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 چکیده

های مختلف عمومی و ها و پایگاهسازی یك نشریه به صورت کلی فراهم نمودن شرایطی است که عنوان یك نشریه درسایت نمایه

هرچه تعداد شد و  خواهددیده شود، تعداد بازدیدکننده از سایت نشریه بيشتر  هر چه عنوان یك نشریه بيشتر .تخصصی رؤیت شود

ت بيشتری برای چاپ به شوند و در صورت تمایل، مقاال محققين بيشتری با نشریه آشنا می ،بازدیدکننده از سایت نشریه بيشتر شود

ت چاپ شده در یك نشریه صورت پذیرد ت بيشتر دیده شوند و استناد بيشتری به مقاالهرچه مقاال و گردد آن نشریه ارسال می

ت ارائه آسانتر محتوای علمی سازی مجال مزایای نمایهاز جمله  .آن رشته دارد پژوهشگرانمقبوليت بيشتر نشریه در بين  حكایت از

ت و افزایش ضریب نفوذ احتمال خوانده شدن و ارجاع به مقاال ، افزایشتافزایش احتمال دیده شدن مقاالپژوهشگران، ت به مقاال

 های ملی و بين المللی است. در پایگاه ت علمیثير مجالأیا ضریب ت

ها و مرکز اسناد  ها، موزه رسانی سازمان کتابخانه سازی فصلنامه کتابداری و اطالع در این جستار، نگاهی خواهيم داشت به نمایه

 که در بيست و سومين سال فعاليت است. آستان قدس رضوی

 

 رسانی اطالع سازی، فصلنامه کتابداری و نمایه، نمایه ها: کلیدواژه
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 مقدمه

های  های جدید در حوزه یافتهاستفاده از . پژوهشگران است زبان مشترک بين محققان و، زبان علم، در دنيای امروز

 دهد. چراغ راه دیگری قرار می، یك را راه رفته هر و شود میا علوم قارت رشد و، منجر به مختلف علمی

پذیری محتوای علمی نشریات الزم است که نشریات با  یتؤبرای رو  نشریات هستند، توليدات علمی نشر ابزار

المللی نمایه  های معتبر بين در پایگاه و های علمی را منتشرکنند این یافتههای علمی  رعایت قواعد مشخص در قالب مقاله

 .شود اطالعات منتشر میمرزهای جغرافيایی فراتر از اینجاست که  سازند.

ای ارزش چاپ در نشریه  اگر مقاله پدیدار شدن اینترنت دیگر جایی برای بيانات محدود ندارد. گسترش علوم رایانه و

مندی تمامی  برای بهره های معتبر دنيا اهميت نمایه در پایگاه به منطقه خاص شود. باید محدودن دارد علمی را

 رسانی در اطالع ری واهدف از نمایه فصلنامه کتابد، آنچه گذشت ذکر با های علمی است. ترین یافته مندان به تازه عالقه

 گردد.  المللی آشكار می های بين پایگاه

المللی نشریات سازمان  بين اقدامات شایان توجهی در عرضه برد 9911در سال  بخش به مدد یگانه هستی

اندرکاران  اهتمام دست ثمره تالش و، این اقدام مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام پذیرفت. ها و موزه، ها کتابخانه

المسلمين سيد جالل  االسالم و حجت ،های رئيس وقت سازمان حمایت بود. 19سال رسانی در اطالع فصلنامه کتابداری و

اقدامات  زمينه را برای اولين، های مورد نياز مين هزینهأت رسانی و اطالع استانداردسازی فصلنامه کتابداری و از ،حسينی

، ها کتابخانهدریغ رئيس سازمان  های بی حمایت تحقق یافت دستاورد 11 ماه ابتدای سال ششآنچه در  و مهيا ساخت

 است.اسناد آستان قدس رضوی  مرکز ها و موزه

 )ص( را عالم آل محمد، جهت اطالع همه آنان که دغدغه مرجعيت علمی آستان مقدس حضرت رضا این جستار،در 

 .گردد رسانی تقدیم می اطالع مراحل استانداردسازی فصلنامه کتابداری و دارند گزارش کوتاهی از

های علمی را راهنما  و انتشار نشریات تخصصی در دیگر عرصه اندازی مندان برای راه تواند عالقه این گزارش می

 باشد.

 

 چیست؟ سازی نمایه

 برابر است. شده گرفته کردن داللت معنی به Indic التينی واژه از که است Index واژه انگليسی در نمایه معادل

 نمایيدن و نمودن مصدر از نيز نمایه کلمه است. «پهرست» پهلوی، واژه معرب گویا که بوده فهرست Index فارسی

 .است شده گرفته

 تشخيص، طریق از مدارک تحليل عمل به ،نمایه» مجموع در اما است، شده ارائه متنوعی و مختلف تعاریف نمایه از

 تواند می که شود می گفته مدرک موضوعی محتوای به توصيفگر یا خاص، اصطالحات ها، شاخص تخصيص و انتخاب

 (9911 )رمضانی، «گردد ها داده یا و اطالعات از خاصی های شخب یا معين مدارک بازیابی موجب
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  .شود می تقسيم «2موضوعی نمایه» و 1«توصيفی نمایه» دسته دو به نمایه کلی، طور به

 را باشند می موسوم کتابشناختی اطالعات به معموالً که مدرک یك غيرموضوعی اطالعاتی های ویژگی به پرداختن

 مدارک بر دسترسی و دارد موضوعی بار که مدرک اطالعاتی هایزمينه پرداخت و ساخت و ؛گویند می «توصيفی نمایه»

 .شود می خوانده «موضوعی نمایه» سازد می پذیر امكان موضوع طریق از را

 به اطالعات دادن سازمان منظور به گوناگون، های روش از استفاده با مدارک اطالعاتی محتوای ضبط و ثبت به

 .شود می گفته «3سازی نمایه» بازیابی سهولت قصد

 لحاظ این از است. جستجو مورد موضوعی مطالب به کنندگانمراجعه دسترسی ميزان افزایش «4سازینمایه هدف»

 مواد گزینش باشند. متفاوت هم با ها آن اطالعاتی نيازهای و کننده استفاده جامعه به بسته هاسازینمایه که است ممكن

 عواملی جمله از ... و خاص منبعی و مدرک به توجه زبانی، سوگيری خاص، موضوعی به توجه منتشره، مطالب ميان از

 .(9911 )رمضانی، بگذارند تأثير سازی نمایه هدف بر توانند می که هستند

   

 سازی نشریه تعریف نمایه

های مختلف  ها و پایگاه سایت سازی یك نشریه به صورت کلی فراهم نمودن شرایطی است که عنوان یك نشریه در نمایه

 دیده شود، تعداد بازدیدکننده از سایت نشریه بيشتر خواهد هر چه عنوان یك نشریه بيشتر .عمومی و تخصصی رؤیت شود

شوند و در صورت تمایل،  هرچه تعداد بازدید کننده از سایت نشریه بيشتر شود محققين بيشتری با نشریه آشنا میشد و 

ت ت بيشتر دیده شوند و استناد بيشتری به مقاالهرچه مقاال .گردد چاپ به آن نشریه ارسال می ت بيشتری برایمقاال

 است.از مقبوليت بيشتر نشریه در بين محققين آن رشته  نشانچاپ شده در یك نشریه صورت پذیرد 

افزایش احتمال خوانده شدن و ارجاع  ،تافزایش احتمال دیده شدن مقاال ،ت به محققينتر محتوای علمی مقاال ارائه آسان

 است. سازی مجالت مزایای نمایهاز  علمی مجالتثير أت و در نهایت افزایش ضریب نفوذ یا ضریب تبه مقاال

 

  مجالتسازهای  انواع نمایه

 سازهای داخلی نمایه

 :سازهای داخلی موجود عبارتند از طور مثال در کشور ما نمایهه کنند. ب در سطح هر کشور فعاليت میسازهای داخلی  نمایه

  IranMedexپایگاه . 9

  Magiranپایگاه . 2

  SIDپایگاه . 9

 
1. Descriptive  Index 

2. Subject  Index 

3. Indexing 

4. Indexing Goal 
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  ISCپایگاه  .4

  Noormags  پایگاه .5

 المللی سازهای خارجی یا بین نمایه

سازها  نمایه، این پذیرند های مختلف می جهان و به زبان مجالترا از تمامی  مقاالت المللی، سازهای خارجی یا بين نمایه

 عبارتند از:

1. PubMed Central  
2. Medline  
3. ISI (Web of Science)  
4. SCOPUS, EMBASE, Elsevier Bibliographic Databases  
6. Index Copernicus  
7. DOAJ  
8. Academic Search Complete (EBSCO) 
 

 سازی به لحاظ اهمیت های نمایه پایگاه

، «های تخصصی و موضوعی پایگاه»، «پایگاه های عمومی و مشترک»دسته اصلی  9ها از نظر اهميت به  پایگاه

  شود. بندی می تقسيم« های اصلی پایگاه»

 سازی به لحاظ اهمیت های نمایه . پایگاه2جدول 

 ,DOAJ, COPE, Ebsco, Copernicus Magiran, SID های عمومی و مشترك پایگاه

CIVILICA, Noormag, ... 

  Agricola, CAB &CABI, Agrindex های تخصصی و موضوعی پایگاه

 

 های اصلی پایگاه

 

ISI, Pubmed, Scopus, ISC 

 

ی باید صورت گيرد از ا ها چه کارها و اقداماتی و در چه مرحله شدن نشریات علمی در پایگاه که برای نمایه ما اینا

آید، نشان دهنده مسير  هایی که در ادامه می پاسخ به پرسش .توجه نمایندجمله مسائلی است که نشریات باید به آن 

  های داخلی و خارجی است. سازی در پایگاه جهت نمایهروی نشریات  پيش

. 9برای شروع به کار چه اقداماتی را باید انجام دهيم؟ . 2برای نمایه کردن نشریه به چه چيزهای نيازمندیم؟ . 9

سازی  های نمایه تفاوت این پایگاه. 5باشد؟  های می توانيم نشریه را در آن نمایه کنيم شامل چه پایگاه ی که مییها پایگاه

 در چيست؟ 
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 سازی نمایه برایاستانداردهای اولیه یك نشریه 

 داشتن عنوان مشخص و گویا برای نشریه؛ 

 ؛ (گردد زبان انگليسی منتشر میدر صورتی که نشریه به زبانی غير از )داشتن عنوان انگليسی مشخص و گویا 

 ؛(یونيك)داشتن یك عنوان مخفف از نشریه به صورت واحد 

 ؛ (تواند آرم صاحب امتياز و یا آرم اختصاصی خود نشریه و یا هر دو باشد این آرم می)داشتن یك آرم مشخص 

 ت تحریریه مشخص؛ئداشتن سردبير و هي

 ت تحریریه و تيم مشورتی نشریه؛ئشوری در تيم هيت علمی خارجی با تنوع کئاستفاده از اعضای هي 

 چاپی و یا الكترونيكی؛ (ISSN) داشتن شماره شاپا

 ؛سایت تخصصی و استانداردداشتن وب

 داشتن دوره تناوب انتشار مشخص؛

 نتشار به موقع و بدون تأخير؛ ا

 مقاله در شمارگان چاپ شده در طول یك سال انتشار نشریه؛  22داشتن حداقل 

 های آن به صورت یكسان باشد؛  بندی استاندارد که تمامی بخش مقاالتداشتن 

 ؛(راهنمای نویسندگان) مقاالتداشتن یك راهنمای کامل و استاندارد برای تأليف 

 ؛(WAME, OASPA, COPE) قی و نشر مطابق با استانداردهای جهانی مرتبطخالاپایبندی به اصول 

 ؛)گردد که نشریه به زبانی غير از زبان انگليسی منتشر میدر صورتی (داشتن چكيده انگليسی 

 ؛ مقاالتمشخص برای (scop)  داشتن حوزه موضوعی

 مقاالتداشتن فرآیند بررسی و داوری علمی مشخص برای 

نقش بسيار مهمی در  با کيفيت علمی باال مقاالترعایت قوانين نشر، چاپ به موقع و انتشار عالوه بر موارد فوق،  

 .های علمی دارد در پایگاه مجالتشدن  نمایه

 استانداردسایت  های یك وب ویژگی

 اختصاصی باشد سایت هر نشریه باید دارای یك وب

 باید دارای آرم مشخص به نشریه و یا آرم صاحب امتياز نشریه نيز باشد

 :تواند به چند زیر بخش تقسيم شود که عبارتند از بخش اطالعات نشریه: این بخش خود می

 عات کلی درباره نشریه اطال .9

 انداز نشریه اهداف و چشم .2

 ت تحریریه نشریهئهي .9

 قی نشر اصول اخال .4

 های نشریه نمایه .5
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  مقاالتفرآیند پذیرش   .1

 عاتاخبار و اطال .7

 مقاالتآرشيو    .9

 و آماده چاپ مقاالت  .1

 بخش داوران   .92

 مقاالتاستانداردهای 

که در هر  ییهابخش. یكسان و مطابق راهنمای نویسندگان باشدبندی و ساختار ظاهری به لحاظ بخش مقاالتتمامی 

 از:مقاله باید وجود داشته باشد عبارتند 

 عنوان اصلی مقاله .9

 اسامی نویسندگان مقاله .2

 (با ذکر مرتبه علمی، وابستگی سازمانی و تخصص)وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت کامل  .9

 پذیرش مقالهتاریخ دریافت و تاریخ بازنگری و تاریخ  .4

 چكيده .5

 کلمات کليدی .1

 مقدمه .7

 ها مواد و روش .9

 ها یافته .1

 گيری بحث و نتيجه .92

 تقدیر و تشكر .99

 (ها به درستی نوشته شده باشد تمامی استنادات و رفرنس) منابع  .92

 (برای مقاالت غيرانگليسی زبان)عنوان انگليسی مقاله  .99

 (برای مقاالت غيرانگليسی زبان)چكيده به انگليسی  .94

 (برای مقاالت غيرانگليسی زبان)اسامی نویسندگان به انگليسی  .95

 وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت کامل به انگليسی .91

 تاریخ دریافت و تاریخ بازنگری و تاریخ پذیرش مقاله .97
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 های اطالعاتی ها و پایگاه نامه در نمایه نشریه وضعیت گزارش

       :DOAJرسانی و بارگذاری تمامی مقاالت در  سازی نشریه کتابداری و اطالع نمایه .2

در  2229در سال  DOAJ (The Directory of Open Access Journals)پایگاه نشریات با دسترسی آزاد یا 

نشریه با دسترسی آزاد را در  92222نشریه با دسترسی آزاد شروع به کار کرد و امروز حدود  922سوئد با  1دانشگاه لوند

سازمانی عضوپذیر است و  DOAJ دهد. علوم اجتماعی و علوم انسانی پوشش می، پزشكی، های علم و فناوری تمام زمينه

 عضو عادی و حامی.، شوند: ناشر بندی می اصلی طبقه هدست سهاعضای آن در 

یكی از  DOAJ و یك هدف فراگير و آرزویی غایی برای همه مجالت شده استسازی  نمایه درحال حاضر

باشد که امكان دسترسی و جستجوی  می  (Open Access)سازی مجالت رایگان المللی جهت نمایه های بين پایگاه

دهد. مجالت  پژوهشی را پوشش میتمامی موضوعات علمی و و  کند مقاالت نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می

 باشند.  در دسترس می، این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت

تعهد تيم نشریه به کيفيت و دسترسی  هدهند درحقيقت بيان روشن هدف نشریه است و نشان DOAJ عضویت در

  شده است. آزاد به مقاالت داوری

 شود. رسانی در این پایگاه نمایه میمقاالت فصلنامه کتابداری واطالع 
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 :MIARرسانی در  حضور نشریه کتابداری و اطالع .1

MIAR ارزیابی مجالت علمی دنياست که توسط دانشگاه بارسلونا در اسپانيا  یك پایگاه اطالعاتی برای شناسایی و

 شود. تدوین می

 

 

 :1رسانی توسط گوگل اسکالر اطالعسازی مقاالت نشریه کتابداری و  نمایه .3

های تخصصی به  و یا دیگر دیتابيس اسكوپوسهای اطالعاتی استنادی اصلی یعنی وب آو ساینس و  در مواقعی که بانك

گوگل ، اساتيد و پژوهشگران نيستند، ها در دسترس دانشجویان آندالیل مختلف از جمله هزینه بسيار زیاد دسترسی به 

نقطه آغاز مناسبی برای  ،عنوان یك موتور سرچ رایگان و دارای جامعيت بسيار عالی  به )گوگل پژوهشگر( لرااسك

به علت  و وری است که گوگل اسكالر به منابع خيلی زیادی دسترسی داردباشد. الزم به یادآ جستجوی منابع علمی می

توانند با داشتن اطالعات کافی نسبت به نحوه کار و جستجوی دقيق در  می پژوهشگرانبسياری از ، رایگان بودن آن

کند که در  می بسياری از نيازهای پژوهشی خود را برطرف نمایند. در واقع گوگل پژوهشگر به شما کمك، اسكالرگوگل 

پژوهشی و تحصيلی خود ، بين دنيایی از تحقيقات دانشگاهی و سازمانی جستجو کرده و به اطالعات مرتبط با فيلد کاری

 .دست پيدا کنيد

 

 
1  . Google scholar 

https://iranpaper.ir/blog/scopus
https://iranpaper.ir/blog/google-scholar/
https://iranpaper.ir/blog/google-scholar/
https://iranpaper.ir/blog/google-scholar/
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 رسانی در گوگل اسکالر: . ایجاد پروفایل برای نشریه کتابداری و اطالع6

 وجود دارد. گوگل اسكالردر نتایج جستجوی  نشریهمشاهده مشخصات هر  ،از طریق ایجاد پروفایل عمومی امكان

که حتی اگر  وسيله این صفحه قابل جستجو و مشاهده است. از همه مهمتر این  به اطالع رسانی فصلنامه کتابداری و

توان اثرش را پيدا کرد. با  آسانی می  باز هم به، اسمش با نویسندگان دیگر مشابه باشدمحققی چندین مقاله نوشته باشد و 

که یك ارجاع جدید به اثر فرد در  توان مقاالت مرتبط با هم را نيز به مطلب افزود. هنگامی می، لرااستفاده از گوگل اسك

 .شود صورت اتوماتيك آپدیت می شمار ارجاعات به آن مقاله به، وب صورت گيرد

تعداد »، «مقاالت منتشرشده توسط پژوهشگر»، با در اختيار داشتن این پروفایل عمومی در گوگل اسكوالر

                                      ، «های مختلف و هر یك از مقاالت استنادهای دریافتی هر پژوهشگر به تفكيك سال

دنبال »قابل مشاهده بوده و امكان « همكاران پژوهشی پژوهشگر»، «پژوهشگر  i10-index  و h-index  های شاخص»

 .گردد فراهم می« ایجاد کتابخانه شخصی»و همچنين « های پژوهشگر کردن فعاليت

 

 

 

 

https://iranpaper.ir/blog/google-scholar/


 04                                                                                                    2311 ستانتایو  بهار، 64-64شماره ، 21دوره ، شمسه

 
 

 :(WorldCat)رسانی در فهرستگان جهان  . حضور نشریه کتابداری و اطالع0

با مدیریت فرد کيلگور تشكيل شده است. این  9117در سال  OCLCتحت استاندارد  WorldCatساز پایگاه نمایه

، 2294تا سال  Tميليارد دارایی فيزیكی و دیجيتال 2ميليون سند ثبت شده و دارایی بالغ بر  992برگرفتن  پایگاه با در

انداز  نظرگرفتن این چشم با در OCLC جهان بوده است. (Bibliographic Database)شناسی بزرگترین منبع فهرست

آوردن   دهد و با فراهم های خود را جهت میفعاليت، ها را به دست خواهد گرفت رهبری همكاری جهانی بين کتابخانه که

 رساند. ها را در ارائه خدمات به مردم یاری می کتابخانه، دسترسی اقتصادی به دانش از طریق نوآوری و مشارکت

آورد که  ای مجازی را فراهم می که دسترسی به مجموعه هاست آلی از همكاری بين کتابخانه این خدمت سمبل ایده

این مجموعه دربرگيرنده ، ای در خود نيست. در حال حاضر ای به تنهایی قادر به داشتن چنين مجموعه هيچ کتابخانه

تی به ترین پایگاه اطالعات کتابشناخ ها در سراسر جهان است و در واقع بزرگترین و غنی های ادغام شده کتابخانهفهرست

 رود. ترین پایگاه اطالعات در حوزه آموزش عالی به شمار می آید. در حال حاضر این پایگاه پرمراجعه  حساب می
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 سازمان جهانی بهداشت: Hinariرسانی در پایگاه  . قرار گرفتن نشریه کتابداری و اطالع4

Hinari یا بسيار کم هزینه به مجالت مهم در  سالمت را به صورت آنالین رایگان به برنامه تحقيق برای دسترسی

 .دهدعلوم پزشكی و علوم اجتماعی مرتبط با موسسات محلی و غيرانتفاعی را در کشورهای در حال توسعه ارائه می

Hinari   ناشر عمده 1مجله از  9522با حدود ، 2222در ژانویه Blackwell ،Elsevier Science ،Harcourt 

Worldwide STM Group ،Wolters Kluwer International Health & Science، Springer Verlag وJohn 

Wiley ،کننده و مجالت و سایر منابع متن کامل به طور مداوم افزایش تعداد ناشران شرکت، وارد بازار شد. از آن زمان

دهند و بسياری دیگر به این  می ارائه Hinari منبع اطالعاتی را در 92222ناشر محتوای حداکثر  915یافته است. حداکثر 

در ، کوفی عنان، که توسط دبير کل سازمان ملل، بهداشت InterNetwork  در چارچوب  Hinari.پيوندندمی برنامه

 .توسعه یافت، معرفی شد 2222اجالس هزاره سازمان ملل در سال 
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 اجتماعی های شبکه در فصلنامه کتابداری واطالع رسانی

 آکادمیا  .2

 محققان و اساتيد دانشگاه، برای انتشار مقاالت علمی توسط دانشجویان شبكه اجتماعیك ی (Academia) آکادميا 

توانند عالوه بر انتشار مقاله خود تعداد مشاهدات و  سایت می است. اعضای این وب  تأسيس شده 2229که در سال است 

  .های مورد عالقه را نيز دنبال کنند های علمی دیگر محققان در رشته بارگيری آن را پيگيری کرده و فعاليت

 است  ميليون مقاله در آن به اشتراک گذاشته شده 29اند و  سایت ثبت نام کرده ميليون کاربر در این وب 19تاکنون 

 .سایت رایگان است ثبت نام در این وب

 
 

 . مندلی1

 های علمی و گذاری مقالهو دسكتاپ است که برای اداره و به اشتراک وبافزاری تحت  نرم (Mendeley) یمندل

. های پژوهشی و همكاری آنالین است. مندلی در حقيقت یك شبكه اجتماعی علمی برای پژوهشگران است یافتن داده

 از( …مجله و، عنوان، تواند برای استخراج خودکار جزئيات سند )نویسنده می« مندلی دسكتاپ»افزار قابل دانلود  نرم

  .ها استفاده شود دیجيتالی مقاالت علمی به پایگاه داده های نسخه

یك بازگشت آنالین از  ومكمل دسكتاپ مندلی ، های مبتنی بر وب وب سایت )مندلی وب( با ارائه تعدادی از ویژگی

 .کند سازی و بازیابی اسناد از هر جایی از مرورگر کمك می  کتابخانه است که به ذخيره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
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ضبط ، پالگين مرورگر قابل دانلود. دهد های آنالین مقاله تشخيص می طيف وسيعی از دادگانها را در  داده، مندلی

  .کند ها یا حتی یك مقاله کامل را آسان می استنادها و خالصه مقاله

 

 بندی جمع

بود. در المللی های ملی و بين حضور فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی در پایگاهائه گزارشی از ستار حاضر اراز جهدف 

طی مسير مجالت اصلی مقدمات دنيای کنونی پرداخته شد و مجالت علمی در سازی  به اهميت بحث نمایهاین مجال 

 بيان گردید. برای رسيدن به این مهم

  

 منابع 

علوم (، معاونت تحقيقات و فن آوری، واحد علم سنجی، دانشگاه 9917( های علمی معتبر سازی نشریات در پایگاه نمایه

 پزشكی، خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

 .، مرکز تحقيقات سياست علمی کشورهای معتبر علمی سازی نشریات در پایگاه راهنمای نمایه(. 9911رمضانی، مهدی )


