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2. ای���ن ط���رح نیز - مانند طرح پیشین - ناظر ب���ه مقوله ای مهم با عنوان 
»اقتص���اد نشر« است که متأسفانه در فضای فرهنگی ما، به آن اهمیت 
الزم  داده نمی ش���ود. شاید پندار فراوان���ی امکانات، در این خطا دخیل 
ک���ه ای���ن احس���اس، توهم���ی بی���ش نیس���ت. شاید ه���م ضعف  باش���د، 
کنون در ص���دد تحلیل نیستم، ولی  ی���ت به ای���ن خطا دامن بزند. ا مدیر
هرچ���ه باشد، باید هرچه زودتر توجه ب���ه این ضرورت را سرلوحه کارمان 

قرار دهیم.

کسی مجال عرض  که به  کنون بیش از آن است  3.انفجار اطالع���ات، ا
ان���دام در فض���ای فرهنگی جهانی بده���د. برای برخ���ورد صحیح با آن، 
کمیت  محوری.  کیفی نیاز دارد نه  کار  باید به  اثرگذاری بیندیشم  که به 
اثرسنج���ی، خ���ود به مطالعات قبل و بعد از انتش���ار اثر نیازمند است، و 
گام و  که این گونه طرح ها، نخستین  این همه، راهکار علمی می طلب���د 

گام مقدماتی در این راه بلند است.

گرامی جناب دکتر  4.این مقاله و مقاله پیشین، مبتنی بر لطف محقق 
محمدرض���ا فخر روحان���ی است که افتخار دوستی ب���ا ایشان را دارم. از 

گوشزد می کنند، سپاسگزارم. که چنین نکاتی را به من  عنایت ایشان 

5. بدیه���ی است هیچ ی���ک از این طرح ها ب���رای تقلید محض نیست، 

طریح دیگر برای ارزیایب 
آثارقبل ازچاپ و نشر

چکیده: نویسععنده در نوشععتار حارض سععی در معریف 
و ارائععه طریح بععرای ارزیایب آثار، قبل از چاپ و نشععر دارد. 
ایععن طرح که توسععط یععی از جمامع عملععی انگلیععس به نام 
اجنمععن پژوهش های جدید علوم انسععاین ارائه شععده ناظر 
به مقوله ی اقتصاد نشر اسععت. پروپوزال ارزیایب کتاب در 
برگرینععده ی خبش هایی چون اطالعععات اولیه و مجالت مربوط 

به محایت کتاب و ... یم باشد.

کلیدواژه:ارزیایب آثار قبل از چاپ، اقتصاد نشر، پروپوزال 
ارزیایب کتاب، طرح ارزیایب آثار

مقععالععه

عبدالحسنی طالی

چند نکته
یابی کتاب پیش از  ز یه، طرحی ب���رای ار 1. پی���ش از ای���ن، در همین نشر
کسفورد درج  چ���اپ و نشر، از مؤسسه انتشارات پرسابق���ه و تخصصی آ
کتاب، آینه  ش���د )مقاله اص���الح الگوی مص���رف در زمینه تولید و نش���ر 
کنون طرحی  پژوه���ش، شماره 128، خرداد و تیر 1390، ص 33-38(. ا
بر دارد.  یژگی های دیگری در هم���ان زمینه در ک���ه و دیگ���ر ارائه می شود 
یر ارائه کرده است:  این طرح را یکی از مجامع علمی انگلیس با عنوان ز
)Modern Humanities Research Association MHRA( توضی���ح بیشتر 

یق شبکه جهانی ب���ه دست آورد. به  ب���اره این انجم���ن علمی را از طر در
www.mhra.org.uk :نشانی
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طریح دیگر برای ارزیایب آثار قبل از چاپ و نشر

12. جزئیات وضعیت شخصی شما:
نشانی:....................................................................................................................
........................................................کدپستی: .......................................................

تلفن: .................................................... مرکز: ......................................................... 
مستقیم: ................................دورنگار:................................................................. 
رایانامه:....................................................................................................................

یسید. کتاب بنو 13. بازار هدف )موردنظر( را برای این 

کتاب شما چه تفاوتی  کدام اند؟ و ط���رح  کتاب  14. رقب���ای اصلی این 
با آنها دارد؟

یه تخصصی یا علم���ی ممکن است معرفی این  ک���دام مجله و نشر  .15
کتاب را بپذیرد.

یم؟ کانون می توانیم تماس بگیر کدام انجمن و  16. با 

کدام اند؟ کتاب  17. همایش  های مهم و مرتبط با این 

که یادآوری آن را الزم بدانید، باقی مانده است؟ 18. آیا نکته ای دیگر 

کتاب بخش سوم: جمالت مربوط به حمایت 
19. لطف���ًا در اینج���ا دو جمل���ه مستق���ل از متخصص���ان ای���ن موضوع را 
کارهای جدید یا بسیار تازه، مرتبط  کار اصلی و  که با اهمیت  یسید  بنو

باشد.

بلک���ه هرکدام باید بومی س���ازی  شود و پس از آزمون های اولیه به نسخه 
گردد. یج فرهنگ اقتصاد نشر نهادینه  مطلوب برسد و به تدر

گر ناشری چنین اصولی  که ا از این رو نگارنده درخواست عاجزانه دارد 
یق دیگر به اطالع  یه یا به طر یق این نشر کار برده، تجربه آن را از طر را به 

دیگران برساند. 

یابی کتاب انجم���ن پژوهش های جدید  ز پ���وزال( ار 6. پی���ش طرح )پور
علوم انسانی شما می توانید این فرم را به دو صورت بفرستید:

- رایا نامه: .............................................................................................................

- نشانی پستی: ....................................................................................................

بخش اول: اطالعات اولیه
یخ )روز/ماه/سال(:  ........../ ......../ .............. 1. تار

کتاب نوشته اید که روی  2. نام شما، همان گونه 

کتاب 3. عنوان پیشنهادی شما برای 

کلمات 4. شمار تخمینی 

کلمه( کتاب )500 تا 1000  5. فشرده موضوع و محتوای 

6. فهرست مندرجات )می توانید مقداری از مطالب کتاب را نیز همراه 
با پیش طرح بفرستید(

یر/  ب���رد تصاو کار یسید )مثاًل:  یژه م���ورد نظرت���ان را بنو 7. لطف���ًا نکات و
کلمات غیرانگلیسی و ...(. عکس ها؛ مجموعه ها و 

گرفته شود و  که باید اج���ازه  بوط به حق مؤل���ف را  8. لطف���ًا جزئی���ات مر
گرفته  که ممکن است اجازه  نی���ز جزئیات هرگونه اجازه های بازچاپ را 

یسید. باشید، بنو

یس کتاب آماده  9. ت���ا چه زمانی، با تخمین واقع بینانه، نسخه دست نو
می شود؟

کار است،  کارها و آثار مکتوب خود را که مرتبط با این  ین  10. لطفًا عناو
ید،  چ���ه آنها که قب���اًل منتشر کرده اید و چه آنها که برای آینده در نظر دار

یسید. بنو

11. جزئیات وضعیت پژوهشی/ آموزشی شما:
نشانی:.....................................................................................................................
........................................................ کدپستی: .......................................................

تلفن: .................................................... مرکز: ......................................................... 
مستقیم: ................................دورنگار:................................................................. 
رایانامه:....................................................................................................................


