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  سخن سردبیر 
كنند، يكي  تخصصي منتشر مي -ها و مطالعات انجام شده را در قالب مقاله علمي تخصصي كه نتايج پژوهش -نشريات علمي

اجتمـاعي كشـورها محسـوب     –هاي مهم توسـعه فرهنگـي    هاي علمي در جهان هستند و از شاخص از ابزارهاي مهم توليد داده
لقي شده كه در شكوفايي و تعالي و توسعه پايدار كشورها نقـش مهمـي   شوند. مجالت علمي به عنوان سيستم عصبي جوامع ت مي

هاي نوين ارتباطي، ممكن است برخي تصور كنند كه عصر فرهنگ نوشـتاري و بـالتبع نشـريات علمـي      دارند. با پيشرفت فناوري
است كـه انتشـار نشـريات    ها حاكي از آن  گذشته است و به عصر فرهنگ تصويري يا دوران بصري وارد شديم. اما نتايج پژوهش

 -هـاي علمـي   و آزمايشـگاه   هاي متعدد علمي و تخصصي، مؤسسـات گونـاگون علمـي    تخصصي به دليل گسترش رشته -علمي
انتشـار نشـريات    رونـد ، نگاهي گذرا بر در آستانه ورود به قرن پانزدهم هجري شمسيپژوهشي، بيش از پيش اهميت يافته است. 

 داريم. علمي در ايران 
 27) با عنوان مجله علمي علميه دولت عليه ايران، يعني پس از گذشت 1864ه.ش (1244ن مجله علمي ايران در سال نخستي

(برابـر بـا    1364تـا  1244سال از انتشار نخستين روزنامه ايران به دستور ناصرالدين شاه و به صورت ماهنامه منتشر شـد. از سـال  
سال عمـر   6در ايران انتشار يافتند. هر يك از اين مجالت به طور متوسط حدود عنوان نشريه علمي  205) حدود  1985تا  1864

  سال عمر كردند). 40كردند (برخي از آنها پس از چند شماره و در همان سال اول تعطيل شدند و برخي ديگر تا 

  تاريخ انتشار نخستين مجالت علوم كاربردي در ايران 

  تشارسال ان  نوع نشريه  سال انتشار  نوع نشريه
  ه.ش 1330  معدن و نفت  ه.ش 1281  كشاورزي

  ه.ش1333  هواپيما و فضا  ه.ش 1287  پزشكي

  ه.ش1336  داروپزشكي  ه.ش 1296  دامپزشكي

  ه.ش 1338  روان پزشكي  ه.ش1299  تكنولوژي

  ه.ش 1339  دامداري  ه.ش 1301  بهداشتي

  ه.ش 1344  دندانپزشكي  ه.ش1315  آبياري، جنگل و منابع طبيعي

  ه. ش 1352  علوم كامپيوتر  ه.ش1326  و معماريساختمان 

) با پيروزي انقالب اسالمي ايران 1979( 1357، در انتشار نشريات علمي در ايران تحولي به وجود آمد. در سال 1344از سال 
  د.انتشار بسياري از نشريات علمي متوقف شد ولي پس از چند سال انتشار آنها با بافتي مجزا نسبت به گذشته آغاز ش
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 و

  1370 -1396هاي هاي مختلف طي سال آمار تعداد نشريات علمي كشور در گروه

  1396  1377  1370  تخصصي –بندي گروه نشريات علمي  طبقه
  209  69  53  مهندسي –فني 

  412  42  30  پزشكي

  178  33  17  كشاورزي و منابع طبيعي

  132  20  19  علوم پايه

  693  120  43  علوم انساني

  1723  284  162  جمع

هايش گامي مثبت تلقي كـرد. در   ها و ضعف توان انتشار نخستين نشريه علمي ايران را در آن زمان، با وجود تمامي كاستي مي
تخصصي در قرن چهاردهم هجري شمسي از لحاظ كمي رشد چشمگيري داشتند اما بيشتر اين نشريات  -مجموع نشريات علمي

است در قرن جديد، در كنار افزايش تعداد نشريات علمي، شاهد ارتقاي  كيفيت نشريات  از نظر كيفيت چندان مناسب نبودند. اميد
 تخصصي نيز باشيم. -علمي
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