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دانشگاه اصفهان
mrr@sci.ui.ac.ir

کارشناس نشریه
زهرا بهشتی نژاد
TBJ@res.ui.ac.ir

هیات تحریریه
دكتر حمید اجتهادی

دكتر حسین فتح پور

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه اصفهان

دكتر علی اكبر احسانپور

دکتر علی اصغر معصومی

دانشگاه اصفهان

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع تهران
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دکتر ایرج نحوی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه اصفهان

دكتر هما رجایی

دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه شیراز

دانشگاه اصفهان

دكتر سیدبدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دكتر مهرداد عباسی
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

مجلۀ علمی -پژوهشی تاکسونومی و بیوسیستماتیک
براساس ابالغیه شماره  3/11/955مورخ  1388/06/31کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،دارای درجۀ علمی -پژوهشی و شماره استاندارد بین المللیی  2008-8906از سیازمان اسیناد و کتاباانیه
ملی جمهوری اسالمی ایران است.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پایگاه اختصاصی مجله

http://uijs.ui.ac.ir/tbj

بانك اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
ابسكو :میزبان پایگاههای اطالعاتی
اولریخ :راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
ایندكس كوپرنیكوس (فهرست مجالت برتر)

http://www.sid.ir
http://www.ebscohost.com
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی

http://www.doaj.org

شماره تماس

اصفهان ،خیابان هزارجریب ،دانشگاه اصفهان،

)031(37932680

ساختمان کتاباانه مرکزی ،معاونت پژوهش و

)031(37932177

فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

TBJ@res.ui.ac.ir
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