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 به نام خدا
 

هاي مختلف علوم و تکنولـوژي، بـه منظـور     نظر به اهمیت نقش اطالع رسانی در زمینه
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اي بدینوسیله مراتب سپاس و تشکر خود را از شوراي محترم علمی مرکز منطقـه 
اطالع رسانی علوم و فناوري و پایگاه استنادي علوم جهان اسالم به خـاطر تصـویب ایـن    

هاي پـژوهش منتشـر   طرح و ایجاد فرصت اجراي آن که گامی مؤثر در دستیابی به یافته
 نماییم. سپاسگزاري می آوردشده در نشریات علمی را فراهم می

 

                                       

 مهندس سارا کلینی /  دکتر محمد رضا قانع                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 فهرست مطالب

 

 1 ..................................................................................................................................................  مقدمه. 1

 2 ........................................................................................................................................  طرح اهداف. 2

 OJS  ................................................................................................................... 3 ستمیس با ییآشنا. 3

 5 ..........................................................................  شده يساز ادهیپ یفارس  افزار نرم يها یژگیو. 4

 ISC  ............... 6 و يفناور و علوم یرسان اطالع يا منطقه مرکز چاپ اتینشر هیاول ستمیس. 5

 9 ......................................................................................................................  طرح يساز ادهیپ روند. 6

 و ياورـفن و علوم یانـرس اطالع ياهـمنطق مرکز چاپ اتیرـنش هـسامان از استفاده وهـنح. 7

ISC  .......................................................................................................................................................... 12 

 14 ..................................................................................................  سامانه یاصل صفحه یمعرف 7-1

 16 ..........................................................................................  سامانه یاصل يها نهیگز یمعرف 7-2

 21 ...........................................................................  هینشر کی یاصل صفحه در موجود يها نهیگز. 8

 31 ..........................................................................................................................................  گرید نکات .9

 34 ....................................................................................................................................  يریگ جهینت. 10

 

 

 

 

 

 



 

 هافهرست شکل

 

 OJS   .......................................................................................................... 5. نحوه کارکرد سیستم 1شکل 

 ISC  ..... 7و  اي اطالع رسانی علوم و فناوري. سیستم اولیه نشریات چاپ مرکز منطقه2شکل 

اي اطالع رسانی علوم و . نمایش نشریات در سیستم اولیه نشریات چاپ مرکز منطقه3شکل 

 8 ....................................................................................................... بر اساس نام مرکز  ISCفناوري و 

 در مقاله کاملدرجات به همراه چکیده و امکانات مشاهده متن ـ. نمایش فهرست من4شکل 

 ISC  ......................... 9اي اطالع رسانی علوم و فناوري وسیستم اولیه نشریات چاپ مرکز منطقه

بر اسـاس   ISCاي اطالع رسانی علوم و فناوري و . درصد نشریات چاپ مرکز منطقه5شکل 

 12 ................................................................................................................................... وابستگی سازمانی 

 13 ........................................... اي اطالع رسانی علوم و فناوري. صفحه خانگی مرکز منطقه6شکل 

 14 ............................................................. . صفحه خانگی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 7شکل 

 ISC  ...... 15اي اطالع رسانی علوم و فناوري و . صفحه اصلی نشریات چاپ مرکز منطقه8شکل 

 16 ..................................................................................................... . نمایش نشریات در سامانه 9شکل 

 17 ............................................................................................................. . صفحه اسامی مراکز 10شکل 

 18 .........................................................................................................................  . درباره سایت11شکل 

 19 .......................................................................................................  . صفحه جستجوي ساده12شکل 

 20 ................................................................................................. . صفحه جستجوي پیشرفته 13شکل 

 21 ................................................................... . نمایش نتیجه یک جستجو در صفحه اصلی 14شکل 

 23 ........................................................................... . صفحه اصلی مجله دامپزشکی ایران 1-15شکل 



 24 ...............................  اصلی نشریه سامانه هاي غیر خطی در مهندسی برق. صفحه 2-15شکل 

 25 .................................................................................................................. . صفحه یک مقاله 16شکل 

 26 ....................................................... هاي موجود از یک نشریه در سامانه . نمایش شماره17شکل 

 28 .............................................................................................  . نمایه نویسندگان یک نشریه18شکل 

 29 ................................................................................................. . اطالعات تکمیلی نویسنده 19شکل 

 30 ...............................................................................................  . مرور نشریه بر اساس عنوان20شکل 

 33 .............................................................. هاي موضوعی مختلف نشریات در حوزه. درصد 21شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هافهرست جدول

 

 11 .......................................................................................................................... . اسامی مراکز 1جدول 

 31 .............................................................................. اسامی نشریات همراه با اطالعات دیگر 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . مقدمه1

    لیـان  توجه به نشریات علمی معتبر از جمیـع جهـات مـوردنظر پژوهشـگران و متو
انتشـار بـه موقـع نشـریات و قابـل دسـترس کـردن        باشـد.  حوزه پژوهش در کشور می

حائز اهمیت است. از ایـن رو خـدمات   محتواي آنها براي جامعه علمی در هر کشوري 
هـاي انتخـاب نشـریات    هاي اسـتنادي در سیاسـت  نویسی و نظامدهـسازي و چکینمایه
کنند. یکی از آنها انتشار به موقع نشریات و دسترسی بـه  هاي متعددي را لحاظ میمؤلفه

ارتبـاطی  هـاي اطالعـاتی و   خط با استفاده از جدیـدترین فنـاوري  ــ   مقاالت به شیوه بر
 است.

ایجاد بستر مناسب براي ایـن مهـم از زمـان ظهـور اینترنـت و محـیط وب رشـد        
اي که در حال حاضر تمایل نشریات بـراي انتشـار بـه    چشمگیري داشته است، به گونه

هاي نرم افزاري قوي وکاربر پسـند،  صورت الکترونیکی افزایش یافته و با پشتوانه برنامه
المللی میسر گردیـده  ی و بینهاي پژوهشی در سطح ملّه یافتهتولید، انتشار و دسترسی ب

 است.

هایی افزارهاي کاربردي تحت وب در حوزه نشر الکترونیکی، چالشاستفاده از نرم
  را که نشریات چاپی از اواسط قرن هفدهم (آغاز تولید نشـریات علمـی) بـا آن روبـرو    

یر در نوبت انتشار نشـریه و صـرف   توان به تأخبوده اند، کاهش داده است. از جمله می
هاي جانبی و بویژه هزینه توزیـع اشـاره   زمان زیاد جهت فرآیند داوري و تحمیل هزینه

کرد. از این رو گرایش به نشر الکترونیکی نشریات و دسترسی به محتـوا از ایـن طریـق    
هایی نسبت به انتشـار نشـریات بـه شـکل     امري طبیعی و منطقی است. اگرچه سوگیري

ان امـر پـژوهش وجـود دارد، ولـی     ـکی در بین جامعـه علمـی و متولیـ   ـفاً الکترونیصر
پژوهشی و فناوري وزارت علـوم،   سال هاي اخیر از طرف معاونت در هاگذاريـسیاست

هاي امیدبخشـی  تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنه
 است. را پیش روي جامعه استفاده کننده قرار داده

پژوهشـی و فنـاوري وزارت علـوم ، تحقیقـات و     معاونـت  هاي بر اساس سیاست
پایگـاه اسـتنادي علـوم جهـان     فناوري، مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري و 
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پژوهشـی و   ـاند تا نسبت به چاپ و انتشار مجالت علمی  موریت یافتهأم )ISCاسالم (
اي اطـالع رسـانی   ، مرکز منطقه از این روترویجی به صورت چاپی اقدام کنند.  ـ  علمی

چـاپی در راس  در قالـب  ور را ـر کشـ ـریات معتبـ ـار نشـ ـانتشـ  ISCعلوم و فناوري و
هـاي علمـی و   ، انجمـن هـا هاي خود قرار داده و با عقد تفـاهم نامـه بـا دانشـگاه    برنامه

 دسترسـی . در جهـت  نشریات محقق گردیداپ و توزیع به موقع چ سسات پژوهشیؤم

هاي که مطابق با الگوي پذیرفته شده توسط بنگاه ،این نشریات در محیط وب به مناسبتر
، طراحی و پیاده سازي براي پیروي از یک قالب استاندارد انتشاراتی معتبر جهانی بوده و

در محـیط فارسـی بـه عنـوان نـرم افـزار         OJS(Open Journal System(افـزار نـرم 
در شوراي علمی  پیشنهاد و پس از تصویب الکترونیکی نشریاتاستاندارد در زمینه نشر 

بـه   اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم     اي اطالع رسانی علوم و فناوري و پایگاهمرکز منطقه
 .مرحله اجرا درآمد

OJS  ـ بجهت مدیریت و انتشار نشریات به صورت ابزار مناسب عنوان به  خـط  ر 

ایـن نـرم افـزار بـه صـورت       پذیرفته شده اسـت.  الکترونیکی ناشران نشریات از طرف
باشد. علی رغم اینکه این نرم افزار را قابل دسترسی می ،1رایگان از طریق وب سایت آن

نصب کرد اما بـا توجـه بـه خصوصـیت مـتن بـاز بـودن آن و         توانویندوز میدر بستر 
افزار این نرم Centosپایداري بیشتر سیستم عامل لینوکس ترجیح داده شده که در بستر 

و از  3/3نسـخه   MySQLاز پایگـاه اطالعـاتی   . بـراي ایـن منظـور    سـازي گـردد  پیاده
Apache افـزار  نـرم  ،سـت. جهـت مـدیریت پایگـاه اطالعـاتی     اسـتفاده شـده ا   2نسخه

Phpmyadmin  .در سرور نصب گردیده است 

 

 . اهداف طرح2

هدف طرح ایجاد بستر مناسب به شـکل یکپارچـه جهـت دسترسـی بـه محتـواي       
اي اطـالع رسـانی   مرکز منطقه هاي موضوعی مختلف که توسطنشریات علمی در حوزه

شوند، بـود. بـراي محقـق    علوم و فناوري و پایگاه استنادي علوم جهان اسالم منتشر می

                                                            

1. pkp.sfu.ca/ojs 
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 :قرار گرفتنظر  شدن آن اهداف زیر مورد

 هاي هر نشریهدسترسی به چکیده و متن کامل مقاله. 1

فیلـدهاي عنـوان،   پیشرفته با اسـتفاده از   يها از طریق جستجودسترسی به مقاله .2
 ، کلید واژه و نویسندهکامل چکیده، متن

 امنیتی بیشتر در محیط لینوکسهاي سازي سیستم با قابلیتپیاده .3

توسط موتور کـاوش گوگـل و قابـل دسـترس شـدن      سازي تمام نشریات نمایه .4
2محتواي آنها در محیط وب به ویژه در گوگل اسکالر

زار ـافـ با توجـه بـه ویژگـی نـرم      
 گیرد.را در بر می OAI-PMH 3که استاندارد  OJSکدباز 

معتبـر جهـانی ایـن     کـاوش سازي این نشریات در موتورهـاي  با توجه به نمایه .5
 نماید.بیشتر تولید علم ایران در سطح جهان کمک می نسیستم به نمایان شد

 
لینـوکس نسـبت بـه     بـر  افزارهاي مبتنـی هاي امنیتی و پایداري نرمبرتري لحاظ به

با کارایی بـاالتر و  هاي کد باز، نیاز به طراحی برنامه ویندوز و همچنین برتري نرم افزار
و فنـاوري  تحقیقات  ،وزارت علوم رویکردبه  عنایتبا  د.گردیهاي امنیتی بیشتر قابلیت

 محـیط از محـیط وینـدوز بـه    افزارهاي مـورد اسـتفاده   نرمضرورت انتقال در خصوص 

 .قوت گرفتمبناي لینوکس  برلینوکس اهمیت اجراي نرم افزارهاي جدید 

سازي تمام نشریات موجود در ، امکان نمایهOJSویژگی نرم افزار کد باز  خاطر به
هاي علمی پژوهشـگران کشـور را در   پدیداري یافته و وجود داردشده، سیستم طراحی 

. به عالوه به ایجاد آرشیو مدارك الکترونیکـی ایـران   گستره جهانی امکان پذیر می سازد
 مورد نظر است کمک خواهد نمود. که در کار گروه دسترسی آزاد وزارت متبوع

 

 OJSآشنایی با سیستم . 3

نمـایش داده شـده    1در شـکل   OJS بـا اسـتفاده از   فرایند سیستم انتشار نشریات
ر است. بر این اساس امکانات زیر در سیستم طراحی شـده وجـود دارد کـه بـراي سـای     

                                                            

2. Google Scholar 
3. Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
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IJISM4نشریه  .نشریات نیازمند سیاستگذاري است
اي اطـالع  که توسـط مرکـز منطقـه    

 .نمایداستفاده می OJSهاي شود از تمام خصیصهرسانی علوم و فناوري منتشر می

 ها در سیستم و ارسال مقالهامکان عضویت نویسندگان مقاله .1

 از طرف سردبیر ها با امکان تعامل با نویسندهکامل داوري مقاله فرآیند .2

 داوريدر فرایند امکان مشاهده وضعیت مقاله توسط نویسنده  .3

  امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف .4

 (نویسنده، داور، کاربر) امکان تعریف کاربران با نقش هاي مختلف .5

 سازي توسط کاربرانامکان ایجاد حساب کاربري و ویرایش و شخصی .6

 امکان ادغام کاربران .7

 فراهم آوردن پیکربندي مورد نیاز ویراستاران .8

 نیاز داورانفراهم آوردن پیکربندي مورد  .9

 خطـ برامکان ثبت مطالب و مدیریت کل محتوا به صورت  .10

 انتخاب سردبیران .11

هاي اطـالع رسـانی و اظهـار نظـر از طریـق سیسـتم پسـت        امکان ارسال پیام .12
 الکترونیکی

                                                            

4. International Journal Of Information Science and Management 
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OJSنحوه کارکرد سیستم  .1شکل

 
 سازي شدهافزار فارسی پیادههاي نرم. ویژگی4

 :تغییرات الزم در سه الیه زیر اعمال گردید  OJSسازيجهت بومی
 

 سازي اطالعاتالیه ذخیره -1

زبان فارسی و شناسایی صحیح ایـن   به هااضافه شدن قابلیت ذخیره دادهبه منظور 
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بـراي ایـن     5PHPزباناز . ایجاد گردید OJSتغییراتی در ساختار بانک اطالعاتی  هاواژه
ایـن برنامـه    ،اطالعاتی و قبل از ورود اطالعـات پس از نصب بانک برنامه استفاده شد. 

 دهد.  میساختار بانک اطالعاتی را به ساختاري منطبق با زبان فارسی تغییر 

 

 الیه ورود اطالعات -2

نمایش حروف فارسی جهت هاي مختلف کدهاي مقاالت فارسی داراي متن چون 
استفاده می کنـد، لـذا   خاص براي تایپ کلمات فارسی کدهاي باشند و هر نشریه از می

باشد. هاي جدید میهاي موجود و دادهسازي دادهنیاز به ایجاد درگاهی جهت استاندارد
پردازش اطالعات متنی آن آماده گردید که وظیفه  #Cبه زبان اي برنامهبراي این منظور 
6رمزگذاريموجود و تغییر 

اسـتاندارد  ان و ـیکسـ  ارـساختهاي بکار رفته در آنها به یک 
 باشد.می

 

 الیه نمایش اطالعات -3

بـراي نمـایش    از پـیش تعیـین شـده   داراي ساختار هاي  OJSسیستم  پیش فرض
تـر از  تر و تخصصـی اي پاییندر الیه هار در این ساختاریباشد. تغیاطالعات به کاربر می

بـر  پذیرفت. لذا تغییرات و تصـحیحات الزم  امکانات موجود در خود برنامه صورت می
مشاهده تغییـرات  نتیجه کار نویسی سازنده صفحات انجام گرفت که هاي برنامهروي کد

 باشد.نمایش اطالعات می در الیه کاربري و

 

 ISCاي اطالع رسانی علوم و فناوري و. سیستم اولیه نشریات چاپ مرکز منطقه5

اطـالع  اي سازي این سیسـتم، در وب سـایت مرکـز منطقـه    پیش از طراحی و پیاده
فهرسـت  بـا  همـراه   ISCنشریات چاپ مرکـز و فهرست  ISCرسانی علوم و فناوري و

وجـود   4الـی  2هـاي  مطابق با شکل HTMLمندرجات و چکیده هر مقاله در صفحات 
همچنـین   نبود،امکان جستجو و یافتن مقاله دلخواه امکان پذیر  اولیه، داشت. در سیستم

                                                            

5. Hypertext Preprocessor  
6. Encoding 
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اي نشریات چاپ مرکز منطقه اولیهسیستم  گردید.ارائه نمیها به صورت استاندارد مقاله
مرکز  مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطاتنیز در  ISCواطالع رسانی علوم و فناوري 

طـرح حاضـر بـا هـدف     ، سیستم موجود جهت ارتقا بود، اما اي پیاده سازي شدهمنطقه
الکترونیکـی   که مطابقت کامل با استاندارهاي جهانی در نشـر ( OJSسیستم سازي بومی

 انجام پذیرفت. ی آنو جایگزین )نشریات را دارد

شود آغـاز دسترسـی بـه محتـواي نشـریات از      مشاهده می 2همانطور که در شکل 
 دانشـگاه شـیراز  بـراي نمونـه گزینـه     3طریق اسامی مراکز امکان پذیر است. در شـکل  

هـاي موضـوعی   انتخاب گردید و عناوین نشریات متعلق بـه دانشـگاه شـیراز در حـوزه    
شـود  منتشـر مـی   ISCاي اطالع رسانی علوم و فناوري ومختلف که توسط مرکز منطقه

نمایش داده شده است. کاربر با انتخاب سال و شماره نشریه، فهرست مندرجات شماره 
توانـد از مـتن کامـل مقالـه     مـی  تمام متندلخواه نشریه را مشاهده و با استفاده از گزینه 

 .)4(شکل ایدنممورد نظر استفاده 
 

 

 
 

 ISCاي اطالع رسانی علوم و فناوري ونشریات چاپ مرکز منطقه اولیه سیستم .2شکل
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اي اطالع رسانی علوم و نشریات چاپ مرکز منطقهاولیه نمایش نشریات در سیستم  .3شکل
 بر اساس نام مرکز  ISCفناوري و
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نمایش فهرست مندرجات به همراه چکیده و امکان مشاهده متن کامل مقاله در  .4شکل
 ISCو  اي اطالع رسانی علوم و فناورينشریات چاپ مرکز منطقه اولیهسیستم 

 

 روند پیاده سازي طرح. 6

  پیاده سازي برنامه جدید طی مراحل زیر انجام گرفت:           

 را ه اندازي سرور .1

 افزارراه اندازي نرم  .2

 افزارهاي جانبینصب نرم .3

 هاي مورد نیازافزار با کد نویسیسازي نرمبومی .4

 دروندهی اطالعات .5

 سازي سیستمافزاري جهت بهینهافزاري و نرمتنظیمات الزم سخت .6
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اطالعات انجام  براي هر یک از نشریات اطالعات زیر گردآوري و سپس دروندهی
 :پذیرفت

 گذاري مراکز کد .1

 گذاري نشریات کد .2

 عنوان نشریه .3

 اي از نشریه جهت نمایش در صفحه اصلیخالصه .4

 نام اختصاري نشریه .5

 شاپا چاپی .6

 شاپا الکترونیکی .7

 پسـتی و  ، پست الکترونیکی، نشانیو نام خانوادگی اطالعات سردبیر شامل نام .8

 وابستگی سازمانی

 ناشر .9

 سازمان حمایت کننده .10

 منابع حمایت .11

 موتور جستجودر سازي نشریات کلیدواژه جهت نمایه  .12

 تاریخچه نشریه .13

 پوشش موضوعی نشریه .14

اي اطالع سال آغاز چاپ در مرکز منطقه - سال -دوره  -شماره -انتشار نوبت .15
 تعداد دوره در هر سال - تعداد شماره در هر دوره - رسانی علوم و فناوري

 
اطالعات فوق به همراه تصویري از هر نشریه در سیستم وارد گردید و بـراي هـر   
نشریه بر اساس وابستگی سازمانی آن یک کد در سیستم اختصاص داده شـد. نشـریات   

در این سیسـتم موجـود    5 شکلو  1جدول مطابق با (تا زمان اجراي طرح) سازمان  16
 باشد.می

 

 



  11          محیط لینوکس درISC  فناوري و علوم و رسانیاطالع ايمرکز منطقه  سازي سامانه نشریات چاپطراحی و پیاده

 

 اسامی مراکز . 1جدول 

 

 یرازش دانشگاه
انجمن ایرانی اخالق در علوم و 

 فناوري
 انجمن ایرانی تاریخ اسالم دانشگاه صنعتی سهند

 دانشگاه علوم انتظامی

انجمن ایرانی مطالعات جامعه 
 اطالعاتی

 دانشگاه کردستان 

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 
 ایران

 دانشگاه تبریز دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی استان فارس

 دانشگاه سیستان و بلوچستان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران

 دانشگاه شهید باهنر کرمان سازمان بسیج اساتید کشور

 دانشگاه شهید چمران اهواز   اطالع رسانی علوم و فناورياي مرکز منطقه

 

 

هـاي مختلـف در ایـن    از مراکـز و دانشـگاه   عنوان نشریه 40، تا زمان اجراي طرح
درصد تعداد نشریات را بر اساس وابستگی سازمانی نشـان   5شکل  .موجود بودسیستم 

باشـد کـه   نشریه از دانشگاه شهید چمران اهواز در این سیستم می 13. براي مثالدهدمی
 3یـا دانشـگاه شـیراز بـا      از کل نشریات را در سیستم دارد و درصد 30بیش از سهمی 

 شود.% نشریات این سیستم را شامل می7نشریه 

دهد که بیشترین نشریات موجود در این سیستم متعلق به دانشگاه  نشان می 5شکل 
 شهید چمران اهواز و دانشگاه تبریز است.
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  ISCو اوريـانی علوم و فنـاي اطالع رسریات چاپ مرکز منطقهـد نشـدرص .5 شکل

 اساس وابستگی سازمانیبر

 

پـیش از درونـدهی    ،کـرد  به دلیل مشکالتی کـه زبـان فارسـی در سیسـتم ایجـاد     
 اي جهت تبدیل کاراکترها به فرمت استاندارد قابل جستجو تهیه گردیـد. اطالعات برنامه

این سیسـتم انتقـال    بهوجود داشتند  MS Wordاطالعات نشریاتی که به صورت فایل 
 یافت. 

 

اي اطـالع رسـانی علـوم و    وه استفاده از سامانه نشریات چاپ مرکز منطقـه ـ. نح7
 ISCفناوري و

اي اطالع رسانی علوم و فناوري و این سامانه از طریق وب سایت هاي مرکز منطقه
ISC هايبا نشانی به ترتیب cest.ac.irwww.ri  و.gov.irwww.isc   قابل دسـترس

 .)7و  6هاي است(مطابق با شکل

13 

6 

4 

3 3 3 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 درصد
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 اي اطالع رسانی علوم و فناوريصفحه خانگی مرکز منطقه .6شکل
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 صفحه خانگی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم .7شکل

 

 معرفی صفحه اصلی سامانه 7-1

اي اطالع رسـانی علـوم و فنـاوري    نشریات چاپ مرکز منطقهسامانه صفحه اصلی 
صـفحه عـالوه بـر گزینـه هـاي مـورد نظـر،         در ایـن  باشد. می 8مطابق با شکل  ISCو

 اي از نشریه در دسترس کاربران قرار دارد.    خالصه

 ارائه شده است. 9در شکل  امانهنحوه نمایش نشریات موجود در این س
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 ISCاطالع رسانی علوم و فناوري و ايمنطقه نشریات چاپ مرکزسامانه صفحه اصلی . 8شکل 
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 سامانهنمایش نشریات در  . 9شکل

 

 هاي اصلی سامانهمعرفی گزینه  7-2

 هاي زیر وجود دارد.گزینهسامانه این  فهرست امکاماتدر 

 اسامی مراکز 

 درباره 

 ورود 

 جستجو 
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صفحه اصلی، نام تمام مراکـزي کـه نشـریات     در "اسامی مراکز "با انتخاب گزینه 
آن مرکـز  نشـریات  ، با انتخاب هر مرکز ان داده شده ووجود دارد نش سامانهآنها در این 

آن نشـریه   اصـلی  تـوان بـه صـفحه   نشـریه مـی  عنـوان  که با انتخاب هر  ودشمی نمایان
 .دهداین صفحه را براي دانشگاه شیراز نمایش می 10دسترسی یافت. شکل 

 شود که فهرستنشان داده می 11اي مطابق شکل صفحه "درباره"با انتخاب گزینه 

چنانچـه کـاربر خواهـان اطالعـاتی     دهـد.  ارائه میرا در سامانه نشریات موجود  عناوین
مربوطه را مشاهده درباره هر یک از نشریات موجود باشد با انتخاب آن نشریه اطالعات 

 نماید.می

 

 
 

 مراکزصفحه اسامی . 10شکل
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 درباره سایت .11شکل 

 

بـا   سـامانه اصلی براي دروندهی اطالعـات و ثبـت آن در    صفحهدر "ورود"گزینه 
 ورود نام کاربري و اسم رمز فعال می شود. 

ان داده ـنشـ  13و  12ی مطابق بـا شـکل   یهاهـصفح "جستجو"اب گزینه ـبا انتخ 
کاربر در این مرحله قادر است براي دستیابی به اطالعات مورد نظـر از جسـت    شود.می

 وجوي ساده یا پیشرفته استفاده نماید. 
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 صفحه جستجوي ساده .12شکل 
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 صفحه جستجوي پیشرفته .13شکل 

 

در تمـام نشـریات    عبـارتی جستجو در تمام بانک اطالعاتی یـا بـه    ،در این مرحله
جستجو شود نتیجـه آن بـه صـورت     "ایران"براي مثال چنانچه واژه پذیرد. صورت می

، شـماره  نشـریه، عنوان  در نتایج بازیابی شده امکان مشاهده .گرددمشاهده می 14شکل 
بـه   "ایـران "کیده و متن کامل مقاله وجود دارد. در این مثـال واژه  چسال، عنوان مقاله، 

فصلنامه مطالعـات  مله در نشریات در نشریات مختلف از ج مقاله 189صورت کلی در 
شناسی کاربردي، مجله علوم تربیتی، مهندسـی زراعـی، ... مطـابق    شبه قاره، مجله زمین

متن کامل  به،  PDFبا انتخاب گزینه در این صفحه کاربر مشاهده است. قابل  14شکل 
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امکـان بازگشـت    "صفحه اصـلی  "با انتخاب دسترسی خواهد داشت و مقاله مورد نظر 
 .براي کاربر وجود داردبه صفحه اصلی 

 

 
 

 نمایش نتیجه یک جستجو در صفحه اصلی .14شکل 

 

 هاي موجود در صفحه اصلی یک نشریه . گزینه 8

 توان به صفحه نشریه دسترسی یافت. با انتخاب هر نشریه می

 هاي زیر وجود دارد.در صفحه هر نشریه گزینه
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 اسامی مراکز 

 صفحه اصلی نشریه 

 نشریه درباره 

 ورود 

 جستجو 

 شماره جاري 

 شماره هاي قبلی 

 مرور بر اساس شماره 

 مرور بر اساس نویسنده 

 مرور بر اساس عنوان 

 دیگرمجالت  

 

فهرسـت مطالـب    "مجلـه مشـاهده  "ال در صفحه اصلی، با انتخاب گزینه ـبراي مث
 "ایرانمجله دامپزشکی "ریه ـنش برايشود. در این مورد نمایان می PDFهمراه با گزینه 

 "هاي غیر خطی در مهندسی برقسامانه"ریه ـو براي نش 1-15 کلـاي مطابق شهـصفح

عـالوه بـر اطالعـاتی در خصـوص     . در این صفحه شده استنمایش داده  2-15شکل 
هاي قبلی بـراي کـاربر فـراهم شـده     دسترسی به شماره جاري و شماره ،سیاست نشریه

در فهرسـت   PDFهاي مورد نظر با انتخاب گزینه امکان مشاهده متن کامل مقاله است. 
نمـایش صـفحه مقالـه، امکـان      یـا وجود دارد و نیز با انتخاب یک عنوان  مطالب نشریه
ار کـاربر  ـهاي مقاله و دسترسی به مـتن کامـل آن در اختیـ   دواژهـکلی ده وـمشاهده چکی

 .)16(شکل باشدمی
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 فحه اصلی مجله دامپزشکی ایرانص .1-15شکل 
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 هاي غیر خطی در مهندسی برقسامانه صفحه اصلی نشریه .2 -15شکل 
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 صفحه یک مقاله .16شکل 

 

هاي قبلی و شـماره جـاري آن نشـریه    در صفحه یک نشریه، امکان مشاهده شماره
ات آن نشـریه و  جتوان به فهرسـت منـدر  وجود دارد. که با انتخاب هر شماره نشریه می

 .)17یافت (شکل متن کامل مقاله دسترسی 
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 سامانههاي موجود از یک نشریه در نمایش شماره .17شکل 

 

آن  خصـوص  درتوان به اطالعات زیـر  در هر نشریه می "درباره"با انتخاب گزینه 
 نشریه دسترسی یافت:

و  نـام  در این گزینه اطالعات مربوط به نحوه تماس با نشریه از قبیل  ـتماس   
 .. و نحوه تماس با پشتیبانی فنی سایت وجود دارد. ،پستی سردبیر، نشانی نام خانوادگی

 حوزه موضوعی نشریه 
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 هاسیاست کلی در خصوص انواع مقاله 

 سیاست دسترسی آزاد 

 اطالعات تکمیلی نشریه ـاهداف نشریه  

 فرم اشتراك   

 پشتیبانی نشریه 

 تاریخچه  

 OJSآشنایی با سیستم انتشاراتی  

 

براي در همان نشریه امکان جستجوي ساده و پیشرفته  "جستجو"با انتخاب گزینه 
 کاربر وجود دارد.

ي هـا هاي قبلی اسـت و سـایر شـماره   مانند گزینه شماره "مرور بر اساس شماره"
وجود دارد نشان داده و از آن طریـق بـا انتخـاب یـک      سامانهرا که در  نشریه مورد نظر

 باشد.شماره، فهرست مندرجات نشریه و متن کامل مقاله قابل دسترسی می

اي از نام نویسـندگان نشـریه مطـابق    نمایه "نویسنده توسط" گزینه مرور بر اساس
اطالعات تکمیلی کاربر با انتخاب نام نویسنده، به  شود.به کاربر نشان داده می 18شکل 

مقاله، چکیده و متن کامـل مقالـه مطـابق     عنوان ،یابد. عالوه بر آننویسنده دسترسی می
 قابل دسترسی است. 19شکل 
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 نمایه نویسندگان یک نشریه .18شکل 
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 اطالعات تکمیلی نویسنده .19شکل 

 

نشـریه کـه در   هاي آن عناوین تمام مقاله "مرور بر اساس عنوان"با انتخاب گزینه 
نشـان   20به ترتیب الفبـایی مطـابق شـکل     وجود دارد سامانههاي مختلف آن در شماره
 وجود دارد. مقاله نیز کیده و دسترسی به متن کاملچشود که امکان مشاهده داده می
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 مرور نشریه بر اساس عنوان .20شکل 

 

  آن طریـق  ازکـه شـود  مشاهده مـی  سامانهصفحه اصلی  "مجالت دیگر" با انتخاب

توان در تمام نشریات به انجام جستجو مبادرت کرد و یا نشـریه خـاص دیگـري را    می
 برگزید.
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 نکات دیگر .9

اي اطـالع  عنوان نشریه موجود در انتشارات چـاپ مرکـز منطقـه    40در این طرح 
هـاي  وجود دارد که عناوین آنها به همراه تعـداد شـماره    ISCرسانی علوم و فناوري و

هاي انتشاریافته در آن نشریه و تعداد نویسـندگان  موجود از هر نشریه و تعداد کل مقاله
 نشان داده شده است. 2 جدولدر آن نشریه (تا زمان تنظیم این گزارش) مطابق 

 

 دیگراسامی نشریات همراه با اطالعات  .2 جدول

 تعداد

 مقاله 

تعداد 
 گاننویسند

 تعداد

 شماره

 

 نشریه عنوان

 فناوري و علوم در اخالق 4 84 37

 مقداري اقتصاد 4 65 28

 ییغنا ادب نامهپژوهش 2 32 20

 اطالعات مدیریت و پردازش نامهپژوهش 1 32 13

 تاریخ اسالم نامهپژوهش 4 44 25

 درسی برنامه هايپژوهش 1 13 6

 غذایی صنایع هايپژوهش 1 42 12

 فلسفی هايپژوهش 1 12 10

 دامی علوم هايپژوهش 1 43 10

 عمومی مدیریت هايپژوهش 4 81 28

 حسابداري هايپیشرفت 3 54 21

 گیاهی تولیدات 6 182 54

 اطالعاتی جامعه 1 11 7

 پایدار تولید و کشاورزي دانش 2 77 24

 برق مهندسی در غیرخطی هايسامانه 1 16 6

 آبیاري مهندسی و علوم 4 124 41

 اسالمی حقوق و فقه 1 14 8
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 تعداد

 مقاله 

تعداد 
 گاننویسند

 تعداد

 شماره

 

 نشریه عنوان

 اجتماعی انتظام هايپژوهش فصلنامه 3 60 25

 انتظامی دانش فصلنامه 3 46 20

 خانواده درمانی روان و مشاوره فصلنامه 1 18 7

 قاره شبه مطالعات فصلنامه 3 33 21

 انتظامی مدیریت مطالعات فصلنامه 3 54 20

 پزشکی گیاه 5 119 37

 ايهاي بس ذرهمجله پژوهش سیستم 1 15 6

 ایران دامپزشکی مجله 8 318 92

 شناختی روان آوردهاي دست مجله 5 179 59

 پیشرفته کاربردي شناسی زمین مجله 5 139 49

 تربیتی علوم مجله 5 147 56

 ریاضی پیشرفته سازيمدل مجله 3 43 19

 تربیتی روانشناسی مطالعات مجله 1 15 7

 کاربردي مشاوره 4 81 26

 فرانسه ادبیات و زبان مطالعات 5 45 32

 حقوقی مطالعات 3 32 18

 نرم قدرت مطالعات 1 14 7

 زراعی مهندسی 3 68 23

 تطبیقی ادبیات نشریه 1 18 8

 زبان و ادب نشریه 1 17 9

 پایداري ادبیات نشریه 1 14 7

 یه دانش انتظامی فارسنشر 2 25 12

 زیست محیط عمران مهندسی نشریه 1 31 10

  IJISM  نشریه 23 413 196
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دهد. هاي مختلف موضوعی نشان میدرصد نشریات موجود را در حوزه 21شکل 
مطابق با این شکل بیشترین نشریات موجود در سامانه مربوط بـه حـوزه علـوم انسـانی     

% کل نشریات، در جایگـاه  17%) است و بعد از آن حوزه کشاورزي و دامپزشکی با 68(
% نشـریات در  5% و 10دسی بـه ترتیـب بـا    ـدوم قرار دارد. حوزه علوم پایه و فنی مهن

 هاي سوم و چهارم قرار دارند.رتبه

 

 
 

 درصد نشریات در حوزه هاي موضوعی مختلف . 21شکل 

 

 

 

 

 

 

علوم کشاورزي و  
 دامپزشکی

17% 

 فنی و مهندسی

5% 

 علوم پایه

10% 

 علوم انسانی

68% 



           محیط لینوکس درISC  فناوري و علوم و رسانیاطالع ايمرکز منطقه  سازي سامانه نشریات چاپطراحی و پیاده          34 

 

 گیري . نتیجه10

آنها را براي محققان  ایجاد سامانه یکپارچه نشریات، امکان جست وجوي محتواي
هاي موضـوعی از  هاي پژوهش براي متخصصان حوزهفراهم آورده است. پدیداري یافته

طریق اینترنت، امکان مبادله علمی و آگاهی از تحقیقات انجام گرفته در حـوزه مربوطـه   
ه آنهـا را افـزایش   ـریات و مطالعـ ـرسی به مقاالت نشـرا فراهم می آورد. از طرفی دست

گـردد. بـدیهی اسـت دریافـت اسـتناد      دهی بیشتر منجر می که این امر به استناددهد می
ابزارهاي وبی عالوه بر ایجاد فرصت  بیشتر حکایت از تأثیر تحقیق اثر مورد استناد دارد.

 آورد.   در رؤیت بیشتر محتواي نشریه، پیوند بین مقاله هاي مرتبط را فراهم می

 

توان به موارد زیر اشاره می، شدهسازي پیادهافزار نرمهاي از قابلیت به طور خالصه
 کرد:

 ها و سایر فیلدهاي کتابشناختی امکان جستجوي پیشرفته در چکیده مقاله .1

 هاي جدید و نشر الکترونیکی نشریات توسط مدیریت نشریه ایجاد نسخه .2

 سازي معتبر جهانینمایهخدمات در سایر شدن نشریه نمایه .3

 از طریق  موتورهاي جستجوي معتبر ها)(مقالهمداركقابلیت بازیابی  .4

مبتنـی   عامـل به خاطر نصب بر روي سیستم  تر در محیط وبباال نسبی امنیت .5
 بر لینوکس

 سازي اطالعاتجهت ذخیره MySQLاستفاده از بانک اطالعاتی .6

 نشریات گوناگون برايامکان اعمال تنظیمات مختلف  .7

 web-basedامکان اعمال تغییرات جامع توسط مدیر سیستم به صورت  .8

 CSSو  HTMLهاي پشتیبانی کامل از قالب .9

 امکان کنترل کامل سیستم به صورت محلی  .10

 امع از محتواي اطالعاتی سیستم کلسازي جنمایه .11

 OAI-MPHپشتیبانی کامل از پروتکل  .12

 


