
)NeoScriberR( سامانه نرم افزاری مدیریت آنالین مجله
نگاهی نو به نرش آنالین مجالت

معرفی
نتیجه تالش هفت ساله، طراحی و اجرای مجهزترین سیستم آنالین مدیریت مجالت با نام NeoScriber است که به عنوان یکی از برترین سامانه های 

مدیریت مجله )Journal Management System( بر پایه وب ایجاد شده و توسط یک سیستم مرکزی کنرتل میشود. با استفاده از Neoscriber برای 

 NeoScriber هر مجله یک وب سایت ایجاد میشود و همچنین امکانات مدیریت مجله در هر سایت با کنرتل پنل جداگانه در دسرتس است. سامانه

پایه بسیاری از خدمات رشکت کوثر بوده و اکرث خدمات دیگر وابسته به این سیستم نرم افزاری میباشد. یکی از مهم ترین نتایج استفاده از این سامانه، 

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز هر مجله و افزایش بهره وری متخصصان علمی است، بطوریکه تنها با دو نفر نیروی علمی متام وقت میتوان کلیه امور 

یک مجله را اداره منود. 

امکانات
با راه اندازی وب سایت و سیستم آنالین مجله نیازهای زیر مرتفع خواهند گردید:

• فراهم بودن امکانات کاربری بر اساس سطوح آنان )شامل نویسندگان، داوران، کمک رسدبیر، رسدبیر و نارش( 	

• مدیریت کامل مقاالت و منابع و تاریخچه فعالیتهای کاربران و مقاالت	

• اطالع رسانی آنالین و مداوم و کمک به جذب مقاالت جدید با کمک سیستم آنالین	

• ارزشیابی و پایش کلیه مقاالت در سیستم آنالین	

• 	)paperless( داوری کلیه مقاالت بصورت آنالین و بدون نیاز به کاغذ

• موتور مبدل XML در سایت مجله برای تهیه خروجی مناسب	

• 	CITEDBY و رسویس DOI ارایه زیرساخت رسویس

• 	)checking for plagiarism: iThenticate( ارایه زیرساخت الزم برای ارایه رسویس کنرتل دزدی ادبی مقاالت

• 	)Design and PDF Layout( امکان مدیریت طراحی صفحات داخلی و صفحه آرایی خودکار

• 	)Technical Editing services( امکان ارایه رسویسهای مدیریت ویراستاری فنی مقاالت

• 	)PubMed Central Package( امکانات تهیه بسته های پامبد 

• 	)InDesign  Hard-copy( آماده سازی پرونده های چاپی افست مجله

• سیستم مدیریت توزیع و اشرتاک مجله	

• راه اندازی سامانه فروشگاهی آنالین دریافت حق چاپ از نویسندگان داخلی و خارجی	

با استفاده از سیستم مدیریت آنالین مجله کوثر، مالکیت اطالعات در اختیار صاحب امتیاز مجله خواهد بود و در هرزمان رسور انتشارات کوثر به 

صورت آنالین فایلهای پشتیبان از این اطالعات تهیه میکند؛ که حتی در صورت بروز اختالل در رسور دانشگاه مشکلی در دسرتسی به اطالعات مجله 

وجود نخواهد داشت.
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)Editor-in-Chief Area( محیط سردبیری

معرفی
در این سامانه امکان دسرتسی هر یک از کاربران )نویسنده، داور، مدیر مجله، رسدبیر و نارش( به صورت اختصاصی تعریف شده است و هر یک از 

افراد میتواند حسب نیاز خود در یک محیط با کاربری آسان، مدیریت امور مربوطه را در کمرتین زمان و با کیفیت باال به انجام رساند.

وظایف رسدبیر
رسدبیر دارای وظایف تعریف شده ای میباشد که بر اساس قوانین هیات مدیره قابل تغییر میباشد:

• مدیریت کامل مقاالت	

• مدیریت کامل کاربران	

• اتخاذ کلیه تصمیامت و ابالغ به نویسندگان	

• برگزاری منظم جلسات هیات تحریریه	

• معرفی ارکان مجله	

• سیاستگزاری علمی در جهت پیرشفت مجله	

امکانات و منوهای رسبیر
 امکانات رسدبیر در سیستم مدیریت آنالین مجله شامل موارد ذیل میباشد: 

• اطالع از ورود یک مقاله جدید در سیستم	

• ارسال به کمک رسدبیر	

• انتخاب کمک رسدبیر مناسب	

• سیستم پایش متامی مقاالت	

• سیستم پایش کاربران	

• سیستم ارسال ایمیلهای هدفدار	

• سیستم دعوت از داوران	

• بخش اطالع از عملکرد فعالیت داوران و کمک رسدبیران	

• بخش اطالعات نرشیه و صفحات داخلی مجله	

• بخش مدیریت کامل مقاالت	
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محیط کمک سردبیر 
 

در هر نرشیه می توان یک یا چند کمک رسدبیر یاAssociate Editor تعریف کرد. پس از رسدبیر نرشیه، Associate Editor مهم ترین نقش را در 

نرشیه ایفا میکند. 

وظایف کمک رسدبیر
• مدیریت مقاالت	

• مدیریت داوران در هر مقاله 	

• اتخاذ تصمیامت هر مقاله و ابالغ به رسدبیر	

• رشکت منظم در جلسات هیات تحریریه	

• کمک به سیاستگزاری علمی در جهت پیرشفت مجله	

Associate Editor Area

امکانات کمک رسدبیر
در سیستم مدیریت آنالین مجله شامل امکانات کمک رسدبیر موارد ذیل میباشد: 

• سیستم دعوت از داوران	

• سیستم بررسی ویرایش مقاالت	

• بخش اطالع از عملکرد فعالیت داوران و امتیازدهی به داوران	
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محیط داوری
 

هر داور توسط کمک رسدبیر یا Associate Editor برای داوری مقاله دعوت میشود. داوران امکانات مختلفی را در این نرم افزار دارا میباشند.

امکانات داور
امکانات ارائه شده در سیستم برای داور به رشح ذیل میباشند:

• سیستم آنالین داوری مقاالت	

• 	)STROBE, STARRD, CONSORT,... ( سیستم داوری بر اساس جدیدترین راهنامهای داوری

• بخش اطالع از عملکرد فعالیت هر داور	

Reviewer Area
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 )Publisher Area( محیط ناشر
کلیه فعالیتهای نرش یک مجله از طریق منوها و ابزارهای موجود در این محیط انجام میشود.

معرفی
نارش در مجله دارای باالترین سطح دسرتسی بوده و کلیه ابزارهای وی برای بیش از یک مجله قابل تعریف میباشد.

وظایف
• تعریف مجله 	

• اجرای قوانین هیات تحریریه تحت عنوان قوانین مجله	

• تعریف ارکان و دسرتسی آنها طبق قوانین هیات تحریریه	

• غربالگری مقاالت در بدو ورود	

• ویراستاری فرم، زبان و محتوای مقاالت	

• انتشار آنالین مجله	

• منایه سازی مجله	

• چاپ مجله	

• توزیع مجله	

• مدیریت مالی فروشگاه آنالین	

امکانات
• مدیریت کاربران	

• مدیریت مقاالت	

• مدیریت مجالت	

• مدیریت مالی	
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)Authorial Area( محیط نویسنده

در این محیط نویسنده قادر به ثبت )submit(  آنالین مقاالت خود بوده و هر لحظه می تواند از راهنامهای برخط موجود استفاده مناید.

امکانات
• ثبت مقاله	

• پیگیری و تکمیل مقاالت ناقص 	

• ردگیری و پایش مرحله به مرحله مقاالت 	

• ارتباط هیأت تحریریه	

• پرداخت آنالین حق عضویت ها و هزینه های نرش مقاالت	

• پیگیری آنالین و رفع اشکاالت	

Authorial Area
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