


مروری اجمالی بر تاریخچه مجله علوم زراعی ایران
[تا کنون( 1377)از ابتدا ]

پيوست  11+ جلد81:کل شماره های چاپ شده از ابتدا تا کنونتعداد

مقاله 23(+ مجله علوم زراعی ایران)مقاله582:تعداد کل مقاالت چاپ شده از ابتدا تا کنون

(پيوست مجله علوم زراعی ایران)

مقاله26:ميانگين تعداد مقاالت چاپ شده در هر سال



اسامي سردبيران مجله از ابتدا تا كنون:

1- (تهراناستاد دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقيقات)دکتر قربان نورمحمدی

(1383-1377)

2- (  ذردانشيار موسسه اصالح و تهيه نهال و ب)مهندس یوسف عرشی

(1385-1383)



(ادامه) اسامي سردبيران مجله از ابتدا تا كنون

3- دکتر محمدرضا جالل کمالی( محقق ارشد گندمCIMMYT  )

(1387-1385)

4- (  استاد دانشگاه گيالن)دکتر مسعود اصفهانی

(1387تا کنون)



 :اسامي مديران مسئول مجله از ابتدا تاكنون

1- (1شماره 1جلد 1377سال )دکتر سيد ابوالحسن هاشمی دزفولی

2- (1شماره 2جلد 1379تا سال 1شماره 1از جلد 1377سال )دکتر اسالم مجيد هروان

3- (2شماره 3جلد 1381تا سال 2شماره 2جلد 1379از سال )دکتر عباس سعيدی



 :اسامي مديران مسئول مجله از ابتدا تاكنون

4- (3شماره 6جلد 1383تا سال 3شماره 4جلد 1381از سال )دکتر بهزاد قره یاضی

5- (3شماره 8جلد 1385تا سال 4شماره 6جلد 1383از سال )دکتر محمد رضا جالل کمالی



 :اسامي مديران مسئول مجله از ابتدا تاكنون

6- (4شماره 16جلد 1393تا سال 4شماره 8جلد 1385ازسال )دکتر سيد عطاءاله سيادت

7- (کنونتا 1شماره 17جلد 1394از سال )دکتر بهزاد قره یاضی



دبيراناعضای گروه 
مجله علوم زراعي ايران

(دانشيار دانشگاه گيالن)مسعود اصفهاني دكتر -1

(استاد دانشگاه كاليفرنيا، ريورسايد، آمريكا)دكتر بهمن اهدايي-2

(استاد موسسه ثبت و گواهي بذر)دكتر حسين حيدری شريف آباد -3

(CIMMYTمحقق ارشد گندم )دكتر محمدرضا جالل كمالي -4

(دانشيار موسسه تحقيقات گياهپزشكي)دكتر اسكندر زند -5

(استاد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي رامين خوزستان)دكتر سيد عطاءاله سيادت -6

(استاد موسسه ثبت و گواهي بذر)دكتر سيديعقوب صادقيان مطهر -7

(دانشيار موسسه اصالح چغندر قند)دكتر محمد عبداللهيان نوقابي -8

(دانشيار پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی)دكتر بهزاد قره ياضي -9

(استاد دانشگاه تهران)دكتر داريوش مظاهری -10

(استاد دانشگاه تبريز)دكتر محمد مقدم -11

(دانشيار مركز تحقيقات كشاورزی دانشگاه ماساچوست، آمهرست،آمريكا)دكتر مسعودهاشمي-12

(دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشيار )دكتر قاسم محمدی نژاد-13



تصاوير اعضای گروه دبيران مجله

اددكتر حسين حيدری شريف آب دكتر مسعود اصفهاني

دكتر داريوش مظاهری دكتر بهزاد قره ياضي ابيدكتر  محمد عبداللهيان نوق طهردكتر سيد يعقوب صادقيان م

دكتر اسكندر زند دكتر محمد رضا جالل كمالي دكتر بهمن اهدايي

دكتر قاسم محمدی نژاددكتر گودرز نجفيان دكتر مسعود هاشميدكتر محمد  مقدم  

دكتر سيد عطاءاله سيادت



روند بررسی مقاالت

من، تطابق داشتن با دستورالعمل آماده سازی مقاله، عضویت در انج
تعهدنامه کتبی

(گان)بررسی اوليه توسط سردبير و اعالم وصول به نگارنده

طرح در جلسه گروه دبيران

 (رحداقل سه نف)و یا داوری ( یک نفر)ارسال برای بررسی مقدماتی

سال  طرح نظرات داوران در جلسه گروه دبيران و تصميم گيری برای ار
نظرات داوران به نگارنده و یا توقف بررسی



روند بررسی مقاالت

 و ( مداه 1ظرف حدداکرر  )دریافت نسخه اصالح شده مقاله از نگارنده
ارسال آن به داور تطبيق دهنده

يدری  طرح نظرات داور تطبيق دهنده در جلسه گروه دبيران و تصميم گ
برای پذیرش، اصالح مجدد و یا عدم پذیرش

    در صورت پذیرش مقاله، نگارنده مسئول مکاتبدات ملدزم بده اعمدال
دقبل از چاپ آن می باش( سردبير مجله)اصالحات ویراستار نهایی 



دستاوردها

انواع بذرهای گلرنگ

 (در ابتدای هر فصل)انتشار به موقع

 دریافت امتياز ضریب تاثير(Impact Factor )  از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
(ISC)

 را ه اندازی سامانه دریافت و بررسی مقاالت از طریق سایت
www.agrobreedjonal.ir

 احراز رتبهAاز کميسيون بررسی نشریات علمی کشور

 1393مجله علوم زراعی ایران در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی در سال

زیده شده  بعنوان یکی از ده نشریه برتر گروه کشاورزی و منابع طبيعی کشور برگ

است

http://www.agrobreedjonal.ir/


(ادامه)دستاوردها 

 این مجله در سایت های ذیل نمایه می شود
www.SID.IR

WWW.CABI.ORG

http://www.cabi.org/publishing-products/full-

text-products/cabi-full-text/

WWW.ISC.IR

WWW.MAGIRAN.IR

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1151
http://agrobreedjournal.ir/files/site1/pages/cabi-fulltext-material-from-journals.xls
http://www.cabi.org/publishing-products/full-text-products/cabi-full-text/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4747&Number=64

