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 يكتــاوب افــزار شرق

 (با مسووليت محدود)

 

 

 نشريهمديريت پايگاه  ی سامانهمعرفي 

 (مديريت دريافت و رهگيري، داوري و انتشار مقاالت)

 

 

 

   

 يازدهمی  نسخه

6416ماه مهر
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 آمديد به يكتاوب خوش

 علمي و پژوهشي اينترنتي پايگاه 055 از بيش  اندازي راه به موفق 6416تا مهرماه  که دارد افتخار شرق افزار يكتاوب شرکت

 وضعيت بررسي از پس شرکت اين. است شده علمي مراکز ديگر و ها دانشگاه و علمي هاي انجمن ها، همايش نشريات، شامل

 در جهان برتر علمي يبنيادها و ها دانشگاه اينترنتي هاي پايگاه با ها آن ي مقايسه و کشور علمي مراکز و ها دانشگاه اينترنتي هاي پايگاه

 نخستين و توسعه 6414کشور را در سال  هاي علمي و همايش نشريات ي يكپارچه مديريت ي سامانه نخستين طراحي ،6412 سال

 .آغاز کرد 6413 سال را در دانشگاهي سازماني اطالعات مديريت ي سامانه

 فرآيندهاي. است دانشگاهي و علمي هاي محيط در نترنتياي هاي پايگاه برپايي براي تجربه و پژوهش ها سال دستاورد يكتاوب 

ه سازي بهينه و بررسي از پس دانشگاهي مختلف  محصول و اند  شده تبديل يكتاوب افزاري نرم ي بسته در موجود هاي ماژول يا ها افزونه ب

ه پ اکنون نرم .است شده سنجيده آزمايش ي بوته در بارها نهايي ي  سامانه»هايي که کاربران از راه  يشنهادافزارهاي يكتاوب با توجه ب

پيشنهادهاي جديد پس از بررسي به صورت . شوند روز مي فرستند، پيوسته به براي بخش فني شرکت مي« برخط دريافت پيشنهادها

افزاري  ت جديد نرميكتاوب داراي امكانا مند از خدمات هاي بهره ي پايگاه سپس همه. شوند نويسي مي افزاري، برنامه امكانات جديد نرم

 .شود ها ثبت مي پيشنهادهاي جديد در پايگاه شرکت به نام کاربران و سازمان. شوند مي

 

 مديريت الكترونيك نشريه

 و مقاالت دريافت و رهگيري مديريت نشريه، پايگاهرساني از طريق  اطالع اصلي بخش سه داراي  نشريه الكترونيك مديريت ي سامانه

 بخش. کنند روز رساني پايگاه نشريه را فراهم مي ابزارهاي قدرتمند مديريت محتوا امكان ايجاد و به. است االتمق الكترونيك داوري

امكان بررسي  الكترونيك داوري بخش و گذارد مي مدير پايگاه اختيار در نشريه الكترونيك انتشار براي ابزارهايي مقاالت مديريت

ابراين،ب. کند را فراهم ميهاي مرسوم بررسي  روش ي پايهمقاالت بر  يك  صورت به ،مقاالت انتشار و بررسي دريافت، مراحل ي همه ن

 .منظم قابل انجام است الكترونيكفرآيند 

 

 مديريت الكترونيك نشريه  ی سامانه های توانايي

ايگاه و ي سامانه) ي نرم افزاري پايه در مستند مستقلي مشخصات فني و امكانات برنامه: توجه شده است و آنچه در  معرفي (بمديريت پ

 .آيد فقط مشخصات بخش مديريت الكترونيك نشريه است ادامه مي

 مقاالتو رهگيری دريافت 

  قابليت دريافت مقاله از کاربران(Article Submission System )پذير با تنظيمات بسيار انعطاف 

 كترونيك کامل براي هر مقالهي ال ي رويدادهاي مرتبط با مقاالت و ايجاد پرونده ثبت خودکار همه 
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  قابليت رهگيري کامل وضعيت مقاله توسط کاربران(Tracking) ي شخصي از صفحه 

  با عنوان کامال يكسان با فايل موجود مقاالتامكان جلوگيري از ارسال 

 مقاله ي کننده ي مقاالت از طرف مدير برنامه يا ارسال امكان اضافه کردن فايل ضميمه به پرونده 

 اصالح مقاالت و ويرايش مجدد مقاله پس از اعالم نظر داور امكان 

 هاي اصلي و اصالحي در يك پرونده ي فايل ذخيره کردن همه 

 تشكيل پرونده مالي با امكان ثبت پرداخت دستي و پرداخت اينترنتي 

  امكيارسال پامكان (SMS )شده افراد يبند طبقه يها و گروه سندگانيکاربران، داوران، نو يبرا 

 مقاله ي در پرونده سندگانينو يبرا يارسال يها نامه ي همهخودکار  يگانيبا 

 نگارندگان كيمقاالت به پست الكترون راتييتغ ي همهخودکار  ارسال 

 سندگانياز نو مهيضم ياه ليمرتبط و فا حيهر نوع توض افتيدر امكان 

 

 داوری الكترونيك 

 پيشرفته  قابليت داوري الكترونيك مقاالت به صورت ساده يا(Online reviewer ) 

  هاي ساده و پيشرفته  براي داوري سفارشي هاي فرمانواع قابليت طراحي 

 گيري جامع داوري گزارشو  پيگيري ي امكان نمايش تعداد دفعات ارسال هر مقاله به داوران، ارسال نامه 

 ت مديران، سردبير، و داورانهاي صفحا و تنظيم انواع متون و گزينه ارسالي هاي قابليت تغيير متن نامه 

 در بخش داوري  توسط داوران  يا فايل داراي نام نويسنده هاي ضميمه فايل يا عدم مشاهده مشاهده امكان تنظيم 

 (نهايي يا مرجع) ي ويژه براي داوران اصلي ي مقاالت و نامه امكان ارسال پرونده  

 ندگانامكان ارسال مستقيم يا غير مستقيم نتايج داوري به نگار 

  يو در نهايت کنسل کردن داور يپيگير ي  ارسال نامه يبرا يتنظيم مهلت داورامكان  

 ارجاع مقاله براي داوري به نويسندگان همان مقاله جلوگيري از امكان 

 هاي قابل بررسي در محيط اکسل گيري بسيار پيشرفته و ارايه انواع خروجي امكان گزارش 

 

 انتشار مقاالتمديريت و 

 هاي  هاي جديد با فراگذاري پرونده انتشار برخط شماره قابليتPDF   ياHTML مقاالت 

 (فروش برخط مقاالت)الكترونيك  پرداخت با همراهي اصلي  ي مقاالت به صورت مجزا از مقاله امكان انتشار چكيده 
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 ي آخرين شماره روز رساني صفحه همراه با به هاي پيشين مجالت آرشيوسازي خودکار شماره 

 ليت نمايش تعداد مراجعه به چكيده و متن کامل مقاالت به صورت تفكيكي قاب 

  ايجاد موتور جستجوي خودکار براي هر شماره مجله(Quick Search )ي بر اساس نسخهtxt   ياrtf 

 ي مقاالت ي کتاب چكيده بندي شده براي تهيه امكان خروجي مقاالت به صورت موضوع 

 ي انواع خروجي  امكان تهيهXML ز اطالعات اصلي مقاالت ا(PubMed ،DOAJ، HBI ،Index Copernicus و)... 

 هاي خروجي  گيري و  ايجاد فايل امكان گزارشXML  قابل استفاده درWord  از اطالعات مقاالت 

 هاي مورد نظر ايجاد خودکار فهرست مقاالت داراي بيشترين بازديد و آخرين مقاالت منتشر شده با امكان نمايش در بخش 

  نويسي براي هر مقاله هاي مورد نياز منبع ايجاد خودکار متون و لينك 

 کردن خروجي  فراهمXML  وRSS  از آخرين مقاالت منتشر شده 

 هاي قابل بررسي در محيط اکسل گيري بسيار پيشرفته و ارايه انواع خروجي امكان گزارش 

 

 مديريت پايگاه

 ورت برخطقابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه نشريه به ص 

 هاي کاربران  امكان مديريت وضعيت مالي و پرداخت 

 هاي امكان بررسي و ورود خودکار اطالعات مطالب و مقاالت از فايلXML 

 در بخش نشرياتگيري از مقاالت  فهرست مقاالت مشابه با يكديگر در بخش گزارش ي مشاهده 

 گي نويسندگان در بخش ارسال پست الكترونيك هايي براي درج خودکار عنوان و نام خانواد استفاده از متغير 

 مقاالت  ي پرونده ي ها از طريق صفحه نويسندگان مقاله يا مكاتبه با آن ي همهکننده و نيز  به ارسال مقاله ي ارسال پرونده 

 مقاالت ي فهرست و پروندهمقاالت در بخش  براي امكانات جستجوي پيشرفته 

 در بخش نشرياتمقاالت  ي پرونده ي ر يك از مقاالت در صفحهمقاالت مشابه براي ه ي امكان مشاهده 

 ي مقاالت تحت عنوان مديران مقاالت  امكان دسترسي کاربران سيستم به پرونده 

 ( يينها دييو تا شيرايو يبرا)مقاالت  رانيمد يمقاله برا ي پرونده ي اضافه شده به صفحه حاتيارسال توض امكان 

 هاي انجام شده بر روي مقاالت از جمله ارسال، داوري، دسترسي و ي رويداد امكان آگاهي از همه... 

 براي جستجوي مشخصات و نويسندگان مقاالت( ک و ي)هاي فارسي و عربي  تصحيح خودکار اشكال فونت 

 (بخش سالمت و بخش علوم سمات)ي ملي مديريت علم و فناوري  امكان ارتباط و ارسال خودکار اطالعات به سامانه 
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 مقاالت دريافت و بررسي ندفراي

 داوري ي سامانه علمي، کنفرانس يا علمي ي نشريه يك کاربران و مديران ميان اطالعات جريان سرعت افزايش براي يكتاوب

 يا نشريه اجرايي مدير ها، نگارنده بين اطالعات و مقاالت الكترونيك جايي جابه سامانه اين. است کرده اندازي راه را الكترونيك

ه را داوران و ي داوري ها سرگروه علمي، دبير ،(اينترنتي پايگاه مدير) انسکنفر  از در ادامه نمايي .دهد مي انجام کارآمدي با و آساني ب

 :شود داوري ارايه مي مراحل

 نگارنده توسط مقاله فرستادن .6

 پايگاه مدير توسط مقاله دريافت .2

 (اختياري) علمي دبير توسط مقاله ي اوليه بررسي .4

 (اختياري) هاي داوري سرگروه توسط داوران ادپيشنه .3

 بررسي و اعالم نظر براي داور به مقاله فرستادن .1

 داوري فرم تكميل و داور توسط مقاله بررسي .1

 اجرايي مدير توسط مقاله ي نگارنده به اصالح پيشنهاد و داوران نظرات بررسي .2

 وضعيت مقاله مراحل داوري نهايي و تعيين انجام و نگارنده توسط مقاله اصالح .1

 
 

بررسي اي در روند  ي کاربراني است که به گونه نيازمند همكاري همه مقاالتالكترونيك  داوريکه  توان دريافت از نمودار باال مي

  .ي اين کاربران را خواهد داشت در اين ميان، مدير پايگاه نقش رابط ميان همه. نقش دارند مقاالت
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 :به شرح زير است رسي مقاالتنقش هر يك از عوامل درگير در بر

 

 پايگاه مدير

 مقاله ارسال فرم تنظيم و نام ثبت فرم تنظيم عمومي، تنظيماتانجام . 6   

 نمونه فايل به پيوند با مقاله نگارش راهنماي توليد. 2   

 برنامه به داوران هاي داوري و معرفي دبيران علمي، سرگروه و داوري انجام تنظيمات. 4   

 شود هايي که از سوي پايگاه فرستاده مي هاي داوري و نامه رسي فرمبر. 3   

 (گام گام به) هاي داوري و داوران ارسال مقاله براي دبيران علمي، سرگروه. 1   

 

 نگارنده

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 مقاله ارسال فرم کمك با مقاله فايل و مشخصات فرستادن. 2   

 مقاله نهايي تاييد و توضيحات و ها پيوست افزودن و الهمق ي پرونده نهايي بررسي. 4   

 شخصي ي صفحه از اشكاالت رفع و پاسخگويي و مقاله وضعيت رهگيري. 3   

 

 (کند سردبير مجله يا کساني که وي معرفي مي) دبير علمي

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 دبير علميي  رفتن به صفحه. 2   

 رفتن مقاله در همان آغاز يا دادن اجازه براي انجام مراحل ديگرنپذي ،مقاله ي بررسي اوليه. 2   

 

 (کنند ها معرفي مي يا کساني که آن سردبير، هيات تحريريه) سرگروه داوری

 پايگاه در نام ثبت. 6   

 ي انتخاب داور رفتن به صفحه. 2   

 اوربررسي مقاله و تعيين داور براي مقاله از فهرست داوران يا پيشنهاد د. 4   

 

 (شوند کساني که با پيشنهاد سردبير و هيات تحريريه به سامانه معرفي مي) انداور

 پايگاه در نام ثبت. 6   
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 ي داوري رفتن به صفحه. 2   

  شده ارسال فايل اصالح  و يا هاي فرم داوري گويي به پرسش ، پاسخبررسي مقاله. 2   

 

 پايگاه مدير

 همراه با تغيير وضعيت مقاله هامقاله ايينه تاييد يا ردي  ارسال نامه. 6   

ن فهرست مقاالت منتشر شدهها و ارسال  مقاله انتشار و بندي دسته. 2     به کاربرا

 

 نشريات  يو اجراي يسطح علم یارتقا

 را علمي نشريات پايش ي سامانه کشور، پژوهشي نشريات اجرايي و علمي سطح ارتقاي هدف با و آفرند دانش شرکت همكاري با يكتاوب شرکت

ي معيارهايي مانند ميزان مقاالت  بندي پايگاه نشريات بر پايه رتبه. است دسترس در www.ajm.ir نشاني در پايگاه اين. است کرده اندازي راه

 .هاي اين سامانه است دريافتي و پيگيري فرايند داوري به صورت الكترونيك، از برنامه

 يفن یها يژگيو

 

کارگزار طرف فناوري  PHP 

مديريت بانك اطالعاتي ي سامانه  MySQL 

مشتري فناوري طرف  JavaScript 

پيشنهادي عامل سيستم  Any Unix Based OS 

وب ي دهنده  سرويس  Apache Web Server 
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 نمونه پايگاه های نشريات

نيـز وجـود    ISIي نمايـه شـده در    چنـد مجلـه   در اين ميـان، . اند مند شده ي يكتاوب بهره از سامانه ي پژوهشي نشريه 422تا کنون بيش از 

 پژوهشـي آرشـيو   علمـي  ي نشـريه  ايران، شيالت ي مجله ايران، بيومديكال ي ايران، مجله پزشكي چشم ي پژوه، مجله پرتو ي مجله :دارد

و نشـريه   (6411ي در سـال  راز ي جشنواره اول  رتبه) ايران متابوليسم و ريز درون غدد نشريه. عمران مهندسي المللي بين ي مجله رازي و

 .مند هستند نيز از اين سامانه بهره (6412رازي در سال  ي جشنواره اول  رتبه)تحقيقات علوم پزشكي زاهدان 

 

 نشاني  پايگاه  سازمان  ::

  www.ijrr.com پرتو پژوه  موسسه پرتوپزشكي نوين   6

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان   2
زشكي مجله علمي دانشگاه علوم پ

 رفسنجان 
journal.rums.ac.ir  

  www.phypha.ir/ppj مجله فيزيولوژي و فارماکولوژي  انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران  4

  www.militarymedj.ir نظامي  مجله طب اهلل  دانشگاه علوم پزشكي بقيه  3

  pejouhesh.sbmu.ac.ir پژوهش در پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1

 سازمان انتقال خون ايران   1
فصلنامه پزوهشي مرکز تحقيقات انتقال 

 خون 
www.bloodjournal.ir  

  www.jbs.ir مجله علوم رفتاري  اهلل  دانشگاه علوم پزشكي بقيه  2

  ijem.sbmu.ac.ir ريز و متابوليسم ايران  مجلة غدد درون ريز و متابوليسم  مرکز تحقيقات غدد درون  1

  ijme.mui.ac.ir مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكى اصفهان   1

 جامعه اسالمي دندانپزشكان   62
مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي 

 دندانپزشكان 
www.jida.ir  

  rjms.tums.ac.ir مجله علوم پزشكي رازي  دانشگاه علوم پزشكي تهران   66

  ioh.tums.ac.ir سالمت کار ايران  وم پزشكي تهران دانشگاه عل  62

  hm.tums.ac.ir مديريت سالمت  دانشگاه علوم پزشكي تهران   64
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  ijn.tums.ac.ir دوماهناهه پرستاري ايران  دانشگاه علوم پزشكي تهران   63

 دانشگاه علوم پزشكي تهران   61
مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني 

 ايران 
ijpcp.tums.ac.ir  

  www.ijnr.ir مجله پژوهش پرستاري ايران  انجمن علمي پرستاري ايران   61

62  
معاونت تحقيقات فنآوري وزارت 

 بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
  hakim.hbi.ir فصلنامه حكيم 

  pajoohande.sbmu.ac.ir نشريه پژوهنده  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   61

  rehabilitationj.uswr.ac.ir فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي  شگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دان  61

  www.irjo.org مجله چشم پزشكي ايران  انجمن چشم پزشكي ايران   22

  ofoghedanesh.gmu.ac.ir مجله علمي پژوهشي افق دانش  دانشگاه علوم پزشكي گناباد   26

22  
نامه ريزي در آموزش موسسه پژوهش و بر

 عالي 

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در 

 آموزش عالي 
journal.irphe.ir  

  www.iors.ir/journal مجله انجمن ايراني تحقيق در عمليات  انجمن ايراني تحقيق در عمليات   24

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان   23
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشكي زنجان 
www.zums.ac.ir/journal  

 Iranian Red Crescent هالل احمر ايران  -بيمارستان ايرانيان دبي   21

Medical Journal  
www.irmj.ir  

 جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران   21
پژوهشي بيماري هاي  -فصلنامه علمي

 پستان 
www.ijbd.ir  

 دانشگاه صنعتي اصفهان   22
ي و منابع مجله علوم و فنون کشاورز

 طبيعي، علوم آب و خاک 
jstnar.iut.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان   21
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 گرگان 
www.goums.ac.ir/journal  

  www.icml.ir پژوهشي ليزر پزشكي  -فصلنامه علمي  جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران  21
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  umj.umsu.ac.ir زشكي اروميه مجله پ علوم پزشكي اروميه   42

  www.ijmb.ir مجله تخصصي بيوتكنولوژي پزشكي  اهلل  دانشگاه علوم پزشكي بقيه  46

  www.inhc.ir مجله پرستاري مراقبت ويژه  اهلل  دانشگاه علوم پزشكي بقيه  42

  peykenoor.pnu.ac.ir/basic پيك نور علوم  نور  دانشگاه پيام   44

  peykenoor.pnu.ac.ir/human پيك نور علوم انساني  نور  اه پيام دانشگ  43

  salmandj.uswr.ac.ir نشريه علمي پژوهشي سالمند  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   41

 Iranian Rehabilitation دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   41

Journal  
irj.uswr.ac.ir  

  refahj.uswr.ac.ir فصلنامه رفاه اجتماعي  تي و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيس  42

  ejgcst.iut.ac.ir مجله علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي  دانشگاه صنعتي اصفهان   41

 دانشگاه امام حسين   41
پژوهشي مكانيك و -نشريه علمي

 هوافضا 
www.measej.ir  

32  
پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي 

 جانبازان 
  www.ijwph.ir جله طب جانباز م

  journal.bums.ac.ir مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   36

32  
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري 

 اسالمي ايران 
  journals.nlai.ir/faslname فصلنامه کتاب کتابخانه ملي 

  www.zjrms.ir مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان   دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  34

  journals.khuisf.ac.ir/jsr-e دانش و پژوهش در علوم تربيتي  واحد خوراسگان  -دانشگاه آزاد اسالمي  33

  journals.khuisf.ac.ir/jsr-p دانش و پژوهش در روانشناسي  واحد خوراسگان  -دانشگاه آزاد اسالمي  31

  journals.khuisf.ac.ir/jras نشريه تحقيق در علوم کشاورزي  واحد خوراسگان  -آزاد اسالمي دانشگاه  31

  www.ues.ac.ir/journal فصلنامه علوم اقتصادي  دانشكده علوم اقتصادي   32

  www.nrisp.ac.ir/jstp سياست علم و فناوري  مرکز تحقيقات سياست علمي کشور   31
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ا  31   www.nrisp.ac.ir/rahyaft رهيافت  ست علمي کشور مرکز تحقيقات سي

  www.nrisp.ac.ir/daneshgar نشريه دانشگر  مرکز تحقيقات سياست علمي کشور   12

  www.nrisp.ac.ir/newsletter خبرنامه تحقيقات و فناوري  مرکز تحقيقات سياست علمي کشور   16

  www.isaem.ir مواد پر انرژي نشريه علمى پژوهشى  انجمن مواد پر انرژي   12

  www.ues.ac.ir/fjournal فصلنامه پژوهش هاي مالي  دانشكده علوم اقتصادي   14

13  
موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازى 

 رازى 
  www.archrazi.com پژوهشى آرشيو رازي  -نشريه علمى 

  www.ijbme.com فصلنامه مهندسى پزشكى زيستى  انجمن مهندسى پزشكى ايران   11

  www.edcbmj.ir مجله راهبردهاي آموزش  اهلل  دانشگاه علوم پزشكي بقيه  11

 دانشگاه صنعتي اصفهان   12
 Isfahan -مجله پژوهش فيزيك ايران 

University of Technology  
ijpr.iut.ac.ir  

  chemistry.journals.semnan.ac.ir شيمى کاربردى  -مجله انديشه علوم  دانشگاه سمنان  11

  modelling.journals.semnan.ac.ir مجله مدل سازي در مهندسي  دانشگاه سمنان   11

 دانشگاه سمنان   12
مجله دانشكده علوم انسانى دانشگاه 

 سمنان 
feqh.journals.semnan.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان   16
مجله علمي پژوهشي دانشگاه  -کومش

 سمنان علوم پزشكي 
www.koomeshjournal.ir  

  jipm.irandoc.ac.ir فصلنامه علوم و فناورى اطالعات  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات   12

  ejournal.irandoc.ac.ir ماهنامه ارتباط علمي  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات   14

13  
 -نژاد مرکز پاتولوژي و ژنتيك کريمي

 نجم آبادي 
  www.g3m.ir در هزاره سوم ژنتيك 

  www.ijmsi.ir نشريه علوم رياضي و انفورماتيك  جهاد دانشگاهي تربيت مدرس   11

  www.irjpp.ir فصلنامه بيماريهاي گياهي  شناسي گياهي ايران  انجمن بيماري  11



 

 

 
 

  61واحد  ،ساختمان جاويد ،2پالک  ،نبش کوچه ندا ،باالتر از ميدان سرو ي،بلوار شهيد پاک نژاد شمالتهران، سعادت آباد، : نشاني

ر 22643111: ، تلفن امور آموزشي و پشتيباني22643112 :اداري تلفن مالي و ري) ، همراه مدير عامل22643111: ، دورنگا   21624122441: (تماس اضطرا

 366441631111: کد اقتصادي ،به نام شرکت يكتاوب افزار شرق 22/2321122حساب جام ملت به شماره : هزينه هاشماره حساب براي پرداخت 

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com 

62 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

ي سامانهآشنايي با   

نشريهمديريت پايگاه   

 

 بسمه تعالي

 

  www.adst.ir علوم و فناوري هاي پدافند غيرعامل  دانشگاه امام حسين   12

  ibj.pasteur.ac.ir مجله بيومديكال ايران  ستيتو پاستور ايران ان  11

  amuj.arakmu.ac.ir مجله دانشگاه علوم پزشكي اراک  دانشگاه علوم پزشكي اراک   11

  bcn.tums.ac.ir مجله علوم اعصاب  دانشگاه علوم پزشكي تهران   22

 دانشگاه علوم پزشكي تهران   26

Medical Journal of the 

Islamic Republic of Iran 

(MJIRI ) 
mjiri.tums.ac.ir  

 Iranian Journal of Electrical دانشگاه علم و صنعت ايران   22
and Electronic Engineering  

ijeee.iust.ac.ir  

 International Journal of Civil دانشگاه علم و صنعت ايران   24

Engineering  
ijce.iust.ac.ir  

  ijmse.iust.ac.ir فصلنامه علم و مهندسي مواد ايران  دانشگاه علم و صنعت ايران   23

  ijiepm.iust.ac.ir ... نشريه بين المللي مهندسي صنايع  دانشگاه علم و صنعت ايران   21

  ijiepr.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران  دانشگاه علم و صنعت ايران   21

 م پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علو  22
مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم 

 پزشكي شهيد بهشتي 
jds.sbmu.ac.ir  

 علوم پزشكي اروميه   21
فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي 

 اروميه 
unmf.umsu.ac.ir  

  www.engineresearch.ir فصلنامه تحقيقات موتور  مرکز تحقيقات موتور   21

  daneshvarmed.shahed.ac.ir نشريه دانشور پزشكي  شاهد  دانشگاه  12

  journals.shahed.ac.ir/tlr دانشور رفتار  دانشگاه شاهد   16

  journals.shahed.ac.ir/jdas دانشور علوم زراعي  دانشگاه شاهد   12

  jce.shahed.ac.ir دانشور برق  دانشگاه شاهد   14

  www.lsmshirazu.ir العات حقوقي مجله مط دانشگاه شيراز   13

  www.isfj.ir فارسي  -مجله علوم شيالتي ايران  موسسه تحقيقات شيالت ايران   11
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11  
کاربردي  -موسسه آموزش عالي علمي 

 صنعت آب و برق 
-www.journal فصلنامه فن آوري صنعت آب و برق  ieht.ir  

 Iranian Journal of Fisheries موسسه تحقيقات شيالت ايران   12
Sciences  

www.jifro.ir  

11  
انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي 

 کشور 
  nsft.sbmu.ac.ir مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 

  ijn.hbi.ir فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران  انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران   11

12  
زارت معاونت تحقيقات فنآوري و

 بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 

نشريه الكترونيكي وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشكي 
ejournal.hbi.ir  

  feyz.hbi.ir فصلنامه علمي پژوهشي فيض  دانشگاه علوم پزشكي کاشان   16

  ijpb.hbi.ir مجله علمي روانپزشكي و علوم رفتاري  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   12

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   14
سيستم نشريات پزشكي ايران، طب 

 جنوب 
ismj.bpums.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش   13
دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري 

 اسالمي ايران 
jaums.hbi.ir  

  journal.qums.ac.ir مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين  دانشگاه علوم پزشكي قزوين   11

  sjimu.hbi.ir مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم  دانشگاه علوم پزشكي ايالم   11

 دانشگاه علوم پزشكي کردستان   12
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 کردستان 
sjku.hbi.ir  

11  
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 

 بذر 
  spij.spii.ir نژادي نهال و بذر  مجله به 

11  
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 

 بذر 
  sppj.spii.ir زراعي نهال وبذر  مجله به

622  
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 

 بذر 
Crop Breeding Journal  cbjournal.spii.ir  
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 انجمن مهندسي دريايي ايران   626
مجله بين المللي علوم دريايي و صنايع 

 کشتي سازي 
www.ijmt.ir  

  www.iranaict.ir/journal نشريه فناوري اطالعات و ارتباطات ايران  انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ايران   622

 دانشگاه سمنان   624
پژوهشي روان شناسي  -مجله علمي 

 باليني 
jcp.semnan.ac.ir  

  jvml.journals.semnan.ac.ir فصلنامه دامپزشكي و آزمايشگاه  دانشگاه سمنان   623

621  
واحد علوم  -دانشگاه آزاد اسالمي 

 پزشكي تهران 
  www.iau-tmuj.ir فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد 

  submission.ajmb.org فصلنامه باروري و ناباروري ابن سينا  پژوهشگاه ابن سينا   621

  submission.jri.ir نشريه بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا  پژوهشگاه ابن سينا   622

  www.zums.ac.ir/edujournal دو فصلنامه توسعه آموزش  دانشگاه علوم پزشكي زنجان   621

  journals.shahed.ac.ir/cpap روانشناسي باليني  -دانشور رفتار  دانشگاه شاهد   621

  journals.shahed.ac.ir/cs مديريت  -دانشور رفتار  دانشگاه شاهد   662

  jte.srttu.edu نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش  انشگاه تربيت دبير شهيد رجايي د  666

  uijs.ui.ac.ir/rpll هاي زبان و ادبيات فارسي  پژوهش دانشگاه اصفهان   662

  uijs.ui.ac.ir/far هاي حسابداري مالي  پژوهش دانشگاه اصفهان   664

  uijs.ui.ac.ir/rall بيات عرب پژوهش در زبان و اد دانشگاه اصفهان   663

  uijs.ui.ac.ir/jhr پژوهش هاي تاريخي  دانشگاه اصفهان   661

 دانشگاه اصفهان   661
پژوهشنامه زبان وادب 

 ( گوهرگويا)فارسي
uijs.ui.ac.ir/jpll  

 دانشگاه اصفهان   662
هاي چينه نگاري و رسوب  پژوهش

 شناسي 
uijs.ui.ac.ir/jssr  

  uijs.ui.ac.ir/cbs هاي علوم شناختي و رفتاري  پژوهش اه اصفهان دانشگ  661
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  uijs.ui.ac.ir/mph متافيزيك  دانشگاه اصفهان   661

  uijs.ui.ac.ir/ijp پترولوژي  دانشگاه اصفهان   622

  uijs.ui.ac.ir/tbj تاکسونومي و بيوسيستماتيك  دانشگاه اصفهان   626

  uijs.ui.ac.ir/jas عه شناسي کاربردي جام دانشگاه اصفهان   622

  uijs.ui.ac.ir/gep جغرافيا و برنامه ريزي محيطي  دانشگاه اصفهان   624

  uijs.ui.ac.ir/urs اي  مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه دانشگاه اصفهان   623

  uijs.ui.ac.ir/ijpb زيست شناسي گياهي ايران  دانشگاه اصفهان   621

  uijs.ui.ac.ir/nea رويكردهاي نوين آموزشي  دانشگاه اصفهان   621

  uijs.ui.ac.ir/jgr تحقيقات جغرافيايي  دانشگاه اصفهان   622

  uijs.ui.ac.ir/jrl پژوهشهاي زبان شناسي  دانشگاه اصفهان   621

  uijs.ui.ac.ir/relf مجله مطالعات زبان فرانسه  دانشگاه اصفهان  621

  uijs.ui.ac.ir/ies مطالعات اقتصاد بين الملل  شگاه اصفهان دان  642

  uijs.ui.ac.ir/coth الهيات تطبيقي  دانشگاه اصفهان   646

  uijs.ui.ac.ir/liar فنون ادبي  دانشگاه اصفهان   642

  uijs.ui.ac.ir/sppl برنامه ريزي فضايي  دانشگاه اصفهان   644

  uijs.ui.ac.ir/isee هاي هوشمند در مهندسي برق  سيستم دانشگاه اصفهان   643

  uijs.ui.ac.ir/jpom مديريت توليد و عمليات  دانشگاه اصفهان   641

641 
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري 

 اسالمي ايران 
  journals.nlai.ir/ganjine گنجينه اسناد کتابخانه ملي 

 دانشگاه علم و صنعت ايران   642
International Journal of 

Architecture & Urban 

Planning  

ijaup.iust.ac.ir  

  www.iust.ac.ir/ijae مجله تخصصي مهندسي خودرو  دانشگاه علم و صنعت ايران   641



 

 

 
 

  61واحد  ،ساختمان جاويد ،2پالک  ،نبش کوچه ندا ،باالتر از ميدان سرو ي،بلوار شهيد پاک نژاد شمالتهران، سعادت آباد، : نشاني

ر 22643111: ، تلفن امور آموزشي و پشتيباني22643112 :اداري تلفن مالي و ري) ، همراه مدير عامل22643111: ، دورنگا   21624122441: (تماس اضطرا

 366441631111: کد اقتصادي ،به نام شرکت يكتاوب افزار شرق 22/2321122حساب جام ملت به شماره : هزينه هاشماره حساب براي پرداخت 

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com 

61 

 يكتـــاوب افــــزار شرق

 (با مسووليت محدود) 

ي سامانهآشنايي با   

نشريهمديريت پايگاه   

 

 بسمه تعالي

 

  uijs.ui.ac.ir/enr اقتصاد منابع طبيعي  دانشگاه اصفهان   641

  uijs.ui.ac.ir/pik دانش سياسي وبين المللي  دانشگاه اصفهان   632

  uijs.ui.ac.ir/eol تاکسونومي و بيوسيستماتيك  دانشگاه اصفهان   636

  uijs.ui.ac.ir/gpj فرآيندهاي گاز  دانشگاه اصفهان   632

  www.ijbc.ir مجله ي خون و سرطان ايران  انجمن خون و سرطان کودکان ايران   634

 واحد پرند  -دانشگاه آزاد اسالمي   633
 -مجله تازه هاى بيوتكنولوژى سلولى 

 مولكولى 
www.ncmbjpiau.ir  

  yafte.lums.ac.ir يافته  دانشگاه علوم پزشكي لرستان   631

  www.ijorlu.ir ژورنال بين المللي پژوهش عملياتي  واحد الهيجان  -دانشگاه آزاد اسالمي  631

  www.jamlu.ir ياضيات کاربردي مجله ر واحد الهيجان  -دانشگاه آزاد اسالمي   632

631 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 

 و برنامه ريزي 
  www.jmdp.ir فصلنامه فرايند مديريت و توسعه 

631  
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 

 و برنامه ريزي 
  www.jpbud.ir دوفصلنامه برنامه و بودجه 

 دانشگاه علوم پزشكي استان مرکزي   612
 -مجله طب مكمل دانشكده پرستاري 

 مامائي اراک 
cmja.arakmu.ac.ir  

 دانشكده علوم پزشكي کرج   616
نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشكي البرز 
alborz.abzums.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان   612
مجله علمي دانشكده پرستاري و مامائي 

 بويه گرگان 
www.goums.ac.ir/jgbfnm  

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان   614
مجله علوم آزمايشگاهي دانشكده 

 پيراپزشكي گرگان 
www.goums.ac.ir/mljgoums  

  www.sjfm.ir مجله علمي پزشكي قانوني  سازمان پزشكي قانوني کشور   613
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  uijs.ui.ac.ir/nmrj تحقيقات بازاريابي نوين  دانشگاه اصفهان   611

 Journal of Group Theory شگاه اصفهان دان  611

International  
uijs.ui.ac.ir/ijgt  

  ijr.kntu.ac.ir نشريه بين المللي رباتيك  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   612

  journal.icns.org.ir فصلنامه پرستاري قلب و عروق  انجمن علمي پرستاران قلب ايران   611

  www.jpep.ir اکوفيزيولوژي گياهي  واحد جيرفت  -آزاد اسالمي دانشگاه   611

  www.jrds.ir تحقيق در علوم دندانپزشكي  واحد دندانپزشكي  -دانشگاه آزاد اسالمي   612

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   616
نشريه مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت 

 دبير شهيد رجايي 
jcarme.srttu.edu  

 انشگاه صنعتي اصفهان د  612
د و فـرآوري محصوالت  مجله تولـي

 زراعي و باغي 
jcpp.iut.ac.ir  

 دانشگاه اصفهان   614
هاي راهبردي امنيت و نظم  پژوهش

 اجتماعي 
uijs.ui.ac.ir/ssoss  

  journal.skums.ac.ir مجله دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد  دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد   613

  journal.aeoi.org.ir نشريه علوم و فنون هسته اي  ازمان انرژي اتمي ايران س  611

  andisheyeamari.irstat.ir مجله انديشه آماري  انجمن آمار ايران   611

  jirss.irstat.ir پژوهشنامه انجمن آمار ايران  انجمن آمار ايران   612

  jss.irstat.ir مجله علوم آماري  انجمن آمار ايران   611

  neda.irstat.ir نشريه دانشجويي آمار  –ندا  انجمن آمار ايران   611

622  
غير  -موسسه آموزش عالي غير دولتي 

 انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
  www.jrer.ir نشريه تحقيقات اقتصادي راه انديشه 

626  World Journal of Plastic 
Surgery  

  www.wjps.ir مجله جهاني جراحي پالستيك 

  www.ijdo.ir مجله ايراني ديابت و چاقي  دانشگاه علوم پزشكي يزد   622
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  jqr.kmu.ac.ir تحقيقات کيفي در علوم سالمت  دانشگاه علوم پزشكي کرمان   624

  www.ijnv.ir مجله افق پرستاري  سازمان نظام پرستاري   623

  www.jhre.ir مسكن و محيط روستا فصلنامه  بنياد مسكن انقالب اسالمي   621

  www.jrh.ir مجله تخصصي پژوهش و سالمت  مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي   621

  www.necjournals.ir نشريه انرژي ايران  (وزارت نيرو)کميته  ملي انرژي   622

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز  621
مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي 

 ( مديا)
mediaj.ir/online  

  smj/77.104.103.186 نشريه مطالعات طب ورزشي  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي  621

  smrj/77.104.103.186 نشريه مطالعات مديريت ورزشي  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي  612

  mbj/77.104.103.186 نشريه رفتار حرکتي  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي  616

  spj/77.104.103.186 نشريه فيزيولوژي ورزشي  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي  612

 دانشگاه سمنان   614
مجله بين الملي آناليز غيرخطي و 

 کاربردهاي آن 
ijnaa.semnan.ac.ir  

 Journal of Occupational دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان   613
Health and Epidemiology  

johe.rums.ac.ir  

  joc.inio.ac.ir نشريه علمي پژوهشي اقيانوس شناسي  مرکز ملي اقيانوس شناسي   611

  jpg.inio.ac.ir نشريه علمي پژوهشي خليج فارس  مرکز ملي اقيانوس شناسي   611

 دانشگاه علوم پزشكي بابل   612
مجله بين المللي پزشكي مولكولي و 

 سلولي 
www.ijmcmed.org  

  www.entsociran.ir/journal شناسي ايران  ي انجمن حشره نامه شناسي ايران  انجمن حشره  611

 دانشگاه علم و صنعت ايران   611
نشريه بين المللي بهينه سازي در مهندسي 

 شهري 
ijoce.iust.ac.ir  

  uijs.ui.ac.ir/rhpir پژوهشنامه تاريخي انقالب اسالمي  دانشگاه اصفهان  612
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616  
وزارت امور  -معاونت امور اقتصادي

 اقتصادي و دارايي 
  www.qjerp.ir فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي 

612  
وزارت امور  -معاونت امور اقتصادي

 اقتصادي و دارايي 

ماهنامه بررسي مسايل و  -مجله اقتصادي

 سياستهاي اقتصادي 
www.ejip.ir  

  ijt.arakmu.ac.ir مجله سم شناسي و مسموميتهاي ايران  اراک دانشگاه علوم پزشكي  614

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   613
سامانه نشريات دانشگاه علوم پزشكي 

 شهيد صدوقي يزد 
85.185.157.11:6280/jssu  

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   611
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 شهيد صدوقي يزد  علوم پزشكي
85.185.157.11:6280/jmed  

  jhr/85.185.157.11:6280 مجله تحقيقات سالمت  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   611

  tbj/85.185.157.11:6280 طلوع بهداشت يزد  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   612

  tkj/85.185.157.11:6280 ه طب کار فصلنام دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   611

  ijde/85.185.157.11:6280 مجله آموزش دندان پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   611

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   222
سامانه نشريات دانشگاه علوم پزشكي 

 شهيد صدوقي يزد 
85.185.157.11:6280/ijpho  

  ijdo/85.185.157.11:6280 مجله ايراني ديابت و چاقي  وم پزشكي شهيد صدوقي يزد دانشگاه عل  226

222  
دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري 

 اسالمي ايران 

فصلنامه طب نظامي با  –ابن سينا 

 محوريت هوا فضا 
www.esmjm.ir  

  lasem.journals.semnan.ac.ir دراسات في الغه العربيه و آدابها  دانشگاه سمنان   224

 سازمان مديريت صنعتي   223
آموزشي تخصصي  -ماهنامه علمي 

 مديريت تدبير 
tadbir.scimi.ir  

221  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني سبزوار 

پژوهشي دانشگاه علوم  -فصلنامه علمي 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 سبزوار 

www.medsab.ac.ir/QJS  
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221  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني سبزوار 
  www.medsab.ac.ir/SJM نشريه دانشكده پزشكي سبزوار 

222  Mazandaran University of 
Medical Sciences  

  jmums.mazums.ac.ir مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

221  Mazandaran University of 
Medical Sciences  

Iranian Journal of Psychiatry 
and Behavioral Sciences  

ijpbs.mazums.ac.ir  

  ijae.iut.ac.ir مجله علمي پژوهشي اکولوژي کاربردي  دانشگاه صنعتي اصفهان   221

 هاي عمومي  نهاد کتابخانه  262
ابخانه تحقيقات اطالع هاي  رساني و کت

 عمومي 
www.publij.ir  

  www.jiu.ir نشريه صنعت و دانشگاه  دانشگاه  جمعيت صنعت و  266

  www.cjdr.ir مجله تحقيقات دندانپزشكي بابل  دانشگاه علوم پزشكي بابل   262

  ci.iricss.org جستارهاي شناختي  پژوهشكده علوم شناختي   264

 دانشگاه علوم پزشكي زابل  263
فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم 

 هداشتي درماني زابل پزشكي و خدمات ب
www.zbmu.ac.ir/journal  

 دانشگاه علوم پزشكي کردستان   261
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 کردستان 
sjku.muk.ac.ir  

  www.jhpm.ir مديريت ارتقاي سالمت  انجمن پرستاري ايران   261

  shenakht.muk.ac.ir فصلنامه علمي پژوهشي شناخت  دانشگاه علوم پزشكي کردستان   262

  iranhistory/194.225.24.210 تاريخ ايران  دانشگاه شهيد بهشتي   261

  www.zums.ac.ir/nmcjournal مجله مراقبت هاي پرستاري و مامايي  دانشگاه علوم پزشكي زنجان   261

 انجمن تحقيق و توسعه صنايع   222
ترويجي تحقيق و توسعه -نشريه علمي

 صنايع 
www.jrdi.ir  

  jpr.mazums.ac.ir مجله مرور بيماريهاي کودکان  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   226

  rmm.mazums.ac.ir تحقيق در پزشكي مولكولي  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   222
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  shenakht/194.225.24.210 مجله شناخت  دانشگاه شهيد بهشتي   224

  literature/194.225.24.210 ه تاريخ ادبيّات مجل دانشگاه شهيد بهشتي  223

 دانشگاه شهيد بهشتي   221
مجله تحليل اجتماعي نظم و نابرابري 

 اجتماعي 
194.225.24.210/socialanalysis  

  vandadptj.uswr.ac.ir نشريه تخصصي فيزيوتراپي  -ونداد  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   221

  journals.alzahra.ac.ir/jontoe انديشه هاي نوين تربيتي  ا دانشگاه الزهر  222

  journals.alzahra.ac.ir/psychstudies مجله مطالعات روان شناختي  دانشگاه الزهرا   221

  ijcp.uswr.ac.ir مجله ايراني روانشناسي باليني  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   221

  www.pessajsp.ir نامه روانشناسي ورزش فصل انجمن تربيت بدني   242

  www.ijcse.ir نشريه علم و مهندسي سراميك  نشريه علم و مهندسي سراميك   246

  www.ijpn.ir نشريه روان پرستاري  انجمن علمي پرستاري ايران   242

  www.jiitm.ir مجله طب سنتي اسالم و ايران  فرهنگستان علوم   244

  www.m-ieaoi.ir نشريه نامه اقتصاد اسالمي  ي اقتصاد اسالمي ايران انجمن علم  243

  www.jicers.ir فصلنامه سراميك ايران  انجمن سراميك ايران   241

  orj.srttu.edu مجله پژوهش هاي هستي شناختي  دانشگاه تربيت دبير شهبد رجايي   241

  www.jlviews.ir ق قضايي فصلنامه ديدگاه هاي حقو دانشگاه علوم قضايي   242

  jtpe.srttu.edu مجله آموزش تربيت بدني  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   241

  deej.kashanu.ac.ir نشريه مهندسي اکوسيستم هاي بيابان  دانشگاه کاشان   241

  energy.kashanu.ac.ir نشريه مديريت انرژي  دانشگاه کاشان   232

  s-hadith.kashanu.ac.ir نشريه حديث پژوهي  ان دانشگاه کاش  236

  scj.kashanu.ac.ir مجله محاسبات نرم  دانشگاه کاشان   232

  s-erfani.kashanu.ac.ir مجله مطالعات عرفاني  دانشگاه کاشان   234
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  jns.kashanu.ac.ir مجله نانو ساختارها  دانشگاه کاشان   233

  ijmcm.kashanu.ac.ir رياضي شيمي مجله  دانشگاه کاشان   231

  sh-kashan.kashanu.ac.ir نشريه کاشان شناخت  دانشگاه کاشان   231

  www.pnmag.info مجله پژوهش نامه قرآن و حديث  انجمن علوم قرآن و حديث ايران   232

  www.pdmag.info مجله پژوهش ديني  انجمن علوم قرآن و حديث ايران   231

  www.iwem.ir مجله مهندسي آبياري و آب  جمن مهندسي آبياري و آب ان  231

  www.jne.ir نشريه آموزش پرستاري  دانشكده پرستاري مامايي تهران   212

  alc/194.225.24.210 پژوهشنامه نقد ادب عربي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   216

  clls/194.225.24.210 ن و ادبيات خارجي نقد زبا دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   212

  www.joinforment.ir مجله مديريت اطالعات  انجمن علمي مديريت اطالعات ايران   214

  www.imps.ir مجله گياهان دارويي و محصوالت فرعي  انجمن علمي گياهان دارويي ايران   213

  www.jera.ir اري فصلنامه پژوهش هاي تجربي حسابد دانشگاه الزهرا   211

  www.jiss.ir مجله مطالعات اجتماعي ايران  انجمن جامعه شناسي ايران   211

212  
انجمن کيفيت و بهره وري صنعت برق 

 ايران 

پژوهشي کيفيت و بهره  -نشريه علمي

 وري صنعت برق ايران 
www.ieijqp.ir  

  www.jis.ir مجله جامعه شناسي ايران  انجمن جامعه شناسي ايران   211

 انجمن نت ايران   211
مجله ره آورد پژوهش نگهداري و 

 تعميرات 
www.amej.ir  

  www.geomorphologyjournal.ir مجله پژوهشهاي ژئومورفولوژي کمّي  انجمن ژئومورفولوژي   212

  www.sme-jme.ir مهندسي ساخت و توليد  انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران   216

  www.ihej.ir مجله آموزش عالي ايران  انجمن آموزش عالي ايران   212

  ifej.sanru.ac.ir پژوهشنامه بوم شناسي جنگل هاي ايران دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي   214
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 ساري 

213  
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري 

پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز )

 پژوهشي -علمي)
jwmr.sanru.ac.ir  

  www.jwmsei.ir مجله علوم ومهندسي آبخيزداري ايران  انجمن آبخيزداري ايران   211

211  
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري 
  jwse.sanru.ac.ir مجله مهندسي علوم آب 

212  
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري 
  rap.sanru.ac.ir پژوهشهاي توليدات دامي 

211  
انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير 

 ايران 
  www.jmvip.ir نشريه پردازش تصوير 

  www.iranjaps.ir ترويجي ترويج علم  -فصلنامه علمي انجمن ترويج علم   211

222 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري 
  jcb.sanru.ac.ir پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي 

  www.kimiahonar.ir کيمياي هنر  پژوهشكده هنر   226

222  
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و 

 بذر 

هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و  يافته

 باغي 
rafhc.spii.ir  

  /uijs.ui.ac.ir/are تحقيقات کاربردي زبان انگليسي  دانشگاه اصفهان   224

  /uijs.ui.ac.ir/nrqs در معارف قرآني کاوشي نو  دانشگاه اصفهان   223

  /uijs.ui.ac.ir/bjm ها  زيست شناسي ميكروارگانيسم دانشگاه اصفهان   221

  /uijs.ui.ac.ir/rjwph پژوهشنامه حكمت اهل البيت  دانشگاه اصفهان   221

  www.structuresteel.ir نشريه سازه و فوالد  انجمن سازه هاي فوالدي ايران   222

 انجمن ايراني تاريخ   221
فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي )

 پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ )
www.chistorys.ir  
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دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم شعبه 

مرکز مطالعات اسالمي :تهيه/ اصفهان

اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسالمي 

  www.faslname-akhlagh.ir فصلنامه تخصصي اخالق 

  tda.railassociation.ir ماهنامه حمل و نقل و توسعه  انجمن حمل و نقل ريلي ايران  212

  www.ijvcs.ir مجله بين المللي علوم باليني دامپزشكي  انجمن بيماري هاي داخلي دامهاي بزرگ   216

  teb.police.ir/teb فصل نامه علمي پژوهشي طب انتظامي  بهداري کل ناجا   212

  jias.kashanu.ac.ir مطالعات معماري ايران  دانشگاه کاشان   214

  moderncare.bums.ac.ir مراقبتهاي نوين  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   213

  www.tellj.ir آموزش زبان و ادبيات انگليسي  انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي   211

  www.spsj.ir مطالعات قدرت نرم  تيد کشور سازمان بسيج اسا  211

212  
انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير 

 مخرب ايران 
  www.weldingjournal.ir فصلنامه جوشكاري 

 انجمن پرستاري ايران   211
فصلنامه پرستاري داخلي )انعكاس اميد)

 جراحي 
www.ijmsn.ir  

  rsm.kashanu.ac.ir مجله ايمني و سنجش پرتو  دانشگاه کاشان   211

  www.ijop.ir نشريه انجمن اپتيك و فوتونيك ايران  انجمن اپتيك و فوتونيك ايران   212

  www.journalofbiosafety.ir ترويجي ايمني زيستي -فصل نامه علمي انجمن ايمني زيستي ايران   216

  www.ijmedicallaw.ir زشكي فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پ انجمن علمي حقوق پزشكي ايران   212

 انجمن ايمني زيستي ايران   214
پژوهشي مهندسي -دوفصل نامه علمي

 ژنتيك و ايمني زيستي 
www.gebsj.ir  

  goljaam.icsa.ir پژوهشي گلجام -فصلنامه علمي انجمن علمي فرش ايران   213

 Middle East Journal of دانشگاه علوم پزشكي سمنان   211
Rehabilitation and Health  

mejrh.sem-ums.ac.ir  
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  www.iiesj.ir فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي  موسسه مطالعات بين المللي انرژِي   211

212  
انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش 

 ايران 

ترويجي جامعه شناسي -فصلنامه علمي

 آموزش و پرورش 
www.iase-jrn.ir  

 ايران انجمن روانشناسي   211
روانشناسي معاصر،دوفصلنامه انجمن 

 روانشناسي ايران 
www.bjcp.ir  

-www.joc مجله کنترل  انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران   211 isice.ir  

 مؤسسه تحقيقات خاک و آب   422
علوم خاک و )پـژوهـش هاي خاک 

 ( آب
79.175.150.22/srjournal  

  wrjournal/79.175.150.22 پژوهش آب در کشاورزي  و آب  مؤسسه تحقيقات خاک  426

422  
مرکز مطالعات و پژوهش هاي خليج 

 فارس 

مجله بين المللي مطالعات زيست محيطي 

 خليج فارس 
espg.pgri.ac.ir  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   424
دانش و پژوهش در آموزش زبان 

 انگليسي 
journals.khuisf.ac.ir/ijrelt  

  www.ibsjournal.ir مجله بيوتكنولوژي کشاورزي  انجمن بيوتكنولوژي ايران   423

  www.ieaajournal.ir مديريت بر آموزش سازمانها  انجمن مديريت آموزشي ايران   421
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 آموزش

 .شود هاي گوناگون به شما آموزش داده مي به شيوهافزاري يكتاوب  ي نرم بستهچگونگي کار با اين 

 . هستند يبانيي پشت در دوره يآموزش يها نشست يآماده برگزار كتاوبيهمكاران ما در شرکت  :های آموزشي نشست

 .است  نهياز تهران مستلزم پرداخت هز رونيب ينشست آموزش يبرگزار. است نهيآموزش در محل شرکت بدون پرداخت هز

 .دهد ب را به صورت تصويري آموزش ميچگونگي کار با ابزارهاي يكتاو :ی آموزشي لوح فشرده

 . معرفي کلي برنامه و روش آغاز کار با برنامه و انجام تنظيمات اصلي را آموزش مي دهد :بروشور آموزش سريع

 .دهند گام با ذکر مثال آموزش مي  به مراحل تنظيم و کار با برنامه را به صورت گام :اساليدهای معرفي برنامه

 :گيرد و شامل راهنماهاي زير است اين راهنماها همراه پايگاه در اختيار مدير پايگاه قرار مي :راهنماهای متني برخط

 .کند کارکرد هر يك از منوهاي مديريت را در يك خط معرفي مي: راهنماي ابزارهاي مديريت

 .گويد مي اندازي پايگاه و انجام تنظيمات اصلي را در يك صفحه چگونگي راه: اندازي پايگاه  راهنماي راه

 .دهد گام آموزش مي به چگونگي کار با ابزارهاي گوناگون يكتاوب را به صورت گام: راهنماي جامع يكتاوب

 .دهد يقرار م رانيمد اريبرنامه را در اخت يها ابزارها و بخش يراهنما ييفهرست الفبا: يكتاوب ييراهنماي الفبا

 .کند يما را فراهم ممتون راهني  همهامكان جستجو در : جستجو در راهنما

 

 ارتباط یبرقرار یها روش 

رو شديد، بخـش   به هاي آموزشي و خواندن راهنماي برنامه يا هنگام کار با برنامه با پرسشي رو اگر پس از ديدن فيلم: هاي متداول پرسش

 .شايد مشابه پرسش شما را پيش از اين پاسخ داده باشيم. هاي متداول را ببيند پرسش

ي برخط فرستادن پيشـنهادها بـا    افزاري يكتاوب را از راه سامانه ي نرم توانيد هرگونه پيشنهاد براي بهبود بسته شما مي:  شنهادهايي پ سامانه

 .ها داشته باشد آن تر عيرفع سر جهياشكاالت و در نت قيدر گزارش درست و دق يما در ميان بگذاريد و نقش موثر

 .هاي زير براي بخش پشتيباني بفرستيد به يكي از روش هاي خود را پرسش: پاسخگويي الكترونيك

  پست الكترونيك به نشانيyektaweb@gmail.com  ياinfo@yektaweb.com 

 به نشاني  پر کردن فرم تماس پايگاه يكتاوبwww.yektaweb.com 

 ياد داشته باشيد به

شود و نشاني پسـت الكترونيـك خـود را     آن اشاره مياي که به  هاي خود، موضوع پرسش، نشاني بخش يا صفحه فرستادن پرسش هنگام

 .تر انجام پذيرد دقيق ذکر کنيد تا پاسخگويي سريع
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 اندازی های نصب و راه هزينه

طراحي قالب عمومي با طرح و  ، اختصاص فضا،دامنهبا ثبت  مديريت الكترونيك براي يك نشريه ي سامانهاندازي  به طور معمول راه

هاي  روزرساني برنامه براي سال و به پشتيباني .هزينه خواهد داشت ريالميليون بيست ساله،  و پشتيباني يك آموزش رنگ مورد نظر،

برنامه براي استفاده در تنها يك نشريه تنظيم شده است و براي . انجام خواهد شددر سال ريال  ميليونپنج اي حدود  با هزينه بعدي،

يا خريد مجدد برنامه ظرف مدت کمتر از )در صورت عقد قرارداد جمعي . امه خريداري شوداستفاده در نشريات مختلف، بايد چند برن

 62.122.222هر يك مثال با خريد دو سامانه مديريت پايگاه نشريه از يكتاوب، هزينه . هايي در نظر گرفته شده است تخفيف( شش ماه

ريال محاسبه خواهد  61.222.222هر يك ، هزينه (يا بيشتر)ه نشريه همچنين با خريد سه سامانه مديريت پايگا. ريال محاسبه خواهد شد

 . انجام کار و خدمات ارايه شده با ما تماس بگيريدچگونگي به منظور مذاکره براي خريد همزمان تعداد بيشتر و آگاهي از . شد

 

 عقد قرارداد و استفاده از خدمات

خـدمات ارايـه    .قابل دريافت اسـت   www.yektaweb.comام شده در نشاني انج هاي پروژهها و نمونه  مستندات و مشخصات برنامه

نمونـه  هـا و   بـراي آغـاز همكـاري و دريافـت فـرم      .قابل بررسـي و آزمـايش هسـتند    www.yektaweb.com/demoشده در نشاني 

 .را ببينيد www.yektaweb.com/infoنشاني  ،قرارداد

 

 برای آگاهي بيشتر

 www.yektaweb.com: شرکت پايگاه در شده انجام هاي پروژه نمونه و ها برنامه اتمشخص و مستندات به دسترسي

 info@yektaweb.com ،yektaweb@gmail.com :الكترونيك پست

  22643112:  شرکت اداري و مالي تلفن

 22643111 -22643113: پشتيباني و آموزشي امور تلفن

  22643111: اضطراري تلفن و دورنگار

  21624122441:  املع مدير همراه

 61 واحد - جاويد ساختمان - 2 پالک - ندا ي کوچه نبش -سرو ميدان از باالتر -شمالي نژاد پاک بلوار - آباد سعادت: نشاني

پـس بـا مـا در تمـاس باشـيد و      . هر نظر و پيشنهادي که منجر به تسريع و ارتقاي کار شود، راهنماي براي ارايه خدماتي بهتر خواهـد بـود  

 .اريمزاز همراهي شما سپاسگ. هاي يكتاوب را با ما در ميان بگذاريد هاي خود از مجموعه برنامه ها و خواست اهديدگ


