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 مقدمه. 1

می باشد. وجه انتشار به موقع   وزه پژوهش در کشور ان حیپژوهشگران و متولع جهات موردنظر یات علمی معتبر از جمیتوجه به نشر

ده یکه سازی و چین رو خدمات نمای. از ات استیدر هر کشوری حائز اهمات و قابل دسترس کردن محتوای آنها برای جامعه علمی ینشر

ات یکی از آنها انتشار به موقع نشری. لحاظ می کنند ات مؤلفه های متعددی رایاست های انتخاب نشریسی و نظام های استنادی در سینو

 تی و ارتباطی است.ن فناوری های اطاعایدتریخط با استفاده از جد-وه بریو دسترسی به مقاات به ش

ل یری داشته است، به گونه ای که در حال حاضر تمایط وب رشد چشمگینترنت و محین مهم از زمان ظهور ایجاد بستر مناسب برای ایا

دسترسی به د، انتشار و یافته و با پشتوانه برنامه های نرم افزاری قوی وکاربر پسند، تولیش یکی افزایات برای انتشار به صورت الکترونینشر

 ده است.یسر گردین المللی مییافته های پژوهشی در سطح ملی و ب

د یقرن هفدهم )آغاز تول ات چاپی از اواسطیرا که نشر یکی، چالش هاییاستفاده از نرم افزارهای کاربردی تحت وب در حوزه نشر الکترون

ند یاد جهت فرآیه و صرف زمان زیر در نوبت انتشار نشریبه تأخات علمی( با آن روبرو بوده اند، کاهش داده است. از جمله می توان ینشر

ات و دسترسی به محتوا از یکی نشریش به نشر الکترونین رو گرایع اشاره کرد. از اینه توزیژه هزینه های جانبی و بویل هزیداوری و تحم

ن جامعه علمی و یکی در بیشکل صرفاً الکترونات به ینسبت به انتشار نشر ییری هایعی و منطقی است. اگرچه سوگیق امری طبین طریا

قات و یر از طرف معاونت های پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیاستگذاری های سال های اخیان امر پژوهش وجود دارد، ولی سیمتول

 داده است.ش روی جامعه استفاده کننده قرار یدبخشی را پیفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنه های ام

و  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوریقات و فناوری، یپژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقمعاونت است های یبر اساس س

جی به یترو -پژوهشی و علمی -افته اند تا نسبت به چاپ و انتشار مجات علمی یت یمامور (ISC)اسام ادی علوم جهان گاه استنیپا

ات معتبر کشور را به صورت چاپی یانتشار نشر  ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری،  ن رویاز اصورت چاپی اقدام کنند. 

ع به موقع یچاپ و توز در راس برنامه های خود قرار داده و با عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی
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های انتشاراتی  رفته شده توسط بنگاهیط وب که مطابق با الگوی پذیات در محین نشری. در جهت ارائه مناسبتر ادیقق گردات محینشر

در   Open Journal System(OJS)اده سازی نرم افزار ید، طراحی و پیروی نمایک ساختار استاندارد پیمعتبر جهانی بوده و از 

مرکز منطقه ای در شورای علمی  شنهاد و پس از تصویب یپ ات یکی نشریالکتروننه نشر یاستاندارد در زمط فارسی به عنوان نرم افزار یمح

 اجرا گردید.گاه یو پا اطاع رسانی علوم و فناوری

SJO  رفته شده یات پذیکی نشریناشران الکترون از طرف خط -برات به صورت یت و انتشار نشریریجهت مدابزار مناسب عنوان به

 ویندوز ن نرم افزار را در بستر ینکه ایقابل دسترسی می باشد. علی رغم ا ،1ت آنیق وب سایگان از طرین نرم افزار به صورت رایاست.ا

ح داده شده که در بستر ینوکس ترجیستم عامل لیشتر سیداری بیت متن باز بودن آن و پاینصب کرد اما با توجه به خصوص می توان

Centos گاه اطاعاتی یاز پان منظور ی. برای ااده سازی گرددین نرم افزار پیاMySQL  و از  3.3نسخهApache  استفاده  2نسخه

 ده است. یدر سرور نصب گرد Phpmyadminگاه اطاعاتی  نرم افزار یت پایریشده است. جهت مد

 

 . اهداف طرح2

    ات علمی در حوزه های موضوعی مختلف که توسط یکپارچه جهت دسترسی به محتوای نشریجاد بستر مناسب به شکل یهدف طرح ا

ر ین اهداف زآگاه استنادی علوم جهان اسام منتشر می شوند، بود. برای محقق شدن یو پا مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری

 موردنظر بوده است:

 هیده و متن کامل مقاله های هر نشریدسترسی به چک. 1

 سندهید واژه و نوی، کلکامل ده، متنیلدهای عنوان، چکیفشرفته با استفاده از یپ یق جستجویطردسترسی به مقاله ها از .2

 نوکسیط لیشتر در محیتی بیت های امنیستم با قابلیاده سازی سیپ.3

 ژه در گوگل اسکالریوه ط وب بیموتور کاوش گوگل و قابل دسترس شدن محتوای آنها در محتوسط ات یه سازی تمام نشرینما.4
                                                           

1 pkp.sfu.ca/ojs 
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 ( Google Scholar  )ژگی نرم افزار کدباز یبا توجه به وOJS که استاندارد  OAI-PMH2 رد.یرا در بر می گ 

ران در سطح جهان ید علم ایشتر تولیب نان شدیستم به نماین سیمعتبر جهانی ا کاوشات در موتورهای ین نشریه سازی ایبا توجه به نما.5

 د.یکمک می نما

از به یکد باز، ن ینرم افزار ها ین برتریندوز و همچنینوکس نسبت به ویل بر مبتنی ینرم افزارها یداریو پا یتیامن یها یبا توجه به برتر

 و فناوری در خصوص قات یتحق ،وزارت علوم کردیروبه  تیعناباشد.با  یشتر میب یتیامن یت هایبااتر و قابل ییطراحی برنامه با کارا

نوکس یمبنای ل برد یت اجرای نرم افزارهای جدینوکس اهمیل محیطندوز به یط ویاز محنرم افزارهای مورد استفاده ضرورت انتقال 

 ضروری است.

 و وجود داردشده است، ستمی که طراحی یات موجود در سیه سازی تمام نشری، امکان نما OJSژگی نرم افزار کد باز یبه و عنایتبا  

ران یکی ایو مدارک الکترونیجاد آرشی. به عاوه به اپژوهشگران کشور را در گستره جهانی امکان پذیر می سازدپدیداری یافته های علمی 

 که در کار گروه دسترسی آزاد وزارت متبوع مورد نظر است کمک خواهد نمود.

 

 OJSی با سیستم یآشنا. 3

نمایش داده شده است. بر این اساس امکانات زیر در سیستم طراحی شده  1در شکل  OJS با استفاده از فرایند سیستم انتشار نشریات

 مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری که توسط   IJISM3نشریه  .وجود دارد که برای سایر نشریات نیازمند سیاستگذاری است 

 .دیاستفاده می نما OJS تمام خصیصه های  منتشر می شود از

 ستم و ارسال مقالهیسندگان مقاله ها در سیت نویامکان عضو .1

 ریاز طرف سردب سندهیکامل داوری مقاله ها با امکان تعامل با نو فرآیند .2

                                                           
2  Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
3    International Journal Of Information Science and Management 
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 ند داورییدر فراسنده یت مقاله توسط نویامکان مشاهده وضع .3

  امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف .4

 اربر(سنده، داور، کی)نو امکان تعریف کاربران با نقش های مختلف .5

 ی سازی توسط خود کاربرانامکان ایجاد حساب کاربری و ویرایش و شخص .6

 امکان ادغام کاربران .7

 فراهم آوردن پیکربندی مورد نیاز ویراستاران .8

 فراهم آوردن پیکربندی مورد نیاز داوران .9

 خط-برامکان ثبت مطالب و مدیریت کل محتوا به صورت  .11

 انتخاب سردبیران .11

 اطاع رسانی و اظهار نظر از طریق سیستم پست الکترونیکیامکان ارسال پیامهای  .12
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 OJSنحوه کارکرد سیستم  -1شکل 
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 فارسی پیاده سازی شده  . ویژگی های نرم افزار4

 :تغییرات ازم در سه ایه زیر اعمال گردید     OJSجهت بومی سازی

 ایه ذخیره سازی اطاعات-1
راتی در ساختار بانک اطاعاتی ییتغ زبان فارسی و شناسایی صحیح این واژه ها به ها اضافه شدن قابلیت ذخیره دادهبه منظور 

OJS زبان از. دیجاد گردیاPHP   پس از نصب بانک اطاعاتی و قبل از شروع ورود اطاعات  شد.برنامه استفاده برای این

 . می دهداین برنامه ساختار بانک اطاعاتی را به ساختاری منطبق با زبان فارسی تغییر 
 

 ایه ورود اطاعات-2
خاص کدهای از  نشریهنمایش حروف فارسی می باشند و هر جهت های مختلف کدفارسی دارای مقاات متن های  چون 

برای تایپ کلمات فارسی استفاده می کند، لذا نیاز به ایجاد درگاهی جهت استاندارد سازی داده های موجود و داده های جدید 
پردازش اطاعات متنی موجود و تغییر آن آماده گردید که  وظیفه  #Cبه زبان ای برنامه ن منظور یبرای امی باشد. 

Encoding  یکسان و استاندارد می باشد. ساختارهای بکار رفته در آنها به یک 

 
 ایه نمایش اطاعات -3

ر در این یبرای نمایش اطاعات به کاربر می باشد. تغی ین شدهیش تعیاز پدارای ساختار های  OJS سیستم پیش فرض

می بایست در ایه ای پایین تر و تخصصی تر از امکانات موجود در خود برنامه صورت می پذیرفت. لذا تغییرات و   ساختار ها
 مشاهده تغییرات در ایه کاربری ونتیجه کار انجام گرفت که  ،تصحیحات ازم بر روی کد های برنامه نویسی سازنده صفحات

 نمایش اطاعات می باشد.
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 ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  ات چاپ یه نشریستم اولیس. 5

ات چاپ ینشرفهرست  ISCو مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری ت یسازی این سیستم، در وب سا پیش از طراحی و پیاده

 سیستم وجود داشت. در 4الی 2مطابق با شکل های  HTMLده هر مقاله در صفحات یفهرست مندرجات و چکبا همراه  ISCو  مرکز

نشریات  هیاولسیستم  د.یارائه نمی گردن مقاله ها به صورت استاندارد یهمچن نبود،ر یافتن مقاله دلخواه امکان پذیامکان جستجو و  ه،یاول

پیاده سازی  مرکز منطقه ای مدیریت فناوری اطاعات و ارتباطاتنیز در  ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  چاپ 

که مطابقت کامل با استاندارهای جهانی در نشر ) OJSسیستم هدف بومی سازی  اطرح حاضر ب،  ستم موجودیس جهت ارتقا بود، اما شده

 رفت.یانجام پذ ی آنو جایگزین (الکترونیکی نشریات را دارد

 یبرا 3 ر است. در شکلیامی مراکز امکان پذاسق یات از طریمشاهده می شود آغاز دسترسی به محتوای نشر 2همانطور که در شکل 

مرکز ات متعلق به دانشگاه شیراز در حوزه های موضوعی مختلف که توسط ین نشرید و عناویانتخاب گرد دانشگاه شیرازنه ینمونه گز

، فهرست هیشماره نشرسال و انتخاب ش داده شده است. کاربر با یمنتشر می شود نما ISCو  منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  

 (4د. )شکل یمی تواند از متن کامل مقاله مورد نظر استفاده نما تمام متن نه یگز مندرجات شماره دلخواه نشریه را مشاهده و با استفاده از
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 ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  نشریات چاپ  هیاول سیستم -2شکل 
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 ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  نشریات چاپ ه یاولنمایش نشریات در سیستم  -3شکل 
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مرکز منطقه ای نشریات چاپ  هیاولنمایش فهرست مندرجات به همراه چکیده و امکان مشاهده متن کامل مقاله  در سیستم  -4شکل 

 ISCو  اطاع رسانی علوم و فناوری  
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 سازی طرحاده یروند پ .6

 را ه اندازی سرور .1

 راه اندازی نرم افزار .2

 نصب نرم افزارهای جانبی .3

 بومی سازی نرم افزار با کد نویسی های مورد نیاز .4

 دروندهی اطاعات .5

 سخت افزاری و نرم افزاری جهت بهینه سازی سیستم تنظیمات ازم .6

 :اطاعات انجام گرفت ر گردآوری و سپس دروندهی یات اطاعات زیک از نشریبرای هر 

 کد  گذاری مراکز .1

 کد گذاری نشریات .2

 عنوان نشریه .3

 ش در صفحه اصلییه جهت نمایخاصه ای از نشر .4

 هینام اختصاری نشر .5

 شاپا چاپی .6

 کییشاپا الکترون .7

 وابستگی سازمانی-کی، نشانییر شامل نام، پست الکترونیاطاعات سردب .8

 ناشر .9

 ت کنندهیسازمان حما .11
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 تیمنابع حما .11

 ه در موتور جستجویدواژه جهت نمایکل .12

 هیخچه نشریتار .13

 هیپوشش موضوعی نشر .14

 انتشار نوبت .15

 سال -دوره  -شماره -

 مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  سال آغاز چاپ در -

 تعداد شماره در هر دوره -

 تعداد دوره در هر سال -

 

ک یه بر اساس وابستگی سازمانی آن ید و برای هر نشریگرد ستم واردیه در سینشرهر ری از یاطاعات فوق به همراه تصو

 ستم موجود می باشد.ین سیدر ا 6 و 5های  شکل  سازمان مطابق با  16ات یستم اختصاص داده شد. نشریکد در س

 

 انجمن ایرانی اخاق در علوم و فناوری دانشگاه علوم انتظامی

 انجمن ایرانی تاریخ اسام دانشگاه کردستان 

 انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطاعاتی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس

پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسامی ایران
 ایران

 دانشگاه تبریز سازمان بسیج اساتید کشور

مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری   منطقه ای 
 اطاع رسانی علوم و فناوری

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید چمران اهواز

 یرازش دانشگاه  سهنددانشگاه صنعتی 

 اسامی مراکز – 5شکل 

javascript:displaydiv(11)
javascript:displaydiv(11)
javascript:displaydiv(1)
javascript:displaydiv(1)
javascript:displaydiv(12)
javascript:displaydiv(12)
javascript:displaydiv(2)
javascript:displaydiv(2)
javascript:displaydiv(13)
javascript:displaydiv(13)
javascript:displaydiv(3)
javascript:displaydiv(3)
javascript:displaydiv(14)
javascript:displaydiv(14)
javascript:displaydiv(4)
javascript:displaydiv(4)
javascript:displaydiv(15)
javascript:displaydiv(15)
javascript:displaydiv(5)
javascript:displaydiv(5)
javascript:displaydiv(16)
javascript:displaydiv(16)
javascript:displaydiv(6)
javascript:displaydiv(6)
javascript:displaydiv(8)
javascript:displaydiv(8)
javascript:displaydiv(7)
javascript:displaydiv(7)
javascript:displaydiv(10)
javascript:displaydiv(9)
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 6عنوان نشریه از  مراکز و دانشگاه های مختلف در این سیستم وجود دارد .شکل  41همانطور که پیش از این اشاره شد، 

نشریه از  دانشگاه شهید چمران اهواز در  13مثالدرصد تعداد نشریات را بر اساس وابستگی سازمانی نشان می دهد . برای 

% نشریات 7نشریه  3% از کل نشریات را در سیستم دارد ویا دانشگاه شیراز با 31این سیستم می باشد که سهمی برابر با 

 این سیستم را شامل می شود.

ز یچمران اهواز و دانشگاه تبر دیشه  ستم متعلق به دانشگاهین سیات موجود در این نشریشترینشان می دهد که ب 6شکل 

 است.
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 بر اساس وابستگی سازمانی  ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری درصد نشریات چاپ  -6شکل 

ل کاراکترها به یجهت تبد برنامه ایش از دروندهی اطاعات یجاد کرد پیستم ایل مشکاتی که زبان فارسی در سیبه دل

 د.یگرد تهیهفرمت استاندارد قابل جستجو 

 افت. یستم انتقال ین سیوجود داشتند در ا MS wordل یاتی که به صورت فایاطاعات نشر

انجمن ایرانی اخاق در 
 %2علوم و فناوری  

انجمن ایرانی تاریخ اسام 
2% 
مطالعات انجمن ایرانی 

 جامعه اطاعاتی
2% 

پژوهشگاه علوم و فناوری  
 اطاعات ایران

2% 

 دانشگاه تبریز
14% 

دانشگاه سیستان و 
 بلوچستان

9% 

دانشگاه شهید باهنر  
 کرمان

7% 

 دانشگاه شیراز 
7% 

 دانشگاه صنعتی سهند
2% 

دانشگاه علوم 
 انتظامی

7% 
 دانشگاه کردستان 

2% 

دفتر تحقیقات 
کاربردی فرماندهی  
 انتظامی استان فارس

2% 

سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی  

جمهوری اسامی  
 ایران
5% 

سازمان بسیج  
 اساتید کشور

2% 

مرکز منطقه ای  
اطاع رسانی  
 علوم و فناوری

2% 

دانشگاه شهید چمران 
 اهواز
30% 
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 ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  ات چاپ ینحوه استفاده از سامانه نشر .7

با نشانی  ISCو مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری های  تیق وب سایاز طر سامانهن یا

www.ricest.ac.ir  وwww.isc.gov.ir  (8و7قابل دسترس است. )مطابق با شکل های 

 

 و فناوری مرکز منطقه ای اطاع رسانی علومصفحه خانگی  -7شکل 

 

 

 

http://www.ricest.ac.ir/
http://www.ricest.ac.ir/
http://www.isc.gov.ir/
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 صفحه خانگی پایگاه استنادی علوم جهان اسام -8شکل 
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 صفحه اصلی سامانه معرفی -7
 

 می باشد.  9مطابق با شکل  ISCو مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  ات چاپ یصفحه اصلی نشر

 ارائه شده است. 11در شکل  امانهن سیات موجود در ایش نشرینحوه نما

 

 

 

 ISCو  مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  صفحه اصلی نشریات چاپ  -9شکل 
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 سامانهنمایش نشریات در  -11شکل 
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 سامانه اصلی نه هاییگزمعرفی   -7
 

 ر وجود دارد.ینه های زیگزسامانه ن یاصلی ا یدر منو

 اسامی مراکز 

 درباره 

 ورود 

 جستجو 

 

وجود دارد  سامانهن یات آنها در ایاز منوی صفحه اصلی، نام تمام مراکزی که نشر "مراکزاسامی  "نه یبا انتخاب گز

ه می توان به یکه با انتخاب هر نشر ودشمی نشان داده  مرکز آنات ینشر، مرکز نشان داده شده و با انتخاب هر 

 .ش می دهدیراز نماین صفحه را برای دانشگاه شیا 11افت. شکل یه دسترسی یآن نشر اصلی صفحه

ارائه ات موجود را ینشان داده می شود که فهرستی از نشر 12صفحه ای مطابق شکل  "درباره"نه یبا انتخاب گز

 ه اطاعاتیباشد با انتخاب آن نشرات موجود یک از نشریچنانچه کاربر خواهان اطاعاتی درباره هر می دهد. 

 د.یمربوطه را مشاهده می نما
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 مراکزصفحه اسامی  -11شکل 
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 درباره سایت -12شکل 
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 .است سامانهدر منوی اصلی برای دروندهی اطاعات و ثبت آن در   "ورود"نه یگز

 نشان داده می شود. 14و  13صفحه های مطابق با شکل  "جستجو"نه یبا انتخاب گز 
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 صفحه جستجوی ساده -13شکل 

 

 

 صفحه جستجوی پیشرفته -14شکل 
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رد. برای مثال یات صورت می پذیا به طور خاصه در تمام نشریجستجو در تمام بانک اطاعاتی  ،ن مرحلهیدر ا

سال، ، شماره نشریه،مشاهده می گردد که در آن عنوان  15جه آن به صورت شکل یجستجو شود نت "رانیا"چنانچه واژه 

در  مقاله 189به صورت کلی در  "رانیا"مثال واژه ن یده و امکان مشاهده متن کامل مقاله وجود دارد. در ایکچعنوان مقاله، 

تی، مهندسی ین شناسی کاربردی، مجله علوم تربیفصلنامه مطالعات شبه قاره، مجله زماز جمله در نشریات   نشریات مختلف

ا مشاهده در این صفحه کاربر قادر خواهد بود تا متن کامل مقاله مورد نظر ر مشاهده است.قابل  15زراعی، ... مطابق شکل 

 نماید.

 به صفحه اصلی باز می گردیم. "صفحه اصلی "با انتخاب 
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 در صفحه اصلی نمایش نتیجه یک جستجو -15شکل 
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  صفحه اصلی یک نشریههای موجود در  گزینه .8

 افت. یه دسترسی یه می توان به صفحه نشریبا انتخاب هر نشر

 ر وجود دارد.ینه های زیه گزیدر صفحه هر نشر

 اسامی مراکز 

 هیصفحه اصلی نشر 

 هیدرباره نشر 

 ورود 

 جستجو 

 شماره جاری 

 شماره های قبلی 

 مرور بر اساس شماره 

 سندهیمرور بر اساس نو 

 مرور بر اساس عنوان 

 گرید مجات 
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صفحه ای  "رانیمجله دامپزشکی ا"ه ینشر برای "مجلهمشاهده "نه یبرای مثال در صفحه اصلی، با انتخاب گز

 ش دادهینما 2-16 "سامانه های غیر خطی در مهندسی برق" شکلبرای نشریه  و 1-16 مطابق شکل

ه که چاپ شده است مشاهده می گردد. ین شماره نشریه به همراه آخرین صفحه خاصه ای از نشریمی شود. در ا 

مقاله، امکان ش صفحه ینما یاک عنوان یز با انتخاب یامکان مشاهده متن کامل مقاله دلخواه وجود دارد و ن

 (17ار کاربر می باشد )شکل یدواژه های مقاله و دسترسی به متن کامل آن در اختیده و کلیمشاهده چک
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 مجله دامپزشکی ایرانفحه اصلی ص 16-1شکل 
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 سامانه های غیر خطی در مهندسی برق صفحه اصلی نشریه - 16-2شکل 
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 صفحه یک مقاله -17شکل 

 

ه وجود دارد. که با انتخاب هر یامکان مشاهده شماره های قبلی و شماره جاری آن نشره، یک نشریدر صفحه 

 .(18افت )شکل یه و متن کامل مقاله دسترسی یات آن نشرجه می توان به فهرست مندریشماره نشر
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 سامانهنمایش شماره های موجود از یک نشریه در  -18شکل 
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 نشریه می توان به اطاعات زیر درباره آن نشریه دسترسی یافت:در هر  "درباره "با انتخاب گزینه 

  سردبیر، نشانی،.. و نحوه نام   نشریه از قبیلنحوه تماس با در این گزینه اطاعات مربوط به   –تماس

 تماس با پشتیبانی فنی سایت وجود دارد.

 حوزه موضوعی نشریه 

 سیاست کلی در خصوص انواع مقاله ها 

  آزادسیاست دسترسی 

 اطاعات تکمیلی نشریه –داف نشریه اه 

   فرم اشتراک 

 پشتیبانی نشریه 

  تاریخچه 

  آشنایی با سیستم انتشاراتیOJS 

 برای کاربر وجود دارد.ه یدر همان نشرشرفته یامکان جستجوی ساده و پ "جستجو"نه یبا انتخاب گز

ستم وجود یه را که در سیی از آن نشریشماره هار ینه شماره های قبلی است و سایمانند گز "مرور بر اساس شماره"

 ه و متن کامل مقاله قابل دسترسییک شماره، فهرست مندرجات نشریق با انتخاب یدارد نشان داده و از آن طر

 می باشد. 
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 "سندهیمرور بر اساس نو"

 به کاربر نشان داده می شود. 19ه مطابق شکل یسندگان نشریه ای از نام نوینما

نام مقاله ، چکیده و  ،کاربر با انتخاب نام نویسنده، به اطاعات تکمیلی نویسنده دسترسی می یابد. عاوه بر آن 

 قابل دسترسی است. 21متن کامل مقاله مطابق شکل 
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 نمایه نویسندگان یک نشریه -19شکل 
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 اطاعات تکمیلی نویسنده -21شکل 

 

ه که در شماره های مختلف آن در ین تمام مقاله های آن نشریعناو "عنوانمرور بر اساس  "نه یبا انتخاب گز

ده و دسترسی به یکچنشان داده می شود که امکان مشاهده  21مطابق شکل  ییب الفبایبه ترت ستم وجود داردیس

 متن کامل آن وجود دارد.
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 مرور نشریه بر اساس عنوان -21شکل 
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به ات یق می توان در تمام نشریستم مشاهده می شود که از آن طریاصلی سصفحه  "گرید مجات"با انتخاب 

 د.یگری را برگزیه خاص دیا نشریکرد و  مبادرت جستجوانجام 

 گرینکات د.9

  ISCو مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری  ه موجود در انتشارات چاپ یعنوان نشر 41ن طرح یدر ا

ن آافته در یه و تعداد کل مقاله های انتشاریهمراه تعداد شماره های موجود از هر نشرن آنها به یوجود دارد که عناو

 نشان داده شده است. 22 مطابق شکل  )تا زمان تنظیم این گزارش( هیسندگان در آن نشریه و تعداد نوینشر

 

 تعداد

 هامقاله  

تعداد 
 گاننویسند

 تعداد 

 شماره

 عنوان

 فناوری و علوم در اخاق  4 84 37

 مقداری اقتصاد  4 65 28

  ییغنا ادب نامه پژوهش  2 32 20

 اطاعات مدیریت و پردازش نامه پژوهش  1 32 13

 تاریخ اسام نامه پژوهش  4 44 25

 درسی برنامه های پژوهش  1 13 6

 غذایی صنایع های پژوهش  1 42 12

 فلسفی های پژوهش   1 12 10

 دامی علوم های پژوهش   1 43 10

 عمومی مدیریت های پژوهش   4 81 28

 حسابداری های پیشرفت   3 54 21

 گیاهی تولیدات   6 182 54

 اطاعاتی جامعه   1 11 7

 پایدار تولید و کشاورزی دانش  2 77 24

 برق مهندسی در غیرخطی های سامانه  1 16 6

 آبیاری مهندسی و علوم  4 124 41

 اسامی حقوق و فقه  1 14 8

 اجتماعی انتظام های پژوهش فصلنامه  3 60 25
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 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

 ذره ای مجله پژوهش سیستم های بس 1 15 6

 ایران دامپزشکی مجله  8 318 92

 شناختی روان آوردهای دست مجله  5 179 59

 پیشرفته کاربردی شناسی زمین مجله  5 139 49

 تربیتی علوم مجله  5 147 56

 ریاضی پیشرفته سازی مدل مجله  3 43 19

 تربیتی روانشناسی مطالعات مجله   1 15 7

 کاربردی 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

 پایداری ادبیات نشریه   1 14 7

 ه دانش انتظامی فارسینشر   2 25 12

 زیست محیط عمران مهندسی نشریه   1 31 10

  IJISM نشریه 23 413 196

 

 اسامی نشریات همراه با اطاعات تکمیلی -22شکل 
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ات موجود در سامانه ین نشریشتریب شکل این مطابق با درصد نشریات موجود را در حوزه های مختلف موضوعی نشان می دهد. 23شکل 

گاه دوم قرار دارد. حوزه یدر جا ،اتی% کل نشر17از آن حوزه کشاورزی و دامپزشکی با د %( است و بع68مربوط به حوزه علوم انسانی )

 ات در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.ی% نشر5% و 11ب با یه و فنی مهندسی به ترتیعلوم پا

 

 

 درصد نشریات در حوزه های موضوعی مختلف -23شکل 

 

 

رزی   ع کشا
 دامپزشکی

17% 

ندسی  فنی  م
5% 

 ع پایه
10% 

 ع انسانی
68% 

 درصد نشریات در حوزه های موضوعی مختلف
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 نتیجه گیری  .10

برای پدیداری یافته های پژوهش امکان جست وجوی محتوای آنها را برای محققان فراهم آورده است.  ،اتیکپارچه نشریایجاد سامانه 

قات  انجام گرفته در حوزه مربوطه را فراهم می یگاهی از تحقآادله علمی و مب امکان، اینترنتق یمتخصصان حوزه های موضوعی از طر

هی یبد می گردد.  شتر منجرین امر به استناددهی بیش می دهد که ایآنها را افزا ات و مطالعهیطرفی دسترسی به مقاات نشرز آورد. ا

 دارد.  ادق اثر مورد استنیر تحقیثتأ ت ازیکاشتر حیافت استناد بیاست در

 

 ر اشاره کرد:یمی توان به موارد ز ، هشدپیاده سازی تهای نرم افزار یاز قابل به طور خاصه

 لدهای کتابشناختی یر فیده مقاله ها و سایشرفته در چکیامکان جستجوی پ .1

 ه یت نشریریات توسط مدیکی نشرید و نشر الکترونیجاد نسخه های جدیا .2

 ه سازی معتبر جهانیینماخدمات ر یدر سانشریه شدن ه ینما .3

 ق  موتورهای جستجوی معتبریاز طر )مقاله ها( ابی مدارکیت بازیقابل .4

 بر لینوکسمبتنی  عاملبه خاطر نصب بر روی سیستم  تر در محیط وبباا نسبی امنیت .5

 جهت ذخیره سازی اطاعات MySQLاستفاده از بانک اطاعاتی  .6

 نشریات گوناگون برایامکان اعمال تنظیمات مختلف  .7

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

 CSSو  HTMLپشتیبانی کامل از قالب های  .9

 امکان کنترل کامل سیستم به صورت محلی  .11

 نمایه سازی جامع از محتوای اطاعاتی سیستم کل. .11

 OAI-MPHپشتیبانی کامل از پروتکل    .12


