•هدف مجله
هدف اصلی این نشریه فراهم آوردن شرایط تبادل اندیشه در زمینه زیرساختهای مرتبط با فعالیتهای
اطالعاتی با توجه به جنبههای مفهومی ،ابزاری ،و کارکردی است .برای تحقق این هدف ،مطالعات ملی
کتابداری و سازماندهی اطالعات ناظر بر حیطههای موضوعی زیر در سطح ملی است:
−سیاستها ،راهبردها ،ابزارها و فنون ذخیره و بازیابی اطالعات؛
−سازماندهی ،مدیریت ،و اشاعه اطالعات؛
−پردازش ،مستندسازی ،و فنون کسب اطالعات و دانش و چگونگی مدیریت آنها؛
−اطالعشناسی ،اطالعیابی ،و روشها و رویکردهای نوین به علم اطالعات؛ و
−سایر زمینههای مرتبط در عرصه علم اطالعات و دانششناسی.
بنابراین ،استادان ،دانشجویان ،متخصصان علم اطالعات و دانششناسی و صاحبان حرفههای مرتبط با
مقولههای پیشگفته و دیگر عالقهمندان ،مخاطبان بالقوه این مجله تلقی شدهاند.
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•شرایط پذیرش مقاله
مقاالتی پذیرفته میشوند که ویژگیهای زیر را دارا باشند:
−برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛
−ساختاری علمی و روان داشته باشد؛
−محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛
−یافتههای آن بهصورت مستند و مستدل ارائه شده باشد؛
−هر مقاله از پانزده صفحه حروفنگاری شده تجاوز نکند؛ و
−شیوه استناد مبتنی بر قواعد  APAتنظیم شده باشد (برای اطالع از جزئیات لطف ًا به نشانی nastinfo.
 nlai.irمراجعه شود).

• طبق ابالغیه شماره  179836مورخ  1390/09/12کمیسیون نشریات علمی کشور ،این نشریه از شماره
( 82تابستان  )89دارای رتبه علمی – پژوهشی گردیده و از سوی شورای راهبری  ISCدارای ضریب تأثیر
 0/278است.

• About

NASTINFO is a peer reviewed journal indexed in Islamic World Science Center (ISC) and
Scientific Information Database (SID). NASTINFO latest Impact Factor is 0.278 based on
ISC.

•	 Aims and Scopes
The main objective of the journal of National Studies on Librarianship and Information
Organization is to provide a situation in which thought exchange in information activities
especially functional and conceptual aspects is possible. To achieve this goal NASTINFO
covers the following subject areas in a national basis:
- Policies, strategies, tools and techniques of information storage and retrieval;
- Information organization, management and dissemination;
- Information process and authority control as well as techniques to gain knowledge and
information and the way they are managed;
- Informology, Information seeking and new approaches to information science; and
- Other related areas in knowledge and information science.
Therefore, all researchers, students and professionals in knowledge and information science
are among potential audiences of the Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization.
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•	 Submission policy
The manuscripts will be reviewed and only those will be accepted that are:
- Resulted from a pure research;
- Having a firm but smooth basis;
- Having valid and credible content;
- Presented documentary and arguable results;
- Limited pages in 15 (4000 words); &
- Citation method is APA.

