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١٣٩١ زمستان ،٢۵ ی، شماره ,Gammaگاما no. 25, Winter 2013

ترونی ال یِ گاما

گاما ویراستاران

یده چ

توضی ترونی ال صورتِ به گاما انتشارِ یِ ادامه و کاغذی، صورتِ به گاما انشارِ توقّفِ علّتِ

�شود. م برشمرده نیز ترونی ال یِ� گاما یِ �ها ویژه�گ �شود. م داده

(١٣٩١/١٢/١١) ١ ویرایش (١٣٩١ (زمستان ١ ی مقاله ،٢۵ ی شماره گاما،
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پس .١٣٨٩ زمستانِ تاری با بود ٢۴ یِ شماره شد، چاپ کاغذی صورتِ به که گاما یِ شماره آخرین

شماره، هر انتشارِ با که این دلیل مهمترین ندهیم. ادامه را گاما یِ کاغذی انتشارِ که گرفتیم تصمیم آن از

تعدادِ کنیم. چه آن با �دانستیم نم که �ماند م ما دستِ یِ رو آن ی شماره نهصد حدودِ هزار، شماره�گانِ با

اشتراکِ یِ برا کسی که �رسید م نظر به و بود مشترکرسیده پنجاه حدودِ به سالها آخرین در گاما مشترکین

امتیاز هی گاما یِ مقاله�ها است. کم بسیار یزه ان گویا هم گاما در مطلب نوشتن یِ برا ندارد. ای یزه� ان آن

�پیشه�ها فیزی در آموزش یِ مقاله نوشتن یِ یزه ان �رسد م نظر به و ندارد، اهیان دانش ترفی و ارتقاء در ی

است. کم بسیار ایران یِ

گاما دارند دوست که ی کسان هستند و دارند، نوشتن یِ یزه ان که ی کسان هستند حال هر به اما،

جیبِ� از آن آوردنِ در یِ برا اند حاضر فعالً، و دارند، نوشتن یِ� یزه ان فعال، گاما، ویراستارانِ شود. منتشر

ترونی ال صورتِ به را گاما گرفتیم تصمیم گاما ویراستارانِ ما این، بر بنا ذارند. ب مایه ی، حدود تا خود،

است. همه اختیارِ در ان رای به گاما، اه منزل در اکنون گاما یِ شده منتشر یِ شماره�ها یِ همه کنیم. منتشر

آن تا که مقاله تعداد هر میالدی، ماه هر یِ ابتدا در است: نحو ل ش این به بعد به حاال از گاما انتشارِ

این بر بنا �دهند. م را فصل آن یِ شماره یل تش فصل، هر یِ مقاله�ها �شود. م منتشر باشد شده آماده موق

.١٣٩١ زمستانِ ،٢۵ یِ شماره �شود م �بینید، م که مقاله چند این

ی اطالعات با عنوان، یِ صفحه ی که است علّت این به دارد. مستقل ی هویت ر دی حاال مقاله هر

شماره ر دی هم، ارجاع یِ نحوه در است. شده اضافه مقاله�ها به برسد زاید ی برخ نظرِ به است ن مم که

ی بسیار اخیر یِ سالها در که است ی روال این �آید. م مقاله یِ شماره آن یِ جا به ندارد، معن صفحه یِ

این به اند؛ زنده نوع به مقاله�ها ر دی حاال .(1) رِویو ال فیزی گروه جمله از اند، گرفته پیش در مجله�ها از

که است ی روال هم این کرد. منتشر آنها از ای تازه� یِ ویرایش�ها یعن داد، تغییر را آنها �توان م که معن

معن این به ی مجله�ها پالن ماکس یِ مؤسسه مثال نیستیم. آن مخترع ما و شده، ن مم اینترنت ظهورِ با

به هم ترونی ال یِ گاما است. آنها از ی ی Living Reviews in Relativity که �کند م منتشر زنده

ی جدید یِ ویرایش�ها که �شود م داده نویسنده به ان ام این یعن (امیدواریم). بود خواهد زنده معن این

یِ ویرایشها بین بتوان باید بود. خواهند دسترس در هم�چنان قبل یِ ویرایشها البته، کند. تهیه اش مقاله� از

مشخصاتِ یِ ادامه در هم ویرایش یِ شماره ی ر دی حاال که است علّت این به و شد، قائل تمایز مختلف

ند. ب اش مقاله یِ ضمیمه ی فایلها نویسنده که هست هم ان ام این عالوه، به �آید. م مقاله یِ کتابشناخت

اختیارِ در نیز را کامپیوتری یِ برنامه �توان م است، کامپیوتری یِ شبیه�سازی ی اساس بر ای مقاله اگر مثال

گذاشت. خواننده

(1)The Physical Review

http://relativity.livingreviews.org/
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گاما که پیشتر ندارد. صفحه محدودیتِ عمال که است این ترونی ال یِ مجله رِ دی حسن ی

مضرب البته و باشد، شانزده از ی مضرب شماره هر صفحاتِ تعدادِ که کنیم سع �بایست م بود، کاغذی

کرد. منتشر هم بزرگ مقاله�های �توان م �االصول عل این، بر بنا نیست. ر دی قید این بزرگ. چندان نه ی

بنویسند. نویسنده�ها که آن بر مشروط البته

قط در گاما است بهتر که رسیدیم نتیجه این به �ریختیم، م طرح کاغذی یِ گاما یِ برا که ی زمان

است بهتر �کنیم م ر ف اما ندارد، وجود ضرورت این ر دی حاال باشد. 16.5 cm× 23.5 cm یعن وزیری،

اندازه کماکان این بر بنا بمانیم. وفادار قط همین به است نشده احساس ی م مح علّتِ که ی زمان تا

کنید. دقّت ته ن این به کنید، چاپ را گاما �خواهید م اگر .A4 نه است، 16.5 cm × 23.5 cm کاغذ یِ

خواهش عزیز یِ خواننده�ها از .1.3 تقریباً ضریبِ� با ی انبساط یعن که کند مقیاس را آن �تواند م ر چاپ

بدهند. خبر ما به �کنند م احساس ی ل مش قط این موردِ در اگر �کنیم م

یِ� باال و اند،� کرده تغییر ی کم حاشیه�ها ند. ن ی چندان تغییرِ گاما یِ صفحه�بندی که ایم کرده سع

هر که است این یِ برا برسد، نظر به زیادی است ن مم که خط این هست. توضی خط ی هم صفحه�

لیس ان به خط این توضیحاتِ است. بوده چه مال که داد تشخیص بتوان را گاما یِ مقاله هر از صفحه

مفهوم نیز باشند داشته نیاز مطالب این به دنیا رِ دی یِ جاها در است ن مم که ی کتابدارها یِ برا تا است

�آورند. م در سر راحت به لیس ان اطالعاتِ این از گاما یِ خواننده�ها که است این بر ما فرض باشد.


