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) مورد 5روز، همان (روز و حداقل آن صفر  17طول مدت داوري به طور متوسط . عمل آمده استمورد داوري به 41جمعا  15/1/91تا  1/12/90در فاصله زماني 

  .كندهيئت تحريريه مجله از دقت نظر و سرعت داوران ارجمند خود صميمانه تشكر مي. بوده است) يك مورد(روز  83و حداكثر آن 
 
  

مقاله به طور براي هر عنوان . بوده است روز 28روز و حداقل آن  116تا پذيرش عنوان مقاله چاپ شده است كه ميانگين مدت زمان ارسال  14در اين شماره، 

  .داوري بوده است 4داوري و حداكثر آن  2مورد نظرات داوري استفاده شده و حداقل آن  5/2متوسط از 

  

    :شود هاي زير نمايه مي اين نشريه در پايگاه :سازينمايه

 http://www.magiran.com بانك اطالعات نشريات كشور) مگ ايران( - 1

2 - SID) (عات علمي جهاد دانشگاهي اطالhttp://www.sid.ir 

3 - )ISC( پايگاه استنادي علوم جهان اسالم http://www.isc.gov.ir 
 




