٍاثغتِ ثِ هَعغِ ی خبفی ثبؽذ اهتیبس  ACثزاثز ثب  1ثِ
آى وؾَر یب هَعغِ تخقیـ دادُ هیؾَد .ایي ؽبخـ هیتَاًذ  1یب ًَ 111یغٌذُ را در ًظز ثگیزد ٍ ایي ثذیي
هؼٌبعت وِ اهتیبس  ACهیتَاًذ ثیي چٌذ وؾَر ٍ هَعغِ پخؼ ؽَد.

 :FC .2.4ثزای درن ثْتز تبثیز وؾَرّب ٍ هَعغِ ّب ٍ ّوچٌیي ثزای اس ثیي ثزدى اهىبى ؽوبرػ هجذد یه
همبلِ ،ؽبخـ  FCهؼزفی ؽذُ اعت وِ در آى اهتیبس همبلِ ّب را ثِ تؼذاد افزادی وِ آى را ًَؽتِ اًذ تمغین هی
وٌٌذ .ثِ طَر هثبل اگز ول  FCثزای یه همبلِ  1ثبؽذ ٍ ایي همبلِ ًَ 11یغٌذُ داؽتِ ثبؽذ اهتیبس ّ FCز وذام
1.1
2

خَاّذ ثَد .ثزای ًَیغٌذگبًی وِ ٍاثغتِ ثِ دٍ هَعغِ ّغتٌذ ایي اهتیبس فزدی ثیي ایي دٍ هَعغِ تمغین هی
ؽَد( .اهتیبس  1.0ثزای ّز هَعغِ).
 :WFC .3.4همیبط عَم  WFCاعت وِ ٍسى  1.0را ثِ همبلِ ّبیی وِ در چْبر هجلِ ی ثشري در حَسُ ی اختز
فیشیه ٍ عتبرُ ؽٌبعی اًتؾبر هی ؽًَذ ،اختقبؿ هی دّذ تب ثذیي ٍعیلِ حجن ثغیبر سیبدی اس همبلِ ّبیی وِ
در ایي حَسُ ًغجت ثِ ثمیِ ی حَسُ ّب چبح هی ؽَد را ثبالًظ وٌذ.

ٍاضح اعت وِ همیبط هٌبعت ثزای اعتفبدُ ،ثغتگی ثِ ًَع ًیبس اعتفبدُ وٌٌذُ دارد .ثب ایي حبل ثزای آًبلیش ٍ
ارسیبثی ثِ طَر ولی ثِ دٍ همیبط  WFC ٍ ACتىیِ هی ؽَد سیزا وِ ایي همیبعْب اطالػبت جبلت ٍ وبهلی را ارائِ
هی دٌّذ .در ضوي ،ضزیت ٍسًی وِ ثزای هجلِ ّبی اختز فیشیه ثِ وبر رفتِ فمط یىی اس ضزیت ّبیی اعت وِ
ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد .ضزیت ّبی پیچیذُ ای ثزای ثٌْجبر وزدى اطالػبت هبًٌذ هیشاى عزهبیِ ،تؼذاد پضٍّؾْب
ٍ غیزُ در آیٌذُ ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽًَذ .اعتفبدُ وٌٌذگبى ثزای اعتفبدُ اس ایذُ ّبی ؽخقی ثزای اػوبل ایي
ضزایت تؾَیك هی ؽًَذ.
 .5در باب اهمیت نیچر اینذکس

هجلِ ّبی اًتخبة ؽذُ در ثطي ًیچز ایٌذوظ فمط ثزای ایي ّذف تْیِ ؽذُ اًذ .آًْب ثز اعبط ًظزات ؽخقی
داًؾوٌذاى هزتت ؽذُ اًذّ .یچ ثزتزی ثزای هجلِ ّبیی وِ در ثبالی لیغت لزار هیگیزًذ ًغجت ثِ هجلِ ّبی
پبییي لیغت ٍجَد ًذاردٍ .اضح اعت وِ هجلِ ّبی ثب ویفیتی وِ در لیغت ّن لزار ًذارًذ هی تَاًٌذ در ارسیبثی
ثؼذی هَرد تَجِ لزار ثگیزًذ .اهیذ اعت وِ ًیچز ایٌذوظ ثِ اثشاری وبرآهذ ثزای ارسیبثی همبالت پضٍّؾی ٍ
همبیغِ هَعغبت ػلوی تجذیل ؽَد .در پبیگبُ رایگبى ًیچز ایٌذوظ  natureindex.comثِ ّز عِ همیبط
هیتَاى دعتزعی داؽت .اطالػبت در ایي پبیگبُ ّز هبُ ثِ رٍس هی ؽَد.
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