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مقدمه
ــا تجربــه و ســابقه  انتشــارات اوج بــه لطــف الهــی و تــاش بــی دریــغ کارمندانــش و ب
 چنــد ســال خدمــت مســتمر در بخــش نشــر علمــی بــه دانشــگاه هــای مختلــف کشــور،
 آمــاده قبــول مســئولیت انتشــار مجــات علمــی کشــور و ارائــه تمامــی خدمــات نشــر

ــا می باشــد. ــا اســتانداردهای روز دنی علمــی ب
 همچنیــن بــا اخــذ مجــوز نشــر، ایــن مجموعــه مفتخــر اســت کــه ســرویس چــاپ کتــب

دانشــگاهی را نیــز بــه اطــاع اســاتید و دانشــجویان کشــور برســاند.



خدمات ویراستاری
ویراستاری انگلیسی

ویراستاری ساختاری

)Bibliography( بازنویسی رفرنس ها

ادیــت انگلیســی امــری بســیار تخصصــی اســت کــه حتــی کســانی کــه دانــش بســیار باالیــی در زمینــه 
زبــان انگلیســی داشــته باشــند قــادر بــه انجــام آن نیســتند. ادیتورهــای ایــن مجموعــه، افــرادی متخصص 
در زمینــه English Edit و مســلط بــه تمامــی مباحــث مربــوط بــه ترمینولــوژی، بازنویســی جمــات، رفــع 
پاژیاریســم، اخــاق در نشــر و ... هســتند و ایــن مــوارد را در ادیــت خــود مدنظــر قــرار مــی دهنــد. ایــن 
مجموعــه بــا بهــره گیــری از ادیتورهــای بســیار حرفــه ای و Native واقعــی، ادیــت انگلیســی مقــاالت را 
در کمتریــن زمــان و بــا کیفیتــی متفــاوت بــا آنچــه تاکنــون تجربــه کــرده ایــد بــه مجــات، اســاتید و 

ــه می دهــد. دانشــجویان ارائ

مقــاالت علمــی بــه انــواع مختلفــی نــگارش میشــوند. تعــدای از مهمتریــن انــواع مقــاالت علمــی از ایــن 
قــرار هســتند:

)Research Articles( یا )Original Articles( مقاالت اصلی
)Review Articles( مقاالت مروری

)Case Reports( مقاالت موردی
)Brief Reports( گزارش خاصه

)Editorial( سرمقاله
)Letter to Editor( نامه به سردبیر

ــا تعریــف شــده  ــه در دنی ــوع مقال ــرای آن ن ــا اســتاندارهایی کــه ب ــه را ب ــوع مقال اینکــه مجــات هــر ن
ــه نشــر اســت.  ــه در زمین ــودن مجل ــه ای ب ــده حرف ــد نشــان دهن اســت، ســاختاربندی و منتشــر نمای
عــاوه برایــن کارکــرد بســیار مهمتــر ایــن ســرویس -کــه بــه نظــر مجموعــه اوج مهمتریــن ســرویس 
ــر  ــه اســت. ه ــک مجل ــاالت در ی ــردن نحــوه انتشــار مق ــه اســت- یک دســت ک ــک مجل ــرای نشــر ی ب
نویســنده ای مقالــه خــود را بــه یــک شــکل آمــاده کــرده و می نویســند، حتــی اگــر نویســنده تمــام تــاش 
خــود را بکنــد کــه مقالــه را منطبــق بــر بخــش راهنمــای نویســندگان ویراســتاری نمایــد، بازهــم حاصــل 
ــاختار  ــه س ــن مجموع ــرب ای ــن مج ــا متخصصی ــادی دارد. ام ــه زی ــه فاصل ــوب مجل ــه مطل ــا مقال کار ب
 American ــا ــر اســتاندارهای بیــن المللــی )مثــا اســتایل AMA ی مقــاالت مجــات را کامــا منطبــق ب

ــد. ــاختاری می نماین ــت س ــکی( ادی ــاالت پزش ــرای مق Medical Association ب

در انتشــار مقــاالت علمــی بخــش بازنویســی منابــع بســیار مهــم اســت. وجــود یــک اســتایل واحــد در 
تمامــی رفرنــس هــای یــک مجلــه بســیار ضــروری بــوده و اولیــن نشــانه از ضعــف علمــی و تکنیکــی یــک 
مجلــه در بخــش رفرنــس مقــاالت مشــخص میگــردد. مجــات ضعیــف معمــوال دانــش و تکنیــک کافــی 
بــرای تعریــف یــک اســتایل واحــد بــرای بخــش منابــع مقــاالت خــود ندارنــد و معمــوال هــر مقالــه بــا 
یــک مــدل رفرنــس نویســی چــاپ شــده اســت. حتــی در یــک مقالــه چنــد مــدل رفرنــس دهــی دیــده 

میشــود کــه بســیار ناشایســت اســت.
در مجوعــه اوج هــر مجلــه در شــروع کار یــک اســتایل اســتاندارد بــا همفکــری ســردبیر محتــرم مجلــه برای 
 EndNote انتشــار مقــاالت انتخــاب شــده و بخــش منابــع در تمامــی مقــاالت قبل از انتشــار توســط نــرم افــزار
مجــددا بازنویســی می شــود. در ایــن بازنویســی، تــک تــک منابــع در منابــع معتبــر ماننــد پابمــد، کــراس رف 
و گــوگل اســکوالر ســرچ شــده و شــکل صحیــح رفرنــس از مبــدا پیــدا شــده و در نــرم افــزار EndNote وارد 

می شــود. ســپس از EndNote بــه داخــل فایــل Word مقالــه Insert می گــردد.
ــون در  ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــس نویس ــتانداردترین روش رفرن ــن و اس ــن، جامع تری ــن روش بهتری ای

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــر دنی ــات معتب ــی مج تمام
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خدمات صفحه آرایی
صفحــه آرایــی حرفــه ای و تولیــد فایــل هــای PDF باکیفیــت و اســتانداردهای جهانــی نیــز 
از فاکتورهــای بســیار مهــم بــرای ســنجش کیفیــت یــک مجلــه اســت. مجاتــی کــه فایــل 
ــه  ــنده تهی ــل Word نویس ــن از فای ــورت Save as گرفت ــه ص ــود را ب ــاالت خ ــای PDF مق ه
کــرده و بــر روی ســایت خــود میگذارنــد بــه طــور قطــع نمیتواننــد ادعــا کننــد کــه مجلــه 
خــوب و حرفــه ای هســتند و احتمــال اینکــه در لیســت ســیاه مجــات دنیــا قــرار گیرنــد 

وجــود دارد.
تولیــد فایــل PDF بــرای مقــاالت علمــی، اســتانداردهایی دارد کــه بایســتی رعایــت شــود. 
عــاوه برایــن موضــوع کــه خــود صفحــه آرایــی یــک علــم جــدا در شــاخه هنــر و طراحــی 
 )Crawling( ــدن ــده ش ــت خوان ــد قابلی ــاالت بای ــرای مق ــده ب ــد ش ــای تولی ــت، فایل ه اس
توســط موتورهــای جســتجو را داشــته باشــد. معمــوال مجــات Hijack اینگونــه فایــل هــای 
ــد. پــس حتمــا  ــا پاژیاریســم وســیع مقاالتشــان مخفــی بمان PDF ای تولیــد می نماینــد ت

بایســتی بــه تولیــد فایــل هــای PDF مطمئــن و باکیفیــت احتمــام ورزیــد.
  Adobe Indesign بــرای مجــات توســط نــرم افــزار PDF در مجموعــه اوج تولیــد فایــل هــای
انجــام می گیــرد کــه اصلــی تریــن برنامــه بــرای صفحــه آرایــی )Layout( مقــاالت، مجــات 

و روزنامــه هــا اســت. فایــل هــای PDF تولیــد شــده همگــی هایپراکتیــو بــوده 
و رفرنــس هــای داخــل متــن، جــداول، تصاویــر و حتــی لینــک 

رفرنــس هــای انتهــای متــن قابــل کلیــک کــردن 
هستند.  )Hyperlink(
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HTML  تولید فایل های
 Full-text از HTML توانایــی تولیــد فرمــت PDF ایــن مجموعــه در کنــار تولیــد فایــل هــای باکیفیــت

مقــاالت را نیــز داشــته و ایــن فایــل هــا را در ســایت مجــات منتشــر می نمایــد.

XML تولید فایل های
ــر  ــای اخی ــه ســازی طــی ســال ه ــد نمای ــی مانن ــرای اهداف ــاالت ب ــای XML از مق ــل ه ــد فای تولی
بســیار رایــج شــده اســت. تولیــد XML از بخــش چکیــده بــه راحتــی در مجموعــه اوج انجــام پذیــر 
اســت. عــاوه برایــن تولیــد PubMed XML نیــز بــرای نمایــه ســازی مجــات پزشــکی در PMC نیــز 
باکیفیتــی بســیار زیــاد در ایــن مجموعــه انجــام می گیــرد. در ایــن روش هــر مقالــه بــه یــک فایــل 
ــه پابمــد  ــل از ارســال ب ــا قب ــل ه ــن فای ــه ای ــل می گــردد ک ــگ تبدی ــزار ت ــا بیــش از ده ه XML ب
چندیــن بــار توســط متخصصیــن بســیار حرفــه ای چــک می شــود تــا از کیفیــت فایــل هــای تولیــد 
ــز انجــام  ــای تخصصــی نی ــرم افزاره ــن چــک شــدن توســط ن ــن شــویم. ســپس همی شــده مطمئ

می گیــرد.

خدمات نمایه سازی
مجموعــه اوج ســابقه بیــش از چنــد ســال فعالیــت نمایــه ســازی مجــات را در کارنامــه خــود دارد. 
ــن  ــن ای ــط متخخصی ــار توس ــن ب ــا چندی ــر دنی ــازهای معتب ــه س ــی نمای ــن تمام ــا و قوانی روش ه
ــک دیتابیــس گســترده جمــع آوری  ــت در ی ــه گــردآوری و بازبینــی شــده اســت و در نهای مجموع
شــده اســت. بــه پشــتوانه همیــن اطاعــات تخصصــی، تمامــی خدمــات نمایــه ســازی از ســطوح 4 

ــردد. ــه می گ ــه مجــات علمــی ارائ ــه ب ــن مجموع ــا 1 در ای ت
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ــه فعالیتهــای گســترده در زمینــه انتشــار مجــات  ــا توجــه ب واحــد گرافیــک اوج ب
علمــی، تجربــه گرانبهایــی در زمینــه صفحــه آرایــی مجــات علمــی در اختیــار دارد. 
ــای  ــه ه ــات تخصصــی دیگــری در زمین ــد خدم ــن واحــد می توان ــن، ای ــاوه برای ع

ــه نمایــد کــه در ذیــل مشــاهده می نماییــد. ــه مجــات ارائ دیگــر ب
طراحــی لوگــو حرفــه ای بــرای مجــات علمــی، مجامــع علمــی، دانشــگاه هــا و   •

دانشــکده هــا و ...
طراحــی اوراق اداری )ســربرگ، پاکــت، کارت ویزیــت و...( بــرای مجــات و   •

ــی ــع علم مجام
تهیه و طراحی بروشور یا کاتالوگ جامع معرفی مجله یا مرکز علمی  •

ــا بهتریــن کیفیــت و قیمــت مناســب بــرای  چــاپ دیجیتــال و افســت ب  •
ــات مج

طراحی جلد )کتاب، مجله و ...(  •
ــه، کتــاب، کتابچــه خاصــه مقــاالت و  صفحــه آرایــی )مقال  •

)...
مجــات،  بــرای  تبلیغاتــی  تراکتهــای  طراحــی   •

و نشســت هــا همایــش هــا، کنفرانــس هــا 
طراحی استند و بیلبورد  •



HTML  تولید فایل های
 Full-text از HTML توانایــی تولیــد فرمــت PDF ایــن مجموعــه در کنــار تولیــد فایــل هــای باکیفیــت

مقــاالت را نیــز داشــته و ایــن فایــل هــا را در ســایت مجــات منتشــر می نمایــد.

XML تولید فایل های
ــر  ــای اخی ــه ســازی طــی ســال ه ــد نمای ــی مانن ــرای اهداف ــاالت ب ــای XML از مق ــل ه ــد فای تولی
بســیار رایــج شــده اســت. تولیــد XML از بخــش چکیــده بــه راحتــی در مجموعــه اوج انجــام پذیــر 
اســت. عــاوه برایــن تولیــد PubMed XML نیــز بــرای نمایــه ســازی مجــات پزشــکی در PMC نیــز 
باکیفیتــی بســیار زیــاد در ایــن مجموعــه انجــام می گیــرد. در ایــن روش هــر مقالــه بــه یــک فایــل 
ــه پابمــد  ــل از ارســال ب ــا قب ــل ه ــن فای ــه ای ــل می گــردد ک ــگ تبدی ــزار ت ــا بیــش از ده ه XML ب
چندیــن بــار توســط متخصصیــن بســیار حرفــه ای چــک می شــود تــا از کیفیــت فایــل هــای تولیــد 
ــز انجــام  ــای تخصصــی نی ــرم افزاره ــن چــک شــدن توســط ن ــن شــویم. ســپس همی شــده مطمئ

می گیــرد.

خدمات نمایه سازی
مجموعــه اوج ســابقه بیــش از چنــد ســال فعالیــت نمایــه ســازی مجــات را در کارنامــه خــود دارد. 
ــن  ــن ای ــط متخخصی ــار توس ــن ب ــا چندی ــر دنی ــازهای معتب ــه س ــی نمای ــن تمام ــا و قوانی روش ه
ــک دیتابیــس گســترده جمــع آوری  ــت در ی ــه گــردآوری و بازبینــی شــده اســت و در نهای مجموع
شــده اســت. بــه پشــتوانه همیــن اطاعــات تخصصــی، تمامــی خدمــات نمایــه ســازی از ســطوح 4 

ــردد. ــه می گ ــه مجــات علمــی ارائ ــه ب ــن مجموع ــا 1 در ای ت

ــه فعالیتهــای گســترده در زمینــه انتشــار مجــات  ــا توجــه ب واحــد گرافیــک اوج ب
علمــی، تجربــه گرانبهایــی در زمینــه صفحــه آرایــی مجــات علمــی در اختیــار دارد. 
ــای  ــه ه ــات تخصصــی دیگــری در زمین ــد خدم ــن واحــد می توان ــن، ای ــاوه برای ع

ــه نمایــد کــه در ذیــل مشــاهده می نماییــد. ــه مجــات ارائ دیگــر ب
طراحــی لوگــو حرفــه ای بــرای مجــات علمــی، مجامــع علمــی، دانشــگاه هــا و   •

دانشــکده هــا و ...
طراحــی اوراق اداری )ســربرگ، پاکــت، کارت ویزیــت و...( بــرای مجــات و   •

ــی ــع علم مجام
تهیه و طراحی بروشور یا کاتالوگ جامع معرفی مجله یا مرکز علمی  •

ــا بهتریــن کیفیــت و قیمــت مناســب بــرای  چــاپ دیجیتــال و افســت ب  •
ــات مج

طراحی جلد )کتاب، مجله و ...(  •
ــه، کتــاب، کتابچــه خاصــه مقــاالت و  صفحــه آرایــی )مقال  •

)...
مجــات،  بــرای  تبلیغاتــی  تراکتهــای  طراحــی   •

و نشســت هــا همایــش هــا، کنفرانــس هــا 
طراحی استند و بیلبورد  •

دیزاین و پرینت
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مجموعــه علمــی اوج بــا بهــره گیــری از نیروهــای متخصــص خــود موفــق بــه ســاخت نــرم 
افــزاری بســیار کاربــردی شــده اســت کــه بــا توجــه بــه فیلــد اختصاصــی مجلــه اقــدام بــه 
ســرچ دیتابیــس هــای اینترنتــی نمــوده و نویســندگانی کــه در آن زمینــه خــاص مقالــه بــه 
چــاپ رســانیده انــد پیــدا کــرده و ایمیــل هــای ایــن نویســندگان را در یــک فایــل اکســل 

جمــع آوری مینمایــد.
در مرحلــه بعــدی بــا داشــتن ایــن ایمیــل هــا بــا اســتفاده از میــل ســرورهای قدرتمنــد ایــن 
مجموعــه، ایمیــل هــای گروهــی بــه صــورت کامــا هدفمنــد و هوشــمند بــه نویســندگان 
ــا  ــه ب ــود ک ــت می ش ــک درخواس ــمی و آکادمی ــور رس ــه ط ــا ب ــود و از آنه ــال می ش ارس
ــه ســابمیت  ــن مجل ــه بعــدی خــود را در ای ــد، مقال ــن فیل ــه در ای ــه داشــتن مقال توجــه ب

نماینــد.
ــی کامــا هدفمنــد و هوشــمند،  ــه ارســال ایمیــل در بســته هــای کوچــک ول ــا توجــه ب ب
ــه اینباکــس نویســندگان می رســد و هیــچ کــدام از  ایمیــل هــا بــه صــورت 100 درصــد ب
ــر از  ــق ت ــن ایمیــل هــا بســیار موف ــازده ای ایمیــل هــا اســپم نمی شــود. از ســوی دیگــر ب
ــه  ــه ســاز معتبــری نمای ــی کــه در هیــچ نمای ــوده و مجاتــی ایران برآوردهــای اولیــه مــا ب
نیســتند، بعــد از اســتفاده از ایــن ســرویس درصــد ســابمیت مقــاالت از کشــورهای خارجــی 
و نویســندگان بســیار معتبــر تــا 300 درصــد رشــد نمــوده اســت. بــرای مثــال تصاویــر زیــر 

را مشــاهده فرماییــد.

تبلیغات هدفمند 

و 

جذب مقاالت
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هــدف  بــا  اوج  نــگاران  دانــش  انتشــارات 
تســهیل، ترویــج، انتشــار و تبــادل دانــش روز 
دنیــا بــه محققــان، دانشــگاهیان، فرهنــگ 
ــوز از  ــذ مج ــا اخ ــتان ب ــر دوس ــتان و هن دوس
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیــت 
ــاز  ــز آغ ــاب نی ــار کت ــه انتش ــود را در زمین خ

ــود. نم
ــا  ــان ب ــتن کارشناس ــا داش ــارات ب ــن انتش ای
تجربــه و متخصــص در حیطــه ی نشــر کتــاب 
و بــا بهــره گیــری از امکانــات پیشــرفته چــاپ 
ــرای مولفیــن و  و نشــر شــرایطی مناســب را ب
جامعــه علمــی کشــور آمــاده نمــوده تــا تالیــف 
ــا کیفیتــی مناســب  ــا ارزش خــود را ب هــای ب
و در عیــن حــال بــا هزینــه ای قابــل قبــول و 
در مــدت زمــان مناســب بــه دســت مخاطبیــن 

خــود برســانند.
را  مــا  اندیشــه  و  قلــم  اهالــی  امیدواریــم 
ــای  ــش و ارتق ــم و دان ــار عل ــت انتش در جه
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و توســعه علمــی 
کشــور یــاری نماینــد و پذیــرای همــکاری مــا 

ــند. باش
اســاتید و محققیــن و دانشــجویان مــی تواننــد 
ــاب و  ــای خــود را بصــورت کت ــه ه ــان نام پای
بــا مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

منتشــر نماینــد. 

ــات  ــگاران اوج خدم ــش ن انتشــارات دان
زیــر را جهــت انتشــار کتــاب ارائــه مــی 

دهــد:
ویرایش ادبی متن کتاب

صفحه آرایی
اخذ شابک و فیپا از کتابخانه ملی

ــگ  ــاب از وزارت فرهن ــاپ کت ــوز چ ــذ مج اخ
ــاد و ارش

چاپ با تیراژ دلخواه

انتشار 
کتاب در  
انتشارات
 دانش 
نگاران 

اوج




