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ســردبیران  نشســت  میزبــان  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
کشــور شــد. ایــن نشســت بــه  مجله هــای علمــِی هنــر و معمــاری 
مناســبت هفتــه پژوهــش و بــا هــدف مطالعــه راهکارهــای هم افزایــی 
و همــکاری مجله هــای علمــِی حــوزه هنــر و معمــاری، و شناســایی 

آســیب های موجــود در نشــریات علمــی ایــن حــوزه برگــزار شــد.

نشســت فــوق بــا حضــور عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده هنــِر 
فرهنگســتان هنــر؛ حســن بلخــاری، ســردبیر فصلنامــه کیمیــای هنــر؛ 
ــی،  ــهاب پازوک ــر؛ ش ــتان هن ــی فرهنگس ــاون پژوهش ــوی، مع ــی تق عل
معــاون پژوهشــی پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنر؛ عفت الســادات 
افضل طوســی، ســردبیر دوفصلنامــه جلــوه هنــر و دوفصلنامــه مبانــی 
ــی، ســردبیر فصلنامــه  ــر قهرمان نظــری هنرهــای تجســمی؛ محمدباق
هنرهــای زیبــا ـــــ هنرهــای نمایشــی و موســیقی؛ علی اصغــر شــیرازی، 
ســردبیر فصلنامــه نگــره؛ احمــد صالحی کاخکــی ســردبیر فصلنامــه 
فصلنامــه  نماینــده  عادل ونــد،  پدیــده  ایــران؛  معمــاری  و  مرمــت 
مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی و مجلــه علمــی بــاغ نظــر؛ مهــدی 
مکی نــژاد، ســردبیر فصلنامــه گلســتان هنــر؛ فاطمــه مهدی زاده ســراج 
گــودرزی،  از فصلنامــه پژوهش هــای معمــاری اســامی؛ مصطفــی 
ســردبیر فصلنامــه مطالعــات عالــی هنــر؛ بهمــن نامورمطلــق، ســردبیر 
پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر؛ هومــن عظیمــی، نماینــده هیئــت 
ــین  ــامی؛ و نوش ــاد اس ــگ و ارش ــات وزارت فرهن ــر مطبوع ــارت ب نظ
امــور  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  دفتــر  نماینــده  ایل بیگــی، 

نشست سردبیران 
مجله های علمِی هنر  و معماری
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پژوهشــی وزارت علــوم؛ روز شــنبه 29 آذر 1399 به صــورت 
برخــط برگــزار شــد.

رئیــس  اللــه،  عبدالحســین  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
پژوهشــکده هنــر، ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران و تبریــک 

برگــزاری  دالیــل  دربــاره  مختصــر  توضیحاتــی  پژوهــش،  هفتــه 
ایــن جلســه ارائــه داد. او ضــرورت افزایــش تعامــل و همــکاری میــان 
مجــات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری و همچنیــن بحــث و تبــادل 
نظــر دربــاره آســیب ها و چالش هــای مشــترک و هم فکــری بــرای رفــع 
ایــن چالش هــا را اصلی تریــن اهــداف برگــزاری ایــن نشســت عنــوان 

کــرد.

کــه نســبت ایــن  در ادامــه حســن بلخــاری بــه طــرح ایــن پرســش 
آیــا  و  چیســت؟  علــوم  وزارت  نشــریات  کمیســیون  و  نشســت 
اجرایــی  ضمانــت  گردهمایــی  ایــن  در  اتخاذشــده  تصمیم هــای 
موضــوع  ایــن  پیرامــون  توضیحاتــی  بــه  خیــر،  یــا  داشــت  خواهــد 

پرداخــت.

ســپس عفت الســادات افضل طوســی بــا اشــاره بــه فراینــد طوالنــی 
امــری  را  فراینــد  ایــن  تســهیل  لــزوم  نشــریات،  ســالیانه  ارزشــیابی 
ضعف هــای  و  کاســتی ها  از  بعضــی  بــه  او  دانســت.  ضــروری 
ســاختاری در زمینــه ویراســتاری مقــاالت در مجــات پرداخــت 
گاهــی  شــده  باعــث  کاســتی ها  و  ضعف هــا  ایــن  کــرد  عنــوان  و 
شــماره های متوالــی یــک نشــریه از ایــن حیــث بــا هــم تفــاوت داشــته 

باشــند.

ــد، دیگــر شــرکت کننده در ایــن نشســت، در بحــث  ــده عادل ون پدی
آسیب شناســی وضعیــت نشــریات بــه طــرح دو پرســش در زمینــه 
یابــی  تعریــف آفت هــای ایــن حــوزه پرداخــت: 1. آیــا ایــراد در رونــد ارز
اســت؟ 2. آیــا ایــراد، محتوایــی و پژوهشــی اســت؟ او تأســیس بانک 
جامــع نشــریات هنــر و معمــاری را بــرای جلوگیــری از مــوازی کاری 
و رفــع مشــکات موجــود، ضــروری دانســت و بــا اشــاره بــه ایــرادات 
پژوهشــی  علمی ــــ  مقالــه  اســتخراج  لــزوم  موجــود،  آیین نامه هــای 
ــر  ــن ام ــد ای ــادآور ش ــت و ی ــروری دانس ــجویی را ض ــاالت دانش از رس
موجــب ســوق دادن عمــده مقــاالت نشــریات بــه ســمت مقــاالت 
و  اســتادان  از  بســیاری  آنکــه  حــال  اســت؛  شــده  دانشــجویی 
اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها بــرای چــاپ مقــاالت خــود بــا 

مواجه انــد. مشــکل 

بــه پیشــرفت های خوبــی  بــا اشــاره  در ادامــه محمدباقــر قهرمانــی 
کــه در ســال های اخیــر در حــوزه نشــریات علمــی ــــ پژوهشــی هنــر بــه 
گفــت: در ایــن ســال ها تعــداد مقــاالت علمــی، چــه از  وجــود آمــده 

کیفــی، افزایــش داشــته اســت. کّمــی و چــه از لحــاظ  لحــاظ 

قهرمانــی در ادامــه ســخنان خــود بــه موضــوع ضــرورت تغییــر فراینــد 
اخــذ مجــوز نشــریه پرداخــت و بــر لــزوم ارائــه تســهیات خــاص بــرای 
نشــریات حــوزه هنــر و معمــاری توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و 

کــرد. کیــد  فنــاوری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تأ

کــه موجــب   او ســپس ارســال یــک مقالــه بــه چنــد نشــریه علمــی را 
مــوازی کاری و صــرف هزینه هــای بســیاری می شــود، معضلــی مهــم 
ــوم،  ــای وزارت عل ــود در آیین نامه ه ــرادات موج ــاره ای ــت و درب دانس
اعضــای  تقســیم بندی  نحــوه  فنــاوری در خصــوص  و  تحقیقــات 

کــرد. هیئت تحریریــه نشــریات علمــی صحبــت 

نــگاه  بــه  خــود  ســخنان  در  صالحی کاخکــی  احمــد  آن  از  پــس 
حاشــیه ای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه نشــریات حــوزه 
کــرد و جزیــره ای عمل کــردن و نبــوِد تعامــات  هنــر و معمــاری اشــاره 
ســازنده بیــن نشــریات ایــن حــوزه را از معضــات مهــم موجــود در 
ایــن حــوزه دانســت. او همچنیــن عــدم تعییــن جامعــه هــدف در 
در  اســتاندارد  و  جامــع  آیین نامــه ای  نبــوِد  و  نشــریات  رتبه بنــدی 
کــه می تــوان  زمینــه تخلفــات پژوهشــی را از دیگــر مباحثــی دانســت 

کــرد. بــه عنــوان چالش هــای ایــن حــوزه بــه آن توجــه 

پیــش  چالش هــای  بررســی  در  گــودرزی  مصطفــی  ادامــه  در 
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موضــوع  بــه  معمــاری  و  هنــر  حــوزه  علمــی  مجــات  ی  رو
ــه  ک ــرد  ک ــاره  ــود اش گیر موج ــت و پا ــای دس ــیوه نامه ها و آیین نامه ه ش
در عمــل باعــث شــده اســت طــراوت و پویایــی در نــگارش مقــاالت 

شــود. ســلب  نویســندگان  از 

او مشــکات ســاختاری در بــاب نحــوه نــگارش مقــاالت علمــی، 
عــدم  به ویــژه  و  صــوری  و  محتوایــی  فاحــش  اشــتباهات  وجــود 
مهــم  کاســتی های  و  مســائل  از  را  تحقیــق  روش هــای  به کارگیــری 

ایــران دانســت.  مقــاالت علمــی در 

ــه ایــرادات اساســی در فراینــد داوری و پذیــرش  گــودرزی در ادامــه ب
که  کــرد و گفــت: یکــی از ایرادهایــی  مقــاالت توســط نشــریات اشــاره 
کــه  کــه مقالــه ای را  کــه بســیار دیــده می شــود  وجــود دارد ایــن اســت 
ــه چــاپ  کــرده اســت، نشــریه ای دیگــر ب از نظــر علمــی نشــریه ای رد 

می رســاند. 

او همچنیــن عــدم تمایــل مقــاالت حــوزه هنــر و معمــاری بــه ســمت 
کاربردی شــدن را از دیگــر آفت هــای ایــن حــوزه دانســت. 

گــودرزی همچنیــن وجــود یــک بانــک اطاعاتــی یــا نرم افــزار حرفــه ای 
ــرای راســتی آزمایی و جلوگیــری از  ــور جســت وجوگر قدرتمنــد ب و موت

ســرقت ادبــی و پژوهشــی در مقــاالت را ضــروری دانســت.

فاطمــه مهدی زاده ســراج، دیگــر ســخنران ایــن نشســت، بــه معضــل 
علمــی  نشــریه  چنــد  بــرای  مقالــه  یــک  هم زمــان  ارســال  شــایع 
پرداخــت و عــدم امــکان رهگیــری مقــاالت توســط نشــریات علمــی 
را از چالش هــای مهــم در ایــن عرصــه دانســت و بــر لــزوم و ضــرورت 

Editorial Manager بــرای  اســتقرار  و  طراحــی 
ایــن  در  نشــریات  میــان  هم افزایــی  و  هماهنگــی 

کــرد.  کیــد  زمینــه تأ

و  اولویت ســنجی  نبــوِد  مهدی زاده ســراج 
از چالش هــای  را  شناســایی مســائل جامعــه 
مهــم موجــود به ویــژه در بحــث پایان نامه هــا 
و  کــرد  ذکــر  دانشــجویی  رســاالت  و 
زمینــه  در  ســخت گیرانه  فیلترینگ هــای 
در  داخلــی  نشــریات  در  مقــاالت  چــاپ 
نقــد  مــورد  را  نشــریات خارجــی  بــا  مقایســه 

داد. قــرار 

از مشــکات  یکــی  ادامــه مهــدی مکی نــژاد  در 
را  مقــاالت  محتوایــی  بحــث  در  موجــود  بــزرگ 
ــگارش  ــای ن ــیوه نامه ها و آیین نامه ه ــیار ش ــر بس تأثی
صــوری  یکسان ســازی  بــه  کــه  دانســت  مقــاالت 
منجــر  فــردی  ســبک های  و  ادبیــات  کم رنگ ترشــدن  و  مقــاالت 
ــه نثــر فارســی و قلــم شــخصی  گفــت: ایــن فراینــد ب شــده اســت. او 

اســت. کــرده  وارد  بســیاری  لطمــات  و  آســیب  نویســندگان 

فعلــی  ارزشــیابی های  و  امتیازدهــی  نظــام  بــه  اشــاره  بــا  مکی نــژاد 
گفــت: ایــن نظــام امتیازدهــی باعــث شــده دانشــجویان و اســتادان 
امتیــاز       دارای  نشــریات  در  خــود  مقــاالت  چــاپ  پــی  در  صرفــًا 
علمی ــــ پژوهشــی باشــند و در نتیجــه اقبــال عمومــی بــه نشــریات 

کمتــر شــده اســت. مســتقل و فاقــد امتیــاز علمی ــــ  پژوهشــی 

جایــگاه  بــه  ابتــدا  خــود  ســخنان  در  نیــز  شــیرازی  علی اصغــر 
مســائل  بــه  نهــاد  ایــن  ورود  شــأنیت  و  هنــر  فرهنگســتان 
ــه مجــات  ــوط ب ــه مســائل مرب ــر از جمل سیاســت گذاری عرصــه هن
کــرد و ســپس بــه مســائلی از  علمــی حــوزه هنــر و معمــاری اشــاره 
در  هیئت علمــی  اعضــای  ارتقــای  موانــع  و  محدودیت هــا  جملــه 
دانشــکده های هنــری پرداخــت و گفــت: فراینــد بســیار ســخت ارتقا 
تی از  باعــث شــده راه انــدازی مجــات عملــی جدیــد نیــز بــا مشــکا
جملــه انتخــاب ســردبیر و چینــش ترکیــب اعضــای هیئت تحریریــه 

مواجــه شــود. 

گرایش هــا و جریان هــای جدیــد هنــری،  ــه شــکل گیری  ــا توجــه ب او ب
تخصصــی  انتشــار  بــرای  جدیــد  مجــات  راه انــدازی  ضــرورت 
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موجــود  محدودیت هــای  و  موانــع  و  برشــمرد  ضــروری  را  مقــاالت 
گرایــش  عــدم  در  مهــم  عاملــی  را  علمــی  نشــریات  راه انــدازی  در 

دانســت.  علمــی  نشــریات  تخصصی تــر 

حضــور  بــا  مشــترکی  جلســات  کــرد  پیشــنهاد  ادامــه  در  شــیرازی 
کارشناســان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و نیــز نماینــدگان 
مجــات برگــزار شــود و آیین نامــه ارتقــای مجــات مــورد بررســی و 
گیــرد و همچنیــن زمینه هــای رشــد مجــات از نظــر  اصــاح قــرار 

کیفــی فراهــم شــود. کّمــی و 

بــر مطبوعــات  نظــارت  نماینــده هیئــت  ســپس هومــن عظیمــی، 
هیئــت  اجمالــی  معرفــی  بــه  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
بــر  بــه مصوبــه اخیــر آن مبنــی  و  بــر مطبوعــات پرداخــت  نظــارت 
مشروط شــدن فعالیــت نشــریات تخصصــی بــه اخــذ مجــوز از ســوی 
ــر و  ــث هن ــت بح ــل اهمی ــه دلی ــت: ب گف ــرد و  ک ــاره  ــت، اش ــن هیئ ای
ضــرورت تقویــت جریان هــای علمــی در ایــن حــوزه، فراینــد صــدور 
در  او  می شــود.  انجــام  زمــان  کوتاه تریــن  در  هنــر  نشــریات  مجــوز 
کــه  گفــت  کــرد و  کشــور« را معرفــی  پایــان »ســامانه جامــع رســانه های 
کــرده و تســریع  راه انــدازی ایــن ســامانه فراینــد اخــذ مجــوز را تســهیل 

بخشــیده اســت.

و  سیاســت گذاری  دفتــر  نماینــده  ایل بیگــی،  ادامــه نوشــین  در 
ــز  ــاوری نی ــوم، تحقیقــات و فن ــور پژوهشــی وزارت عل ــزی ام برنامه ری
ضمــن تشــکر از برگــزاری ایــن نشســت، انعــکاس مجموعــه نظرهــای 
ســردبیران  نشســت های  دیگــر  و  نشســت  ایــن  در  مطرح شــده 
نشــریات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری، توســط پژوهشــکده هنــر بــه 
دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم، 
گفــت انعــکاس ایــن  تحقیقــات و فنــاوری را ضــروری دانســت و 
مســائل باعــث می شــود دربــاره رفــع دغدغه هــا و چالش هــای موجــود 
گام هایــی برداشــته شــود. او در پایــان  بــا همــکاری دیگــر نشــریات 
یابــی نشــریات و علــل زمان َبربــودن ایــن  ســخنانش، دربــاره نحــوه ارز

فراینــد نیــز توضیحاتــی ارائــه داد.

ســردبیران  جلســات  سلســله  شــد  مقــرر  نشســت  ایــن  پایــان  در 
ــر اســاس اهــداف و دســتور  نشــریات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری ب
مشــخص ادامــه یابــد و مجموعــه نظرهــا و پیشــنهادهای ارائه شــده 
امــور  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  دفتــر  بــه  جلســات،  ایــن  در 
پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن هیئــت 
نظــارت بــر مطبوعــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی منعکــس 

ــود. ش


