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نشریه تازههای اطالعرسانی و مهارتهای اطالعیابی نشریه علمی -تخصصی1میباشد و مقالههای نوشته شده در
موضوعهای كتابداری ،اطالعرسانی ،كتابشناسی ،نسخه شناسی ،آرشيو ،شبكههای اطالعرسانی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،علمسنجی ،معرفی و نقد منابع اطالعاتی ،گزارشهای كتابخانهای را منتشر میكند .این نشریه به صورت
الكترونيكی منتشر و در سایت مركز اطالعرسانی و كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد با آدرس اینترنتی زیر
قرار میگيرد:
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=627&lang=fa

محتوای مقاالت ،كاربردی و در راستای توسعه مهارتهای سواد اطالعاتی ،بازیابی بهتر اطالعات ،استفاده بهينه از
اطالعات میباشد .ترتيب انتشار نشریه فصلنامه و هر شماره شامل  20تا  25صفحه میباشد.
 هیات تحریریه
هيات تحریریه شامل سردبیر ،مدیر داخلی و اعضا به شرح زیر میباشند.
سردبیر :زهره عباسی (رئيس مركز اطالعرسانی و كتابخانه مركزی)
 دكترای علم اطالعات و دانششناسی تلفن تماس38806504 : -ایميلabassi@um.ac.ir :

مدیر داخلی :محبوبه فراشباشی آستانه ،كارشناس ارشد بخش مرجع
كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی،
 -تلفن تماس38806553 :

 -ایميلastaneh@um.ac.ir :

 - 1نشریات علمی تخصصی نشریاتی هستند كه وابسته به برخی سازمانها و نهادهای خاص میباشند و مباحث تخصصی را در یک زمينه
مطرح میكنند و نویسندگان مختلف میتوانند مطالب خود را برای مجله ارسال كنند .این نوع مجالت هيچ گونه امتياز و مجوز علمی را
از ارگانهای زیربط مثل وزارتخانه یا حوزه علميه و ...دریافت نكردهاند و صرفا" به منظور اطالعرسانی و باال بردن آگاهی قشر خاصی از
افراد جامعه در زمينههای تخصصی به چاپ میرسند.

اعضا به شرح ذیل میباشند:
* پریوش ایمان طلب :مسئول بخش سفارشات ،كارشناسی كتابداری پزشكی
 -تلفن تماس38806510 :

 -ایميلimantalab@um.ac.ir - cent-acquisition@um.ac.ir :

* فاطمه ذاکریفرد :كارشناس ارشد بخش پایاننامهها ،كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی
 -تلفن تماس38806547 :

 -ایميلthesis@um.ac.ir:

* محمد جعفر طالیی :مسئول بخش امانت ،كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی
 -تلفن تماس38806541 :

 -ایميلtalaee@ferdowsi.um.ac.ir:

* محمود صدیقی :مسئول بخش مرجع ،كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی
 -تلفن تماس38806540 :

 -ایميلmarjacl@um.ac.ir :

* فرزانه فرجامی :مسئول بخش نشریات ،كارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی
 -تلفن38806525 :

 -ایميلfarjami@um.ac.ir :

* فاطمه هراتیان :كارشناس علم اطالعات و دانششناسی ،مسئول بخش آموزش و ارتباطات
 -تلفن تماس38806531 :

 -ایميلcent-education@um.ac.ir :

 فرایند بررسی مقالهها
مقالههای دریافت شده ،نخست توسط مدیر داخلی مورد بررسی قرار می گيرند و در صورتی كه با خط مشی نشریه
مطابقت داشته باشند ،به منظور ارزیابی برای دو تا سه نفر از داوران صاحبنظر ارسال خواهد شد.
مقالهها ابتدا به ترتيب تاریخ دریافت بررسی میشوند و سپس به ترتيب دریافت نظر مثبت داوران منتشر خواهند
شد.
 راهنمای نگارش و پذیرش مقاله
 مقاله در نرم افزار  MS-Wordفونت  ،B nazanin 12تيترها فونت  14و در انگليسی فونت  Times newromanفونت
 12و تيترها فوت  14تایپ گردد.
 طول مقاله حداكثر  5صفحه و هر صفحه دارای  20سطر باشد.
 كليدواژهها توسط نویسنده تهيه و درج گردد.
 مقاله قبالً در نشریه دیگری به چاپ نرسيده ،یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد .در صورتيكه قبالً
مقاله در مجامع علمی ارائه شده ،اطالعات آن ضميمه شود.

 در مقاالتی كه بيش از یک نویسنده دارند ،نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهدهدار مكاتبات
مشخص نمایند.
 صفحه اول مقاله ،شامل اطالعات :عنوان مقاله ،نام كامل نویسنده/گان همراه با وابستگی سازمانی نشانی كامل،
شماره تلفن ،و نشانی پست الكترونيكی باشد.
 اسامی خارجی در متن به زبان فارسی آوانویسی شده و اصل آن پانویس شود.
 اختصارات انگليسی به همراه صورت كامل پینوشت شوند.
 دفتر مجله در ویراستاری ،چاپ یا عدم چاپ مقاالت آزاد است و مقاالت دریافتی مسترد نخواهد شد.
 مقاله پس از ارزیابی داوران ،مجدداً توسط نویسنده اصالح میشود.پس از اعمال اصالحات الزم و تأیيد نهایی ،به
ترتيب تاریخ آماده شدن ،در مجله چاپ میشود.
 در مقاله هایی كه به فارسی ترجمه میشوند ،نسخهای از اصل مقاله پيوست متن فارسی باشد.
 منابع مورد استفاده ،به ترتيب الفبای نام نویسندگان ،در پایان مقاله و مطابق با شيوهنامه انجمن روانشناسان
آمریكا دستورالعمل ( )APAتنظيم گردد.
 اطالعات تماس با نشریه
نشانی :مشهد – ميدان آزادی -پردیس دانشگاه – مركز اطالعرسانی و كتابخانه مركزی
 برای كسب اطالع بيشتر میتوانيد با شماره تلفن  0513-8806500تماس بگيرید
 -پست الكترونيکejiss@um.ac.ir :

 -فاكس0513 -8807088 :

