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  چکیده:

اي رفع نیازهاي اطالعاتی به عنوان مرجعی جهت استفاده کاربران در راستاطالع رسانی علوم و فناوري سایت مرکز منطقه اي وب 
خاص در حوزه موضوعی  پژوهشگران تمایل به مطالعه مقاالتدر عصر حاضر  با توجه به حجم زیاد اطالعاتمی باشد. از آنجا که 

به صورت کلی و فرعی می تواند کمک موثري در راستاي دسترسی  نشریات مورد نظر خود را دارند، لذا تقسیم بندي موضوعی
کاربردي به تمام  ایجاد نماید. در این طرح ،می باشد علوم و فناوري  اطالع رسانیمنطقه اي بهینه به اطالعات که هدف اصلی مرکز 

 نشریات فارسی و انگلیسی چاپ داخل کشور و موجود در مرکز منطقه اي با توجه به تقسیم موضوعی کمسیون نشریات وزارتین و
بررسی هر عنوان نشریه توسط متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی موضوع اصلی و فرعی تخصیص داده شد و در  همچنین

حوزه موضوعی اصلی علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم  8در نهایت نشریات در  هره برداري گردید.پایگاه ایران ژورنال قابل ب
  .ندشدموضوع فرعی تقسیم بندي  118پایه،کشاورزي، منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و معماري و پزشکی و 

  : تقسیم موضوعی، نشریات، مرکز منطقه ايکلید واژه

 مقدمه

 این میان در. باشند می اي ویژه اهمیت و جایگاه داراي کدام هر که دارند وجود ها کتابخانه در اطالعاتی منابع انواع
.. انتشار پیوسته ومنظم، تنوع محتوا، انتشار یافته هاي جدید علمی و . مانند هایی ویژگی دلیل به ادواري هاي نشریه و پیایندها

 پیایندها شمار اطالعات، حجم افزون روز گسترش با .افراد قرار می گیرنداي پژوهشی و سازمان ه بیشتر مورد توجه کتابخانه ها،
 قالب در نیز پیایندها اطالعاتی، هاي فناوري و ها رسانه انواع توسعه با همچنین. است افزایش به رو اي فزاینده صورت به نیز

 ارائه و مجموعه بهتر مدیریت در تواند می آنها هاي ویژگی با آشنایی، لذا اند یافته اطالعات انتقال در اي ویژه اهمیت الکترونیکی
  .شایانی نماید  کمک کاربران بهبهینه  خدمات

است.  علم اطالعات و دانش شناسیسازماندهی اطالعات یکی از ارکان اساسی مدیریت اطالعات و از مهمترین کارکردهاي حرفه 
نه تنها باعث صرفه جویی در وقت کاربران، بلکه باعث افزایش شناخت و دانش  سازماندهی داراي ارزش افزوده است وچرا که 

  کاربران نسبت به چگونگی تنظیم دانش بشري نیز خواهد شد.
سازماندهی دانش بشري سابقه طوالنی دارد که از دیر باز در کتابخانه ها به شکلهاي مختلف اعمال می شود. با نگاهی به تاریخ 

دوران باستان تا کنون در می یابیم که کتابداران همواره در صدد یافتن راهی براي نظم دادن به مجموعه ها بوده اند کتابخانه ها از 
در هر زمان، بسته به نوع و ماهیت منابع اطالعاتی و جموعه سریعتر و دقیقتر صورت گیرد، کما اینکه که از آن طریق دسترسی به م

مورد توجه قرار گرفته است. ولی امروزه همگام با  ،یافت هاي متفاوتی براي سازماندهی اطالعاتپارادایم ها و رویکردهاي مسلط، ره
است. یکی از مهم ترین منابع اطالعاتی که  شده توسعۀ جهان دانش، نیاز به بازنگري درنظام هاي سازماندهی این جهان، جدي تر
  .حاوي جدیدترین دستاوردهاي علمی محققان می باشد نشریات یا پیایندها هستند

 يبند میتقس ايبررا  ریز يبند ستهدفتاحی  .وندـش یـم يدـبن میتقس مختلفی يها ستهد به مطالب پوشش نظراز  ندهایپیا
   :ستداده ا ئهارا تمجال موضوعی

  . باشد نمی مرتبط خاصی وعیـموض زهوـح اـی شتهر کی به نهاآ مطالب که ییندهایایپ:  عمومی يندهایایپ) لفا
 البیـمط ماا ستندین صخا موضوعی و شتهر هـب طوـمرب هـگرچا دهاـنیایپ ضیـبع:  عمومی شیاگر با تخصصی مهین يندهایایپ) ب

  .  نددار تخصصیو  یـعلم شیارـگ هـک دـهند یـم هـئرا ارا
 یـم پاـچ بهرا در آن  مقاالتیو  ختهداپر صاـخ زهوـح کـی فـمختل ياـه نهیمز به که اتیینشر:  تخصصی مهین يندهایایپ) ج
  اند از سطح عمومی تقریبا باالیی برخوردار است.سر
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و  کنند می منتشررا  باالیی سطحو  تخصصی بـمطال صاـخ عوـموض کـیدر  طـفق تشریاـن هـگون نـی: ا تخصصی يپیایندهاد) 
  )39،1381(فتاحی،. هستند شتهر نهما وعیـموض صینـمتخص تنها نهاآ مخاطبین

زبان، ناشر، رتبه، مانند  مختلفطرق توان نشریه را عالوه بر عنوان به ب بایستی ،در هر پایگاه نشریات ،موارد مذکورلذا با توجه به 
بهبود عملکرد پایگاه  نهایتاو  اشاعه گزینشی اطالعات و جذب مخاطب در می تواند کرد.  این امر بازیابیجستجو و نیز و ... موضوع 

با هر یک شر شده به دنبال نشریات منت ه و یا اینکهاز نام تخصصی نشریه اطالع نداشت يواقع شود. چرا که ممکن است کاربر موثر
یافتن نشریه  درکمک شایانی  می تواند راهنماي موضوعی نشریاتاز معیارهاي فوق از جمله موضوع باشد که در چنین شرایطی 

  نماید.  مورد نظر

 بیان مساله

گران هاي نوینی را در دسترسی یکپارچه به انواع منابع اطالعاتی فراروي جستجو شبکه اینترنت عالوه بر اینکه امروزه افق
ماندهی اطالعات در این ي روشهاي سازکه ناشی از ناکارآمد ،باشدنظمی بزرگ روبرو میاطالعات نهاده است با یک آشفتگی و بی

هاي مناسب و  توان راهها و روشهاي کتابدارانه میتنها با استفاده از رویکرد ، کهقابل ذکر این استنکته  در این میان. محیط است
رسند که عموما به امروزه نشریات متعددي در کشور به چاپ می . ی اطالعات در عصر جدید ارائه دادمندي را براي سازماندهسود

به همین دلیل رشته نیز از انتشار آنها بی اطالع می باشند.  اخته شده نیستند و حتی متخصصیندالیل مختلف براي مخاطبین شن
احساس می شود که یکی از  ا هدف بهبود مرور و جستجوب نشریاتجهت سازماندهی  يکاربردطرحهاي ارائه و اجراي  نیاز به

در وب سایت بندي نشریات بر اساس موضوع ضوعی است. با توجه به این مهم و نظر به عدم وجود تقسیم روشهاي آن تقسیم موص
که به عنوان بزرگراه اطالعاتی در رفع نیازهاي پژوهشگران خدماتی را ارائه می نماید، مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري 

  مسئله اي بود که بایستی به آن پرداخته می شد.
  

 ضرورت انجام طرح 
اطالع رسانی علوم و فناوري با هدف رفع نیازهاي اطالعاتی کاربران در زمینه هاي مختلف علمی ایجاد سایت مرکز منطقه اي وب 

نشریات ضروري به نظر می تقسیم بندي موضوعی در راستاي رسیدن به این هدف و ارتقاء کاربري سایت لزوم  شده است. بنابراین
پیش از . درمیان نشریات هم موضوع مفید واقع شودیافتن نشریه اي خاص و یا حتی انتخاب نشریه اي  ی تواند دررا که مرسد، چ

بودند،  و نشریات در لیست الفبایی قابل بازیابیشت بر اساس عنوان وجود دافقط در پایگاه ایران ژورنال امکان جستجو نشریه این 
قیق نشریه را به خاطر نیاورده و یا جهت مطالعه و چاپ مطالب علمی نیازمند اطالع از ان دعنو يممکن است کاربر اما از آنجا که

   تمام عناوین نشریات در حوزه مورد نظر باشد، این طرح می تواند در مرتفع ساختن این نیاز موثر باشد.
  

 جامعه پژوهش:
  

موجود در مرکز منطقه اي جامعه این ل کشور و سی منتشر شده در داخفارسی، عربی و انگلیعنوان نشریه  2115بالغ بر 
آموزش پزشکی و همچنین  ارت علوم ، وزارت بهداشت درمان وپژوهش را تشکیل می دهند. این نشریات شامل نشریات رتبه دار وز

  .ران ژورنال نمایه می گردندکه در پایگاه ایاست  بدون رتبه اينشریات اد اسالمی و نشریات دانشگاه آز
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 : (نوع مطالعه، نمونه گیري، ابزارگردآوري اطالعات، روش آماري) ژوهشروش پ
  

و مطالعه اهداف و زمینه هاي پیمایشی می باشد. بدین ترتیب که با مراجعه به هر عنوان نشریه  - روش پژوهش توصیفی
قالب فرمهایی شامل عنوان نشریه، موضوع اصلی و موضوع  حوزه موضوعی اصلی و فرعی مربوطه مشخص و در پژوهشی ذکر شده

. الزم گردیدرایسست انجام برنامه  دروندهی اطالعات درموضوعات، و پس از کنترل و یکدست سازي  یادداشت برداري شده فرعی
نظر قرار وزارتین مد کمسیون نشریات تحت نظارت تفکیک موضوعی تا جاي ممکن به توضیح است در تخصیص موضوع اصلی، 

با نظر متخصیص  در تقسیم بندي مذکور وجود نداشتنشریه اي موضوعی حوزه در صورتیکه  و گرددگرفته تا یکدستی الزم حفظ 
 .لحاظ گردید جامعه مرکز در برنامهو  سی زمینه موضوعی اصلی و فرعی تعیینعلم اطالعات و دانش شنا
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  بحث 
عنوان نشریه  400حدود تنها براي  ناقص و موضوعدهی به نشریات به صورتمشاهده می شود  1همانطور که در تصویر 

اصالح و در  که در ادامه بدان پرداخته می شود،طی چند مرحله . این امر بودگرفته انجام بودند، اشتباه موارد بسیاري نیز در  که
 گردید. و بهره برداري سایت قابل مشاهده

  

 
 ایران ژورنال قبل از اعمال تغییراتپایگاه  -1تصویر 
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 - پژوهشی و علمی - تبر علمیمعجاري نشریه  عنوان 2115تعداد به طور کلی در مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري 
دانشگاه آزاد و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،ت وزار ،فناوري سوي وزارت علوم، تحقیقات و ازو فاقد رتبه منتشر شده ترویجی 

طبق تقسیم بندي کمسیون  اند.ورود اطالعات شده در برنامه جامع مرکز  وجود دارد کهسایر سازمان ها و ناشران خصوصی 
  طبیعی،فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزي، منابع حوزه موضوعی اصلی علوم انسانی،  هشتنشریات علمی کشور این نشریات در 

شده است که پس از تکمیل اطالعات طبقه بندي دامپزشکی، هنر و معماري و علوم پزشکی و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی 
 )، در وب سایت قابل مشاهده و بهره برداري می باشند.2در برنامه (تصویر 

 
 

  
  ورود اطالعات موضوع نشریات در برنامه رایسست -2تصویر 
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  تقسیم موضوعی نشریات:
  

 237، در حوزه موضوعی علوم انسانی، موضوعدهی تنها براي یران ژورنالمی گردد پیش از این در بخش ا چنانچه در تصویر مشاهده
باعث سردرگمی بلکه  نبودکه نه تنها جامع  ،بودفقط براي یک عنوان تعریف شده  در موضوعات پراکنده و بعضا ،عنوان نشریه

  .نیز می گردیدکاربران 
  

  وضعیت قبل:

 
 قبل از اعمال تغییرات) (پایگاه ایران ژورنال حوزه علوم انسانی  -3تصویر                             
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و نشریات مربوطه از طریق برنامه در ابتدا کلیه موضوعات اضافه  ،الزم بود جهت ایجاد نظم و یکدستیبا توجه به موارد ذکر شده، 
چنانچه در تصویر مشاهده می شود به  ت.. این امر طی چند مرحه صورت گرفو مجددا به صورت صحیح وارد شوندحذف رایسست 

   تدریج تعداد نشریات با موضوع اصلی علوم انسانی و موضوعات فرعی مربوطه، در سایت رو به افزایش است.
  
 

 
 از حذف موضوعات اضافی و پراکنده) سپ( ایران ژورنال حوزه علوم انسانیپایگاه  -4تصویر 
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  دانش حسابداري مالی
  مدیریت حسابرسی و حسابداري دانش
 حسابرسی دانش

  مالی حسابداري
  مدیریت حسابداري
 مالی حسابداري تجربی مطالعات
  حسابرسی و حسابداري مطالعات

  
 مالی
   بهادار اوراق بورس

   مالی تحقیقات
  اسالمی مالی تحقیقات

  گذاري سرمایه دانش
 بهادار اوراق تحلیل مالی دانش

  اقتصادي و مالی سیاستهاي
   بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی
  مالی تاًمین و دارایی مدیریت

  
 مدیریت

   ایران در مدیریت پژوهشهاي
  راهبردي مدیریت پژوهشهاي
  عمومی مدیریت پژوهشهاي

  بحران مدیریت
  ها سازمان آموزش بر مدیریت
   وري بهره مدیریت
   فناوري توسعه مدیریت
 تحول و توسعه مدیریت



٢٥ 
 

   عملیات و تولید مدیریت
  اسالمی دانشگاه در مدیریت
 فرهنگی مدیریت
  اطالعات فناوري مدیریت
 کار و کسب مدیریت
    نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت

 مدیریت منابع در نیروي انتظامی
 نظامی مدیریت
  نوآوري مدیریت
   دفاعی پژوهشهاي و مدیریت
   توسعه و مدیریت
 جهانگردي مطالعات
  سازمانی رفتار مطالعات
 مدیریت در رفتاري مطالعات
 مدیریت در کمی مطالعات
  ل تحو و بهبود مدیریت مطالعات
   ترافیک مدیریت مطالعات
   راهبردي مدیریت مطالعات
 شهري مدیریت مطالعات
  صنعتی مدیریت مطالعات
    انسانی منابع مطالعات

    اجامنابع انسانی ن
 نوین مهندسی

    بازرسی و نظارت
 سالمت نظام

Iranian Journal of Management Studies )IJMS) 
International Journal of Business and Development 

International J. of Management and Business Research  
Shiraz Journal of System Management  

International Journal of Information Security and System Management  
 

 
  
  
  
  
  



٢٦ 
 

در موضوعات  ،عنوان نشریه 54پیش از این در حوزه موضوعی فنی و مهندسی، موضوعدهی تنها براي  1با توجه به تصویر شماره 
لذا لزوم  بود، که نه تنها جامع نبود بلکه باعث سردرگمی کاربران نیز می گردید. تعریف شدهپراکنده و بعضا فقط براي یک عنوان 

چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج تعداد  و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت. ایجاد نظم
   نشریات با موضوع اصلی فنی و مهندسی و موضوعات فرعی مربوطه، در سایت رو به افزایش است.

  
  

  
 )تغییراتقبل از اعمال ( پایگاه ایران ژورنال حوزه فنی و مهندسی -6تصویر 

  
  
  
  
  
  
 
  
  



٢٧ 
 

 برق موضوع فرعی 13با  مهندسی فنیحوزه موضوعی اصلی عنوان نشریه در  322در نهایت چنانچه مالحظه ي شود تعداد 
عنوان  38(مکانیکعنوان نشریه) ، 25( اطالعات فناوري)، عنوان نشریه 43( عمران، عنوان نشریه) 94( صنایع، عنوان نشریه) 36(

، عنوان نشریه) 6( معدن مهندسی، عنوان نشریه) 29( پلیمر -نفت -شیمی مهندسی، عنوان نشریه) 34( متالوژي و مواد)، نشریه
عنوان  3( عامل غیر پدافند، عنوان نشریه) 2(پزشکی مهندسی ،عنوان نشریه) 6( آب مهندسی، عنوان نشریه) 2( زلزله مهندسی

  .قابل رویت و بهره برداري می گردید عنوان نشریه) در وب سایت 4( اي رشته میان، نشریه)
 

 

 
 

 از اعمال تغییرات) سپ( پایگاه ایران ژورنال حوزه فنی و مهندسی -7تصویر 
 

 
 
 
 
 
 
  



٢٨ 
 

  
  د نشریات در این حوزه، در ادامه به برخی عناوین به تفکیک حوزه هاي موضوعی فرعی اشاره می گردد:با توجه به تعد

 
 برق

   ایران انرژي
    ها داده و عالئم پردازش

   رادار
 برق صنعت در هوشمند هاي روش

 الکتریکی قدرت هاي سیستم
   الکترونیک صنایع
 برق مهندسی علوم

  کاربردي الکترومغناطیس
    کنترل

 کنترل صنعتی
   نرم محاسبات
   مهندسی در مدلسازي
  دانشگاه تبریز برق مهندسی
  مدرس برق مهندسی
    ایران الکترونیک و برق مهندسی
  کامپیوتر مهندسی و برق مهندسی
 جنوب مخابرات مهندسی
   انرژي مدیریت و مهندسی

 اپتوالکترونیکی نانوساختارهاي
   کامپیوتر و برق مهندسی در محاسباتی هوش

  Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering 
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification,Simulation & Control 
Energy Equipment and systems 
International Journal of Energy & Environmental Engineering (IJEEE) 
International Journal of Information and Communication Technology Research(IJICTR) 
International Journal of Smart Electronical Engineering 
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical Engineering 
Journal of Artificial Intelligece and Data Mining 
Journal of Communication Engineering  
Journal of Electerical Engineering 
Journal of Information Systems and Telecommunication 
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 
Scientia Iranica  
The ISC International Journal of Information Security 
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 صنایع

  دتولی مدیریت و صنایع مهندسی المللی بین
  تولید سیستمهاي در صنایع مهندسی هاي پژوهش

  رشد فناوري
  نساجی فناوري و علوم

 نساجی فناوري 
   ایران برق صنعت وري بهره و کیفیت
  تامین زنجیره مدیریت
  صنایع مهندسی
  مدیریت و صنایع مهندسی
 کیفیت مدیریت و مهندسی

 
International Journal of Industrial Engineering 
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research 
Journal of Industrial and Systems Engineering 
Journal of optimization in Industrial Engineering  
Journal of TeXtiles and Polymers   

  
 

 عمران
  جاده
  فوالد و سازه

  سد و نیروگاه برق آبی 
  برداري نقشه فنون و علوم
 آب مهندسی و علوم

   نقل و حمل فناوري
 آب مهندسی
   ترافیک مهندسی
  سازه  مهندسی

 مهندسی سازه و ساخت
 آب منابع مهندسی
   مکانی اطالعات و برداري نقشه مهندسی

Advances in Railway Engineering  
International Journal of Advanced Strutural Engineering  
International Journal of Civil Engineering 
International Journal of Optimization in Civil Engineering  
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering  
Journal of Structural Engineering and Geotechnics 



٣٠ 
 

Journal of Water Sciences Research 
 

 اطالعات فناوري 
  اطالعات تبادل و تولید فضاي امنیت
   اطالعات فناوري و نرم رایانش

  سیاست نامه علم و فناوي
 هوشمند اطالعاتی هاي سیستم
  فناوري توسعه و صنعت
   دانشگاه و صنعت
    ایران ارتباطات و اطالعات فناوري
   آموزش فناوري

  ماشین بینایی و پردازش تصویر
  مهندسی فناوري اطالعات مکانی

Iranian Journal of Computer Sciences and Research 
Iranian Journal of Operations Research 
Journal of Advances in Computer Research 
Journal of Artifical Intelligence in Electrical Engineering 
Journal of computer& Robatic 

  
  
  

 مکانیک
 کاربردي مکانیک تحقیقات
   موتور تحقیقات
  مهندسی در عددي روشهاي

 مکاترونیک
   ها شاره و ها سازه مکانیک
  آیرودینامیک و سیاالت مکانیک
   فضا هوا مکانیک

   مکانیک مهندسی
   هیدرولیک

Internatinal Journal of Advanced Design&Manufacturing Technology 
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology 
International Journal of Automotive Engineering 
International Journal of Maritime Technology  
Journal of Solid Mechanics 
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales  
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 متالوژي و مواد
    پرانرژي مواد توسعه و تحقیق

   ایران سطح مهندسی و علوم
   خوردگی مهندسی و علوم
   دفاعی پیشرفته فناوري و علوم

 مواد مهندسی در نوین فرآیندهاي
  مهندسی در پیشرفته مواد
  نوین پوششهاي و پیشرفته مواد
 نوین مواد
  مواد نانو

Advanced Ceramics Progress 
Internatinal Journal of Nano Dimension 
International Journal of Adva 
Journal of Nanostructure Chemistry 
Journal of Renewable Energy and Environment   
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials 
Progress in Biomaterials 

 
  
  

 پلیمر نفت، شیمی، مهندسی
 گاز و نفت تولید و اکتشاف

  شبسپار
   نفت پژوهش
   الستیک صنعت
  پلیمر تکنولوژي و علوم

   رنگ دنیاي در مطالعات
   ایران شیمی مهندسی
  ایران گاز مهندسی

 
Iranian Journal of Chemical Engineering 
Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell 
Progress in Color, Colorants and Coatings 
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology  
Iranian Polymer Journal 
Gas Processing 
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" 
Journal of Gas Technology  
Journal of petroleum Science and Technology  
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 معدن مهندسی

  روشهاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن
   مهندسی شناسی زمین

  معدن مهندسی
International Journal of Mining and Geo-Engineering 
Journal of Mining and Environment 
 

  
 زلزله مهندسی
 زلزله مهندسی و شناسی زلزله پژوهشنامه

Earthquake Engineering Journal(EEJ) 
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 

  
 
 آب مهندسی 

   فاضالب و آب
   ایران آب منابع تحقیقات

 
 پزشکی مهندسی
  زیستی پزشکی مهندسی

  
 عامل غیر پدافند
  غیرعامل پدافند
  سایبري و الکترونیکی پدافند
  نوین پدافند هاي فناوري و علوم

 
 اي رشته میان فن
 مهندسی و فنی

   کارافن
International Journal of Energy and Environmental Engineering  

 
  

 
 
 
 



٣٣ 
 

در موضوعات  ،عنوان نشریه 60، موضوعدهی تنها براي علوم کشاورزيپیش از این در حوزه موضوعی  1با توجه به تصویر شماره 
باعث سردرگمی کاربران نیز می گردید، لذا لزوم ایجاد بلکه  نبودکه نه تنها جامع  فقط براي یک عنوان موجود بود، پراکنده و بعضا

  نظم و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت.
فرعی مربوطه، در سایت رو چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج تعداد نشریات با موضوع اصلی علوم کشاورزي و موضوعات 

  به افزایش است.
 

  

 
 

 از اعمال تغییرات)قبل ( پایگاه ایران ژورنال حوزه علوم کشاورزي -8تصویر 
 
  
  
  
  
  
  
  



٣٤ 
 

 و بآموضوع فرعی  15با  کشاورزيحوزه موضوعی اصلی عنوان نشریه در  199در نهایت چنانچه مالحظه می شود تعداد 
عنوان  8( گیاهی ژنتیک و بیوتکنولوژيعنوان نشریه)،  8( باغبانیعنوان نشریه)،  6( کشاورزي اقتصادعنوان نشریه)،  18( خاك

عنوان  15( گیاهپزشکیعنوان نشریه)،  46( زراعتعنوان نشریه)،  5( کشاورزي مکانیزاسیونعنوان نشریه)،  5( جنگلدارينشریه)، 
عنوان  15( غذایی صنایع)، عنوان نشریه 4( کاغذ و چوب صنایع)، عنوان نشریه 17( شیالتعنوان نشریه)،  24( دام علومنشریه)، 

عنوان نشریه) در وب سایت مرکز قابل رویت و بهره  13عنوان نشریه) و کلیات ( 9عنوان نشریه)، اکولوژي ( 6( ترویج علوم)،  نشریه
  برداري گردید.

 
 

 
 از اعمال تغییرات) سپ( پایگاه ایران ژورنال حوزه علوم کشاورزي -9تصویر 

  
 
  
  
  
  
  
  



٣٥ 
 

  
  د نشریات در این حوزه، در ادامه به برخی عناوین به تفکیک حوزه هاي موضوعی فرعی اشاره می گردد:با توجه به تعد

  
  خاك و آب

  زهکشی و آبیاري
   خاك و آب

  ایران آب پژوهش
  کشاورزي در آب پژوهش

 خاك و آب حفاظت پژوهشهاي
  خاك پژوهشهاي
  ایران خاك و آب تحقیقات

  خاك و آب دانش
  خاك شناسی زیست

  خاك و آب منابع حفاظت
  خاك و آب علوم
   آبیاري مهندسی و علوم

 کیفیت خاك و محیط زیست
  

 کشاورزي اقتصاد
  کشاورزي اقتصاد
   توسعه و کشاورزي اقتصاد
  کشاورزي توسعه و اقتصاد

 روستا اقتصاد هاي پژوهش
  کشاورزي اقتصاد تحقیقات
   ایران کشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات

 
 

 اکولوژي
  تاالب اکوبیولوژي

  کشاورزي شناسی بوم
  خشکبوم

  پایدار تولید و کشاورزي دانش
    شناختی بوم کشاورزي

 بوم زیست و گیاه
Caspian Journal of Environmental Sciences 
Ecopersia  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture 
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 باغبانی 

   معطرایران و دارویی گیاهان تحقیقات
   رستنیها

 باغبانی علوم
 ایران باغبانی علوم
  ایران باغبانی فنون و علوم
   اي گلخانه هاي کشت فنون و علوم

Journal of Ornamental Plants  
Journal of Nuts 

 
 

 گیاهی ژنتیک و بیوتکنولوژي 
 کشاورزي بیوتکنولوژي

 زراعی گیاهان فناوري زیست
 کشاورزي در زیستی آوري فن

  زیستی ایمنی و ژنتیک مهندسی
   مرتعی گیاهان اصالح و ژنتیک تحقیقات

 ایران ژنتیک انجمن  نوین ژنتیک
Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding 
Journal of Plant Molecular Breeding 
 
 

 جنگلداري 
 جنگل و چوب فناوري و علوم پژوهشهاي
   ایران صنوبر و جنگل تحقیقات
  ایران مراتع و جنگلها حفاظت و حمایت تحقیقات
 جنگل مهندسی و علوم تحقیقات

   ایران جنگل
  چوب هاي فرآورده و جنگل

  
  

 کشاورزي مکانیزاسیون
   کشاورزي مهندسی تحقیقات

   کشاورزي هاي ماشین
  زراعی مهندسی
  ایران بیوسیستم مهندسی
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 زراعت 
  بذر و نهال زراعی به
 بذر و نهال نژادي به

 هرز علفهاي شناختی بوم
 زراعی علوم در پژوهش
   هرز علفهاي پژوهش
 کشاورزي نامه پژوهش

   ایران زراعی پژوهشهاي
  بذر تحقیقات
  غالت تحقیقات
  زراعی علوم در محیطی تنشهاي

  زراعی گیاهان تولید
 محیطی هاي درتنش زراعی گیاهان تولید
 باغی و زراعی محصوالت فرآوري و تولید

  گیاهی تولیدات
   چغندرقند

   ایران هرز علفهاي دانش
 پایدار کشاورزي نوین دانش
  ایران دیم زراعت
 نباتات اصالح و زراعت

  زراعت و فناوري زعفران
 گیاهی زراعی به علوم
  ایران زراعی علوم
  ایران زراعی گیاهان علوم
 ایران بذر فناوري و علوم

  گیاهی تولیدات فناوري
  زراعی گیاهان فیزیولوژي

 ریز هاي میوه
  باغی و زراعی گیاهان در تحقیقاتی هاي یافته
 کشاورزي نوین هاي یافته

 
Crop Breeding Journal 
International Journal of Plant Production 
Journal of Agricultural Science and Technology 
Journal of Ornomental Plants 
Journal of Plant Physiology and Breeding 
Scientific Journal of Agronomy & Plant Breeding 
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  گیاهپزشکی

   گیاهی بیماریهاي و آفات
   گیاهی بیماریهاي

  در گیاهپزشکی کاربردي هاي پژوهش
  گیاهی آفات تحقیقات

 زراعی گیاهان حشره شناسی
  گیاهان حفاظت

  کاربردي گیاهپزشکی
  پزشکی گیاه در مهارزیستی

 ایران شناسی حشره انجمن نامه
 
Journal of Crop Protection 
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 
Persian Journal of Acarology 
 

    
  

 دام علوم
 هاي مقایس پاتوبیولوژي

  نشخوارکنندگان در پژوهش
 بزرگ هاي دام بالینی هاي پژوهش

  دامی تولیدات پژوهشهاي
 دامی علوم پژوهشهاي
   ایران دامی علوم پژوهشهاي
 دامی تولیدات تحقیقات
  دامی تولیدات

 دامی علوم پژوهش و دانش
   دامی علوم
  ایران دامی علوم
    عسل زنبور فنون و علوم

 غذایی مواد شناسی میکروب
 
 
International Journal of Small Ruminants 
International Journal of Veterinary Clinical Sciences 
Iranian Journal of Applied Animal Science 
Iranian Journal of Applied Animal Science 
Poultry Science Journal 



٣٩ 
 

Rangeland Science 
 شیالت
  زینتی آبزیان
 شیالت و آبزیان

 تاالب اکوبیولوژي
 دریایی فنون و علوم هاي پژوهش

 پژوهشهاي ماهی شناسی کاربردي
  توسعه آبزي پروري

 دریا شناسی زیست
  شیالت
   ایران شیالت علمی
 آبزیان علوم
 پروري آبزي و تکثیر علوم
  شیالت فنون و علوم

 
International Aquatic Research 
International Journal of Marine Science and Engineering 
Iranian Journal of Fisheries Sciences 

  
 

    
 کاغذ و چوب صنایع

   کاغذایران و چوب علوم تحقیقات
   ایران کاغذ و چوب صنایع

  
 غذایی صنایع 

 غذایی مواد بهداشت
  غذایی مواد بهداشت
 غذایی مواد تولید و فرآوري هاي پژوهش
  غذایی صنایع و علوم در نوآوري و پژوهش

  غذایی صنایع پژوهشهاي
  ایران غذایی صنایع و علوم پژوهشهاي

 تغذیه و غذایی علوم
   ایران غذائی صنایع و علوم

  غذایی مواد نگهداري و فرآوري
  میکروب شناسی مواد غذایی

  غذایی فناوري و علوم در آوري نو
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  نوآوري در علوم و فناوري غذایی
  

 ترویج علوم
 ي کشاورز آموزش و ترویج هاي پژوهش
   کشاورزي آموزش مدیریت پژوهش
  کشاورزي و تعاون
  توسعه و روستا
   کشاورزي آموزش و ترویج علوم

International Journal of Agricultural Management and Development 
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لذا لزوم  موجود بود، عنوان نشریه 3، موضوعدهی تنها براي دامپزشکیپیش از این در حوزه موضوعی  1 با توجه به تصویر شماره
چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج تعداد  ایجاد نظم و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت.

  نشریات با موضوع اصلی دامپزشکی در سایت رو به افزایش است.
  
  

  
 از اعمال تغییرات) قبل( پایگاه ایران ژورنال حوزه دامپزشکی -10تصویر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با موضوع فرعی دامپزشکی در وب سایت مرکز قابل رویت و بهره  دامپزشکیحوزه موضوعی عنوان نشریه در  21اد تعددر نهایت 
    .گردیدبرداري 
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 از اعمال تغییرات) پس( پایگاه ایران ژورنال حوزه دامپزشکی -11تصویر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دامپزشکی
 شناسی درمانگاهیآسیب 
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  التیام
   اي مقایسه پاتوبیولوژي

   دامپزشکی تحقیقات
    ایران دامپزشکی
  دامپزشکی

 ایران دامپزشکی درمانگاهی علوم
  دامپزشکی میکروبیولوژي

Archives of Razi Institute 
Iranian Journal of Aquatic Animal Health  
 Iranian Journal of Veterinary Research 
Iranian Journal of Veterinary Medicine 
Iranian Journal of Veterinary Surgery(ggvs) 
Veterinary Research Forum 
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این امر طی چند مرحله پیش از این در ایران ژورنال حوزه موضوعی منابع طبیعی وجود نداشت که  1با توجه به تصویر شماره 
چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج نشریات با موضوع اصلی منابع طبیعی و موضوعات فرعی مربوطه، در انجام گرفت. 

  سایت قرار گرفت.
  

  
 )بخشی از پیشرفت پروژه(پایگاه ایران ژورنال حوزه منابع طبیعی  -12تصویر 
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 بیابان، آبخیزداري،فرعی  با موضوع طبیعی منابعحوزه موضوعی عنوان نشریه در  26تعداد در نهایت چنانچه مالحظه می شود 
  .گردیددر سایت مرکز قابل رویت و بهره برداري  مرتع زیست، محیط

  
 

  
 پس از اعمال تغییرات)(پایگاه ایران ژورنال حوزه منابع طبیعی  -13تصویر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٦ 
 

  
  عناوین به تفکیک حوزه هاي موضوعی فرعی اشاره می گردد:د نشریات در این حوزه، در ادامه به برخی با توجه به تعد

  
  مرتع زیست، محیط بیابان، آبخیزداري،

  ایران آبخیزداري
 ایران طبیعی هاي اکوسیستم
   آبخیز حوزه مدیریت پژوهشنامه
 آبخیزداري پژوهشهاي
 کشاورزي اقتصاد تحقیقات
   ایران بیابان و مرتع تحقیقات
 تجدیدشونده طبیعی منابع تحقیقات

  آبخیزداري توسعه و ترویج
   باران آبگیر سطوح هاي سامانه

  در منابع طبیعی  GISسنجش از دور و 
 طبیعی منابع فنون و علوم

 کشاورزي پیشرفته هاي فناوري
 باغی هاي فرآورده برداشت از پس آوري فن و فیزیولوژي

   طبیعی زیست محیط
 مدیریت بیابان

   مرتع
  آبخیزداري و مرتع

  آبخیز مدیریت و مهندسی
Desert  
Journal of Rangeland Science 
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در موضوعات پراکنده  عنوان نشریه 35، موضوعدهی تنها براي علوم پایهپیش از این در حوزه موضوعی  1با توجه به تصویر شماره 

باعث سردرگمی کاربران نیز می گردید، لذا لزوم بلکه  نبودکه نه تنها جامع  ،تعریف شده بودفقط براي یک عنوان موجود  و بعضا
چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج تعداد  ایجاد نظم و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت.

  نشریات با موضوع اصلی علوم پایه و موضوعات فرعی مربوطه، در سایت رو به افزایش است.
  
  

  
 )قبل از اعمال تغییرات(پایگاه ایران ژورنال حوزه علوم پایه  -14تصویر 
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 هوا،  عنوان نشریه) 6( علومفرعی  حوزه موضوعی 8 بااصلی علوم پایه  حوزه موضوعی عنوان نشریه در 146تعداد در نهایت 

 5( شناسی زیست، ) عنوان نشریه 21( شناسی زمین، )عنوان نشریه 20( ریاضی، )(عنوان نشریه آمار، )عنوان نشریه 1( شناسی
  گردید.عنوان نشریه) در وب سایت مرکز قابل رویت و بهره برداري  14( فیزیک، )عنوان نشریه 28( شیمی، )عنوان نشریه

 
 

  
 )پس از اعمال تغییرات(پایگاه ایران ژورنال حوزه علوم پایه  -15تصویر 
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  در این حوزه، در ادامه به برخی عناوین به تفکیک حوزه هاي موضوعی فرعی اشاره می گردد: د نشریاتبا توجه به تعد
  

   علوم
   علم نشاء
  علوم

Journal of Sciences  
Iranian Journal of Science and Technology A:Science 

  
  
 شناسی هوا
   نیوار

 
 آمار

   آماري اندیشه
  ایران رسمی آمار هاي بررسی

 ایران آماري علوم
Journal of Statistical Research of Iran 
Journal of the Iranian statistical society   

  
 ریاضی
  ریاضی در نوین هاي پژوهش
  آن کاربردهاي و عملیات در تحقیق
   ریاضی اندیشه و فرهنگ

   ریاضی پیشرفته مدلسازي
Banach Journal of Mathematical Analysis 
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
International Journal of Applied Oprational Research 
International Journal of Group Theory 
International Journal of Industrial Mathematics 
International Journal of Industrial Mathematics 
International Journal of Mathematical Modelling & Computataions 
Iranian Journal of Fuzzy systems 
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization  
Iranian Journal of Optimization 
Journal of Algebraic System  
Journal of Linear and Topological Algebra 
Journal of Mathematical Extension 
Mathematical Sciences 
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Transactions on Combinatorics 
Wavelets and Linear Algebra 

   شناسی زمین
   ایران شناسی وکانی بلورشناسی

 زمینی منابع از برداري بهره
  شناسی رسوب و نگاري چینه پژوهشهاي
   زمین دانش پژوهشهاي

   رسوبی هاي رخساره
  رسوب شناسی کاربردي

   ایران ژئوفیزیک
 سنگ شناسی

 دیرینه رسوبی محیط فنون و علوم
 نمک

Geopersia  
Iranian Journal of Earth Sciences 

  
 شناسی زیست
   شناسی اقیانوس

   زیست محیط و انسان
   زیستی ایمنی

  آبزیان شناسی بوم
 کاربردي میکروبیولوژي و بیوتکنولوژي
 ملکولی و سلولی پژوهشهاي
 گیاهی پژوهشهاي
   زیست محیط پژوهشهاي

 مولکولی – سلولی بیوتکنولوژي هاي تازه
   ها میکروارگانیسم شناسی زیست 

  فناوري زیست
 محیطی هاي میکروارگانیسم فناوري زیست

 میکروبی زیست فناوري
  بافت و سلول

  شناسییافته هاي نوین در زیست 
 

International Journal of Bio  inorganic Hybrid Nanomaterials 
International Journal of Cellular & Molecular Biotechnology 
International Journal of Environmental Research 
Plant Ecophysiology 
Progress in Biological Sciences 
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The Iranian Journal of Botany 
 

 شیمی
 شیمی در کاربردي پژوهشهاي

 واسپکتروسکوپی کوانتومی شیمی
    ایران شیمی مهندسی و شیمی
  محیط زیست در شیمی کاربرد

  نانومقیاس
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 
International Journal of Heterocyclic Chemistry 
International Journal of Industrial Chemistry 
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 
Iranian .J.O.Catalysis 
Iranian Journal of Analytical Chemistry 
Iranian Journal of Catalysis  
Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering 
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 
Journal of Applied Chemical Research 
Journal of Chemical Health Risk 
 

 فیزیک
  ایران صوتیات مهندسی انجمن

  اي ذره بس هاي سیستم پژوهش
   ایران فیزیک پژوهش
  پرتو ایمنی و سنجش

   اي هسته فنون و علوم
 مولکولی – اتمی فیزیک
 روز فیزیک
   فضا و زمین فیزیک
  کاربردي فیزیک

 اي هسته مهندسی
International Journal of Optics and Photonics 
International Journal of Physics 
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 
Journal of Theoretical & Applied Physics 
Journal of Theoretical and Applied Physics 
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بود، لذا  تعریف شده عنوان نشریه 9، موضوعدهی تنها براي هنر و معماريپیش از این در حوزه موضوعی  1با توجه به تصویر شماره
چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج . لزوم ایجاد نظم و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت

   و موضوعات فرعی مربوطه، در سایت رو به افزایش است. هنر و معماريتعداد نشریات با موضوع اصلی 
  
  

  
 )قبل از اعمال تغییرات(پایگاه ایران ژورنال حوزه هنر و معماري  -16تصویر 
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فرعی  حوزه موضوعی 2با  حوزه موضوعی اصلی هنر و معماريعنوان نشریه در  79تعداد در نهایت چنانچه مالحظه می شود، 
 عنوان نشریه) در سایت مرکز قابل رویت و بهره برداري گردید. 39( ، معماريعنوان نشریه) 40( هنر
 
 

 
 )از اعمال تغییرات پس(پایگاه ایران ژورنال حوزه هنر و معماري  -17تصویر 
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  موضوعی فرعی اشاره می گردد:د نشریات در این حوزه، در ادامه به برخی عناوین به تفکیک حوزه هاي با توجه به تعد

  
  هنر

  هنر پژوهش
 تئاتر
  هنر جلوه

  هنر کیمیاي
   گلجام

   هنر تطبیقی مطالعات
  اسالمی هنر مطالعات

   کاربردي و تجسمی هنرهاي نامه
  موسیقی و نمایشی هنرهاي نامه

   مایه نقش
  تجسمی هنرهاي
   موسیقی و نمایشی هنرهاي

  
 معماري

  نظر باغ
   معماري اسالمیپژوهشهاي 

   شهر ساخت
   صفه

 و معماري ایران  مرمت
   روستا محیط و مسکن

   ایرانی شهر مطالعات
   شهري مطالعات
   ایران معماري مطالعات

 شهر معمار
   شهر آرمان شهرسازي و معماري
 ایران شهرسازي و معماري

 منظر
    شهر هویت

International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 
Iranian Journal of Architecture and Urban Development 
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در موضوعات پراکنده و  عنوان نشریه 101، موضوعدهی تنها براي پزشکیپیش از این در حوزه موضوعی  1ا توجه به تصویر شماره ب
باعث سردرگمی کاربران نیز می گردید، لذا لزوم ایجاد نظم بلکه  دنبوکه نه تنها جامع  بود، تعریف شدهفقط براي یک عنوان  بعضا

چنانچه در تصویر مشاهده می شود به تدریج تعداد نشریات با  و یکدستی ضروري بود که این امر طی چند مرحله انجام گرفت.
   موضوع اصلی پزشکی و موضوعات فرعی مربوطه، در سایت رو به افزایش است.

  
  

  
 )قبل از اعمال تغییرات(پایگاه ایران ژورنال حوزه پزشکی  -18تصویر 
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عنوان 1( آمار و اپیدمیولوژيفرعی  موضوع 61با  حوزه موضوعی اصلی علوم پزشکیعنوان نشریه در  372تعداد در نهایت  
عنوان  6( اعصاب، )عنوان نشریه 2( اعتیاد،) عنوان نشریه 5( اطفال ،)عنوان نشریه 3( مفاصل و استخوان جراحی -ارتوپدي، نشریه)
 شناسی آسیب ،)عنوان نشریه 3( آزمایشگاه ،)عنوان نشریه 1( پردازي ایده ،)عنوان نشریه 2(شناسی حشره -قارچ -انگل، )نشریه

 -زنان -ناباروري - باروري ،)عنوان نشریه 14(پزشکی آموزش، )عنوان نشریه12( سالمت ارتقاي و بهداشت ، آموزش)عنوان نشریه 2(
 -بیولوژي، )عنوان نشریه 2(بیوشیمی، )عنوان نشریه 3( بیهوشی، )عنوان نشریه 32( بهداشت، )عنوان نشریه 8( نازایی و مامایی

 پزشکی، )عنوان نشریه 26(مامایی و پرستاري، )عنوان نشریه 1(اي روده هاي پاتوژن ،)( عنوان نشریه 9بیوتکنولوژي و پزشکی (
 و فقه و اخالق و ، تاریخ)عنوان نشریه 4( پیراپزشکی، )عنوان نشریه 1(، پیوند)عنوان نشریه 5(پوست، )عنوان نشریه 1(قانونی
، )عنوان نشریه 1(تشریح، )عنوان نشریه 6(بالیا – سوانح- تروما ، )عنوان نشریه 1(پالستیک ترمیمی، )عنوان نشریه 7( حقوق

 وعلوم داروسازي، )عنوان نشریه 2(داخلی، )عنوان نشریه 4(پزشکی چشم، )عنوان نشریه 3(جراحی، )عنوان نشریه 8(توانبخشی
 7(روانشناسی، )عنوان نشریه 4( رادیولوژي، )عنوان نشریه 1(رادیوتراپی، )عنوان نشریه 19( دندانپزشکی، )عنوان نشریه 16(دارویی

 5(، سرطان)عنوان نشریه 1(سالمندان، )عنوان نشریه 1(ژنتیک، )عنوان نشریه 4(ایمونولوژي و آلرژي -آسم -ریه، )عنوان نشریه
 طب، )عنوان نشریه 1(اورژانس ، طب)عنوان نشریه 1(شناسی  شنوایی، )عنوان نشریه 2(مسمومیت و شناسی سم ،)عنوان نشریه

، )عنوان نشریه 1(ورزش طب، )عنوان نشریه 2(سنتی داروي و ، طب)عنوان نشریه 4(نظامی طب، )عنوان نشریه 1(پیشگیري
 قلب، )عنوان نشریه 2(فیزیوتراپی، )عنوان نشریه 5(متابولیسم و ریز درون غدد، )عنوان نشریه 2( پایه علوم، )عنوان نشریه 3(عفونی

 فیزیک و لیزر، )عنوان نشریه 1( بینی -گلو -گوش، )عنوان نشریه 5(گوارش، )عنوان نشریه 4(کلیه، )عنوان نشریه 8(عروق و
عنوان  6(شناسی میکروب، )عنوان نشریه 11(اقتصاد و سیاستگذاري -مدیریت، )عنوان نشریه 1(مدیریت، )عنوان نشریه 4(پزشکی
در سایت  )عنوان نشریه 4( انکولوژي وهماتولوژي ، )عنوان نشریه 1(اي هسته، )عنوان نشریه 70( پزشکی علوم عمومی، )نشریه

 مرکز قابل رویت و بهره برداري گردید.
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 )بعد از اعمال تغییرات(پایگاه ایران ژورنال حوزه پزشکی  -19تصویر 
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 د نشریات در این حوزه، در ادامه به برخی عناوین به تفکیک حوزه هاي موضوعی فرعی اشاره می گردد:با توجه به تعد

  
 آمار و اپیدمیولوژي

 ایران اپیدمیولوژي تخصصی مجله
 

 مفاصل و استخوان جراحی ارتوپدي،
 ایران مفاصل و استخوان جراحی

Archives of Bone and Joint Surgery 
Shafa Orthopedic Journal 

 
  اطفال

International Journal of Pediatrics 
Iranian Journal of Pediatrics 
Journal of Comprehensive Pediatrics 
Journal of Pediatrics Review 
Iranian Journal of Neonatology 

  
  اعتیاد

  
Addiction & Health 
International Journal of High Risk 
Behaviors & Addiction 

  
  

 اعصاب
  خاتم شفاي اعصاب علوم فصلنامه

Archives of Neuroscience 
Basic & Clinical Neuroscience 
Iranian Journal of Child Neurology 
Iranian Journal of Neurology 
Journal of Medical Signals & Sensors 

 
  

  شناسی حشره قارچ، انگل،
Iranian Journal of Parasitology 
Journal of Arthropod-Borne Diseases 
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 پردازي ایده

Journal of Medical Hypotheses & Ideas 
 
 

 آزمایشگاه
  آزمایشگاهی علوم مجله

  پیام آزمایشگاه
  آزمایشگاهیتشخیص 

   
 

  شناسی آسیب
  زیستی شناسی آسیب :مدرس پزشکی علوم مجله

Iranian Journal of Pathology 
 
  

 سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش
 سالمت بامحوریت اسالمی زندگی سبک

 سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش فصلنامه
  سالمت ارتقاي مدیریت

Health Education & Health Promotion 
Health Promotion Perspectives 

 
 

 پزشکی آموزش
  شاپور جندي آموزش توسعه

 زنجان پزشکی علوم در آموزش توسعه فصلنامه دو
  آموزش راهبردهاي

 پزشکی علوم آموزش در پژوهش فصلنامه
 پزشکی آموزش در توسعه هاي گام

 پزشکی درعلوم آموزش ایرانی مجله
 مدیا الکترونیکی یادگیري دانشگاهی مجله
  یزد پزشکی علوم آموزش  توسعه و مطالعات مرکز مجله

 
Educational Research in Medical Sciences 
Future of Medical Education Journal 
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 
Journal of Medical Education 
Research & Development in Medical Education 
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  نازایی و مامایی زنان، ناباروري، باروري،
 ایران نازائی و مامایی و زنان مجله

 
Cell Journal (Yakhteh) 
International Journal of Fertility & Sterility 
International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 
Iranian Journal of Reproductive Medicine 
Journal of Family and Reproductive Health 
Journal of Midwifery Reproductive Health 
Journal of Reproduction & Infertility 

 
 
 
 

  بهداشت
  کار ایمنی و بهداشت
  توسعه و بهداشت

  سالمت پیاورد
 سالمت علوم در کیفی تحقیقات
  ایران کار سالمت
  بهداشت طلوع

  
 

 
 

Archives of hygiene sciences 
Health Scope 
International Journal of Occupational Hygiene 
International Journal of School Health 
Iranian Journal of health Sciences 
Iranian Journal of Public Health 
Jentashapir Journal of Health Research 
Journal of Advances in Environmental Health Research 
Journal of Basic Research in Medical Sciences 
Journal of Research & Health 
Journal of Research in Health Sciences 
Journal of Research in Medical Sciences 
Journal of World Travel Medicine and Global 
Jundishapur Journal of Health Sciences 
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The International Journal of Occupational and Environmental Medicine 
Women’s Health Bulletin 

  بیهوشی
   درد و بیهوشی

 ایران ویژه مراقبتهاي و آنستزیولوژي انجمن مجله
Anesthesiology and Pain Medicine 

 
 
  

  
 بیوشیمی

Avicenna Journal of Medical Biochemistry 
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 

 
 
 
  

 مولکولی سلولی پزشکی و بیوتکنولوژي بیولوژي،
Avicenna Journal of Medical Biotechnology Bioimpacts 
International Journal of Molecular & Cellular Medicine 
International Journal of Nano Dimension 
Iranian Biomedical Journal 
Journal Biotechnology and Health Sciences Nanomedicine 
Journal Novelty in Biomedicine 
Research in Molecular Medicine 

 
 

  اي روده هاي پاتوژن
International Journal of Enteric Pathogens 

  
 

 مامایی و پرستاري
 مامایی و پرستاري مکمل طب

 جراحی داخلی پرستاري فصلنامه
  ویژه مراقبت پرستاري مجله
 مامایی و پرستاري مراقبتهاي مجله
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده نشریه

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 
Journal of Caring Sciences 
Journal of Nursing and Midwifery Sciences 
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 
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Nursing and Midwifery Studies 
Nursing Practice Today 

 قانونی پزشکی
  قانونی پزشکی علمی مجله

 
 

 پوست
   زیبایی و پوست

Iranian Journal of Dermatology 
 
 

  پیراپزشکی
  پیراپزشکی  علوم در بالینی تحقیقات

Journal of Paramedical Sciences 
  

 پیوند
 International Journal of Organ Transplantation Medicine 

 
 
 

 حقوق و فقه و اخالق و تاریخ
  زیستی اخالق

  پزشکی در اخالق فصلنامه
  پزشکی تاریخ فصلنامه
  پزشکی حقوق فصلنامه
  پزشکی فقه فصلنامه

  طب و قرآن
 پزشکی تاریخ و اخالق ایرانی مجله

Research on History of Medicine 
 
 

 پالستیک ترمیمی
 World Journal Plastic Surgery 

 
 

 بالیا – سوانح- تروما
  نجات و امداد فصلنامه

 مصدومیتها از پیشگیري و ایمنی ارتقاي مجله
Archives Journal of Trauma 
Bulletin of Emergency and Trauma 
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Journal of Injury &Violence Research 
Trauma Monthly 

 تشریح
 Journal of Iranian Anatomical Sciences 

 
 توانبخشی

 توانبخشی علوم در پژوهش
  توانبخشی

 توانبخشی طب
 نوین توانبخشی مجله
 توانبخشی و پیراپزشکی علوم مجله
 توانبخشی ناتوانی مطالعات مجله

 
 Iranian Rehabilitation Journal 
Journal of Rehabilitation Sciences and Research 

 
 
 

  جراحی
  ایران جراحی

 
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences 

 
 

 پزشکی چشم
   بینا پزشکی چشم مجله

 
Iranian Journal of Ophthalmology 
Journal of Ophthalmic & Vision Research 
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal 

 
 

 انکولوژي و هماتولوژي
  خون

International Journal of Hematology Oncology and Stem Cell Research 
Iranian Journal of Blood & Cancer 
Iranian Journal of Pediatric Hematology & Oncology 

 
   داخلی

 طب داخلی
Caspian Journal of Internal Medicine 
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  داروسازي و علوم دارویی
 دارویی گیاهان اکوفیتوشیمی

 اي ادویه و دارویی گیاهان پژوهشهاي
 گیاهی داروهاي
 دارویی گیاهان کاربرد و شناخت

 
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 
Pharmaceutical Sciences 
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 
Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics 
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 
Research in Pharmaceutical Sciences 
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 
Advanced Pharmaceutical Bulletin 
Controlled Release Journal 
Journal of Pharmaceutical Care 
Research Journal of Pharmacognosy 
Journal of Herbmed Pharmacology  
J. of Pharmaceutical & Health Sciences (JPHS) 

 
  دندانپزشکی

 کودکان دندانپزشکی مجله
  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده مجله
  دندانپزشکان اسالمی جامعه دندانپزشکی مجله
  تهران پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی مجله
  مشهد دندانپزشکی دانشکده مجله
  اصفهان دندانپزشکی دانشکده مجله

 دندانپزشکی علوم در تحقیق
Iranian Journal of Orthodontics 
Iranian Endodontic Journal  
Dental Hypothesis 
Journal Oral Health and Oral Epidemiology 
Journal of Periodentology & Implant Dentistry 
Journal of Dentistry of Tehran University of medical sciences 
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences 
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 
Dental Research Journal 
Avicenna Journal of Dental Research 
Caspian Journal of Dental Research 
Journal of Dental Materials and Techniques 
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Journal of Dental Biomaterials 
 

 رادیوتراپی
 Reports of Radiotherapy and Oncology 

 
 
 

  رادیولوژي
 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery 
Iranian Journal of Radiation Research 
Iranian Journal of Radiology 
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology 

 
  

 روانشناسی
 رفتار و اندیشه) ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی

  شناختی علوم هاي تازه
  روانی بهداشت اصول

 رفتاري علوم تحقیقات
   بالینی روانشناسی در رفتار و اندیشه

 
Iranian Journal of Psychiatry 
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
Iranian Journal of Clinical Psychology  

  
 ایمونولوژي و آلرژي آسم، ریه،
   نفس

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology 
Tanaffos (Respiration) 
Iranian Journal of Immunology 

 
  
  

 ژنتیک
 سوم هزاره در ژنتیک

  
  سالمندان

   سالمند
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 سرطان
   پستان بیماریهاي فصلنامه

  
Iranian Journal of Cancer prevention 
Basic & Clinical Cancer Research 
Middle East Journal of Cancer 
Archives of Breast Cancer  

  
 مسمومیت و شناسی سم

  ایران هاي مسمومیت و شناسی سم مجله
International Journal of Medical Toxicology & Forensic Medicine  
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 

 
  شناسی شنوایی
  شناسی شنوایی

 
 

 اورژانس طب
Emergency 

 
 
 

 پیشگیري طب
International Journal of Preventive Medicine 

 
 
 

 ورزش طب
Asian Journal of Sports Medicine 

 
  
  

 نظامی طب
  نظامی طب
  جانباز طب
   انتظامی طب

Annals of Military and Health Science Research 
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 سنتی داروي و طب

  دارویی گیاهان
   ایران و اسالم سنتی طب

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 
Avicenna Journal of Phytomedicine 

 
 

 عفونی
   ایران گرمسیري و عفونی بیماریهاي مجله

Archives of Clinical Infectious Diseases 
Archives of Pediatric Infectious Diseases 
Journal of Medical Microbiology & Infectious Diseases 

 
 

  پایه علوم
 جرجانی سیداسماعیل حکیم مجله

 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 
 
  
 

 متابولیسم و ریز درون غدد
  ایران متابولیسم و ریز درون غدد مجله
  ایران لیپید و دیابت

International Journal of Endocrinology and Metabolism 
Iranian Journal of Diabetes & Obesits 

 
 فیزیوتراپی

 درمانی فیزیک
  

  قلب و عروق
Iranian Heart Journal 
Arya Atherosclerosis 
The Journal of Tehran university Heart Center 
International Cardiovascular Research Journal 
Iranian Journal of Cardiac Surgery 
Journal of Cardiovascular & Thoracic Research 
Research in Cardiovascular Medicine 
Journal of Cardio-Thoracic Medicine 
Archives of Cardiovascular Imaging 
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  کلیه
 

Urology Journal 
Iranian Journal of Kidney Diseases 
Nephro-Urology Monthly 
Journal of Renal Injury Prevention 

 
 گوارش
  گوارش

 
Hepatitis Monthly 
Middle East Journal of Digestive Diseases 
Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench 
Annals of Colorectal Research 

 
 

 بینی گلو، گوش،
 Iranian Journal of Otorhinnolaryngology 

 
 
 

 پزشکی فیزیک و لیزر
 لیزرپزشکی

 
 Iranian Journal of Medical Physics  
Journal of Lasers in Medical Sciences 
Journal of Biomedical Physics & Engineering 

 
 
 

 مدیریت
 Journal of Health Management and Informatics 

 
 

 اقتصاد و سیاستگذاري مدیریت،
  بیمارستان

  اقتصاد و سیاستگذاري مدیریت، بالینی تعالی
 سالمت حسابداري

  حکیم سالمت نظام تحقیقات مجله
  سالمت نظام تحقیقات علمی مجله

  سالمت اطالعات مدیریت
 درمان و بهداشت مدیریت
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   سالمت مدیریت
 

International Journal of Hospital Research 
International Journal of Health Policy and Management 
International Journal of Health Care, Insurance and Equity 

 
 
 

 شناسی میکروب
  ایران پزشکی شناسی میکروب مجله

 
Iranian Journal of Microbiology 
Iranian Journal of Virology 
Jundishapur Journal of Microbiology 
International Journal of Molecular & Clinical Microbiology 
Journal of Medical Bacteriology 

  
 پزشکی  علوم عمومی 

  پزشکی در پژوهش
  تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله
  تبریز درمانی -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجله
  ایران اسالمی جمهوري پزشکی نظام مجله
  تزکیه و طب
  اصفهان پزشکی دانشکده مجله
  کرمان پزشکی علوم دانشگاه مجله

  پزشکی دانشور
  شاپور جندي پزشکی علمی مجله
  فیض
  قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
  ارومیه پزشکی مجله
  رازي پزشکی علوم مجله
  بابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی -علمی مجله
  اراك پزشکی علوم دانشگاه مجله

  کومش
  زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
  شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه مجله
  کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
  جنوب طب
 گلستان) گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
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  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه مجله
  دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده فصلنامه پایش،
  هرمزگان پزشکی مجله
  رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مجله
  یافته
  مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله
 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه مجله

  دانش ارمغان
 گناباد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده مجله دانش، افق

  پزشکی تحقیقات
  بیرجند پزشکی علوم دانشگاه مجله
  ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله

  اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم فصلنامه
  جهرم پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه

  قم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مجله
  تندرستی و دانش فصلنامه

  شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله
  زابل پ ع د رستمینه فصلنامه
  فسا پزشکی علوم دانشگاه نشریه
  البرز پزشکی علوم دانشگاه نشریه

  نشریات سینا ابن
 
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 
Iranian Journal of Medical Sciences 
Acta Medica Iranica 
Archives of Iranian Medicine 
Iranian Red Crescent Medical Journal 
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 
Shiraz Electronic Medical Journal 
Thrita Student Journal of Medical Sciences 
Galen Medical Journal 
 

 
 

 اي هسته
  ایران اي هسته پزشکی مجله
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و پژوهشگران و  شودمنتشر می  معتبر وزارتین در نشریاتداراي اعتبار، مقاالت علمی و تخصصی  از آنجا کهشایان ذکر است، 
به چاپ برسانند، لذا مذکور نشریات در محققان عالقمندند که مطالب را به صورت تخصصی مطالعه نموده و یا مقاالت خود را 

سهولت  ضرورت جداسازي این انتشارات در پایگاه ایران ژورنال ضروري به نظر می رسد، چرا که همانطور که پیشتر گفته شده
با ورود رتبه  به گونه اي طراحی شده است کهنیز کنونی است. لذا این بخش از سایت ائز اهمیت در دنیاي بازیابی از جمله موارد ح

باري کاربران سایت قابل عنوان نشریه رتبه علمی مربوطه و ضریب تاثیر نشریه  هر عنوان نشریه در برنامه جامع مرکز، در کنار
  مشاهده باشد.

  

  
 )ISCپایگاه ایران ژورنال (تفکیک نشریات با توجه به رتبه علمی و ضریب تاثیر  -20تصویر 
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  نیتجه گیري
مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري به عنوان متولی نشریات در سطح کشور، کلیه نشریات علمی منتشر شده در 

استفاده کننده از منابع مرکز، محققان و دانشجویان می باشند و با توجه به حجم کشور را پوشش می دهد. از آنجا که قشر عظیم 
زیاد اطالعات و کمبود وقت در عصر کنونی، سازماندهی منابع جهت سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات مورد نیاز از اولویت 

به این هدف و یکدست سازي موضوعدهی به هاي مرکز می باشد، لذا گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع در راستاي رسیدن 
  اقدام به این امر نموده است. ،نشریات موجود

پایگاه اطالعاتی نشریات فارسی یکی از نخستین پایگاههاي تهیه شده در مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري می باشد. 
هاي موجود در هر پایگاه اطالعاتی که کمک بسیاري به بازمی گردد. از مهمترین فیلد 1370پوشش زمانی این پایگاه به سالهاي 

ت مورد نظرشان دارد، فیلد موضوعی است. با توجه به اینکه همیشه عنوان یک اثر نمی تواند گویاي اکاربران در بازیابی دقیق اطالع
رد نظر داشته باشد. این مسئله رسته موضوعی آن اثر باشد، لذا شناسایی و تعیین موضوع می تواند کمک شایانی در بازیابی اثر مو

موضوعی نمی توان انتظار داشت که از تمامی  حوزهنیز صادق است. از طرف دیگر حتی از متخصصان یک  نشریاتدر مورد عناوین 
ضوع دقیق ین و شناسایی مویدر خاطر داشته باشند. از این دیدگاه تعآنها را  بوده و به صورت دقیق آگاه نشریات حوزهعناوین 

  اساسی به نظر می رسد.  ریه در بازیابی آننش
موضوعات به صورت نامنظم و پراکنده وارد شده بود که با  یران ژورنالدر  ،پیش از این نیز به دلیل عدم وجود دستورالعمل مشخص

نظر می به و موضوعدهی مجدد براي تمام عناوین ضروري در برنامه توجه به عدم یکدستی، لزوم حذف کلیه موضوعات موجود 
کنترل توازن موضوعی بلکه ، چرا که با انجام این پروژه نه تنها سرعت و سهولت در بازیابی نشریات مورد نظر افزایش می یابد، رسید

در سفارشات را نیز به دنبال خواهد داشت. در این راستا فهرست نشریات موجود در مرکز منطقه اي تهیه گردید و پس از بررسی 
موضوع اصلی و فرعی آن تعیین و اطالعات الزم استخراج و پس از کنترل و یکدست سازي دروندهی اطالعات  ،اجمالی هر نشریه

  آغاز گردید.
زیر گروه  هشتبراي تمام نشریات دو گونه موضوع اصلی یا اعم و موضوع فرعی یا اخص در نظر گرفته شد. موضوعات اصلی در 

  پزشکی تعریف شد.دامپزشکی، هنر و معماري و  رزي، منابع طبیعی،کشاوعلوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه،
در انتخاب موضوع اصلی اختصاص یافته به مجله ها، گسترگی موضوعی مجله مالك عمل بوده و در انتخاب شایان ذکر است 

 ین امر صورت پذیرفته است. موضوعات فرعی با توجه به عنوان مجله و مطالعه اجمالی صفحات ابتدایی، اهداف، دامنه پژوهشها و ..ا
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