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 13شهریور  علمی ـ پژوهشی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس مرکزنقد ادبی ـ    .42
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی شهید بهشتی ـ دانشگاه )پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق(نقد زبان و ادبیات خارجی    .49
 35بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن - )ادب پژوهی سابق( -نقد و نظریه ادبی    .44
45.   Applied Research on English Language –39مهر  پژوهشی علمی ـ دانشگاه اصفهان 

46.  
Iranian Journal  of Applied Language Studies  

 11آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسی ایران

44.  Iranian Journal of Applied Linguistics  18دی  علمی ـ پژوهشی                                خوارزمیـ دانشگاه  شناسی کاربردیزبان 
41.  Iranian Journal of English for Academic Purposes-2985-4ش. علمی ـ پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 
43.    Iranian Journal of Language Teaching Research-علمی ـ پژوهشی دانشگاه ارومیه Vol.4,Issue 3 

19.   Issues in Language Teaching- 38تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی با همكاری دانشگاهها  
18.   Journal of English Language Teaching and Learning 

 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )ادبیات و علوم انسانی سابق(مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی   

12.   Journal of Language and Translation- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب   No.2,Summer علمی ـ پژوهشی 

2017 

19.   Journal of Modern Research in English Language- دانشگاه بین المللی امام خمینی   ,Vol.4,No.4 پژوهشی –علمی  
2017 

14.   Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز     Fall 2011 پژوهشی –علمی  

15.   Journal of Teaching Language Skills 

 41مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز )علوم اجتماعی و انسانی سابق( آموزش مهارت های زبان
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11.  Teaching English Language- انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران   19شهریور  علمی ـ پژوهشی 
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیـ الحضاره االسالمیه  آفاق  .13
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  -اضاءات نقدیه فی االدبین العربی و الفارسی  .39

 19آبان  پژوهشی علمی ـ الجمعیه العلمیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محكمه ـ انجمن زبان و ادبیات عربی  .38

 11اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ پردیس قم دانشگاه تهران و آدابها هالعربی اللغه  .32
 11پاییز و زمستان علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه اصفهان  بحوث فی اللغه العربیه  .39
 39پاییز  علمی ـ ترویجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت -دراسات االدب المعاصر  .34
 13بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان ـ با همكاری دانشگاه تشرین سوریه اللغه العربیه و آدابها ـدراسات فی   .35
 39خرداد  پژوهشی –علمی  دانشگاه تربیت مدرس –دراسات فی العلوم االنسانیه   .36
 35پاییز و زمستان  پژوهشی –علمی  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب با همکاریدانشگاه شیراز  -دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها  .34

 علوم سیاسي 
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 39مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین )ع( –آفاق امنیت   .8
 32فروردین  ترویجی –علمی  دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع –امنیت دفاعی   .2
 38دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی  –امنیت ملی   .9
 13آبان  علمی ـ پژوهشی پژوهش اطالعاتی ـ امنیتی ـ دانشكده اطالعات   .4
 13شهریور  پژوهشی ـعلمی  پژوهش سیاست نظری ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی   .5
 39دی  علمی ـ پژوهشی دیگرهایدانشگاهباهمكاری همدان ـبوعلی سینا پژوهشنامه انقالب اسالمی ـ دانشگاه    .6
 38مهر  پژوهشی  –علمی  دانشگاه فردوسی مشهد –پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل   .4
 15آذر  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی ـ انجمن علوم سیاسی   .1
 38مهر  پژوهشی –علمی  انجمن علمی انقالب اسالمی  –پژوهشهای انقالب اسالمی   .3

 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین )ع( –پژوهشهای حفاظتی امنیتی   .89
 32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –پژوهشهای راهبردی سیاست   .88
 39خرداد  ی ـ پژوهشیمعل المللروابط بین ایرانی علمی الملل ـ انجمنپژوهشهای روابط بین  .82
 32اردیبهشت  ی ـ پژوهشیمعل پژوهشكده علوم اسالمی امام صادق)ع( –پژوهش های سیاست اسالمی    .89
 38تیر  پژوهشیـ علمی  انجمن مطالعات جهان اسالم –پژوهشهای سیاسی جهان اسالم   .84
 38مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا –تحقیقات سیاسی بین المللی   .85
 34بهار  پژوهشی –علمی  انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران -جامعه شناسی سیاسی ایران   .86
 32تابستان  پژوهشی –علمی  دانشگاه شاهد  -جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم  .84
 13فروردین  ی ـ پژوهشیمعل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -جستارهای سیاسی معاصر   .81
 14مرداد  ـ پژوهشی علمی دانش سیاسی ـ دانشگاه امام صادق )ع(    .83
 34بهار و تابستان  ـ پژوهشی علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با همكاری انجمن علوم سیاسی -دولت پژوهی   .29
 11بهمن  علمی ـ پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام راهبرد ـ  .28
 13اسفند  علمی ـ پژوهشی راهبرد دفاعی ـ مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی  .22
 13شهریور  پژوهشی علمی ـ نظاممصلحتتشخیصمجمعراهبردیپژوهشكده تحقیقاتروابط خارجی ـ   .29

 11اسفند  علمی ـ ترویجی خصوصی   رهیافت انقالب اسالمی ـ  .24
 39دی  پژوهشی علمی ـ

 11خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی ـ دانشگاه شهید بهشتیرهیافتهای سیاسی و بین  .25
 14اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )حقوق و علوم سیاسی سابق(سیاست   .26
 38مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه گیالن با همكاری انجمن ایرانی روابط بین الملل  –سیاست جهانی   .24
 18دی  ترویجی ـعلمی  وزارت امور خارجه ـسیاست خارجی   .21
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 علوم اجتماعي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 31بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی -آینده پژوهی ایران   .8
 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری –اعتیاد پژوهی   .2
 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی سازمان بسیج اساتید –الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی   .9

 13تیر  علمی ـ ترویجی فارابیو فنون ـ دانشكده علوم  امنیت پژوهی  .4
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 14بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه علوم انتظامی ـ با همكاری دانشگاهانتظام اجتماعی ـ   .5
 19خرداد پژوهشیـ  علمی ـ انجمن انسان شناسی ایران(انسان شناسی سابق()پژوهشنامه انسان شناسی سابق)انسان شناسی نامه   .6
 19مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ سابق( نامه علوم اجتماعی)بررسی مسائل اجتماعی ایران   .4
 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی -برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای   .1
 11اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی ـ برنامه  .3

 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( –پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی    .89
 39بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه -پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده   .88
 39فروردین  پژوهشیعلمی ـ  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  –علوم انسانیکتب پژوهشنامه انتقادی متون و    .82
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه امام رضا -پژوهشنامه خراسان بزرگ  .89
 39بهار  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –پژوهشنامه زنان    .84
 38فروردین  ترویجی –علمی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان –پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان    .85

  12مهر  علمی ـ ترویجی سیاست دفاعی ـ دانشگاه امام حسین )ع(  .23
 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 34بهار  ـ پژوهشی علمی دانشگاه تهران -سیاستگذاری عمومی  .99
 39اسفند علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  .98

 مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امورخارجهمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ـ   .92
 18اسفند  ترویجی ـعلمی 

 38تیر  علمی ـ پژوهشی
 34پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه رازی   -مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل  .99
 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  -مطالعات اوراسیای مرکزی  .94
 13آبان  ترویجی ـعلمی  دانشكده اطالعات مطالعات اطالعاتی ـ  .95
 11اسفند  علمی ـ پژوهشی هاوابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمطالعات انقالب اسالمی ـ دانشگاه معارف اسالمی   .96
 38مهر  ترویجی ـعلمی  سازمان بسیج اساتید  –مطالعات بیداری اسالمی   .94
 15مرداد  ترویجی ـعلمی  المللی ـ خصوصیمطالعات بین  .91
 38تیر  پژوهشی  –علمی  دانشگاه عالی دفاع ملی  –مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی   .93
 13دی  ترویجی علمی ـ سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ـ   .49
  38بهار  ترویجی علمی ـ مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه -مطالعات خاور میانه   .48
 14فروردین  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه عالی دفاع ملی (استراتژیک سابقمطالعات دفاعی راهبردی )مطالعات دفاعی   .42
 36تابستان  ترویجی ـعلمی  پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس  -مطالعات دفاع مقدس  .49
 13اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی ـ پژوهشكده مطالعات راهبردی  .44
 38مهر علمی ـ پژوهشی پژوهشكده مطالعات و تحقیقات بسیج –مطالعات راهبردی بسیج   .45
 38مهر  پژوهشی  –علمی  )پژوهشنامه روابط بین الملل سابق(دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی –مطالعات روابط بین الملل   .46
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( –مطالعات سیاسی جهان اسالم   .44
پژوهشی ـعلمی  ها  سازمان بسیج اساتید با همكاری دانشگاه –مطالعات قدرت نرم   .41  38تیر  
پژوهشی ـعلمی  موسسه مطالعات ملی ـ لیمطالعات م  .43  14اسفند  
59.  Iranian Review of Foreign Affairs  39اسفند  علمی ـ پژوهشی       تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشكده  
58.  Iranian Review of UN-36تابستان  علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 
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 36پاییز  ترویجی –علمی  دانشگاه کاشان -پژوهشنامه کاشان    .86                                                                                                                                                                   

 34بهار  پژوهشی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –پژوهشنامه مددکاری اجتماعی   .84
 32مهر  پژوهشی –علمی  مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا –پژهشنامه مطالعات مرزی    .81
 14دی  علمی ـ پژوهشی ارتباطی ـ سازمان صدا و سیماپژوهشهای    .83
 38آذر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی  –پژوهشهای اطالعاتی و جنایی   .29
 19مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ سابق( نامه علوم اجتماعی)شناسی ایران پژوهشهای انسان   .28
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ انسانی سابق()ادبیات و علوم شناسی پژوهشهای ایران   .22
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان  -مسائل اجتماعی ایرانپژوهشهای راهبردی    .29
 38مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان –پژوهشهای جامعه شناسی معاصر    .24
 14مرداد  ترویجیعلمی ـ  پلیس زن ـ مجتمع آموزش عالی کوثر  .25
 14خرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  .26
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی )پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق(تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری    .24
 39زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز –توسعه اجتماعی   .21
 19مهر  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه تهران ـ سابق( نامه علوم اجتماعی) سابق( توسعه روستاییشهری( ) –محلی )روستایی توسعه   .23
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –جامعه پژوهی فرهنگی   .99

شناسی آموزش و انجمن جامعه ـ )مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش سابق( شناسی آموزش و پرورش جامعه  .98
 13دی  ترویجی ـعلمی  ایران  پرورش

 18اسفند  علمی ـ پژوهشی شناسی ایرانجامعه شناسی ایران ـ انجمن جامعه  .92
 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه   .99
  39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –جامعه شناسی تاریخی   .94
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 16تیر  پژوهشیـ  علمی ـ دانشگاه امام صادق )ع(  )نامه حكمت سابق(پژوهشنامه فلسفه دین   .89
 39پاییز و زمستان  پژوهشیـ  علمی جامعه المصطفی العالمیه -پژوهشنامه کالم  .88
 19آبان  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای اخالقی )انجمن معارف اسالمی سابق( ـ انجمن معارف اسالمی  .82
 38فروردین  پژوهشیـ  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  –پژوهشهای اعتقادی کالمی    .89
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )ادبیات و علوم انسانی سابق(پژوهشهای فلسفی     .84
 14مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فلسفی ـ کالمی ـ دانشگاه قم  .85
 13فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –پژوهشهای علم و دین    .86
 39بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -پژوهشهای معرفت شناختی   .84
 38شهریور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همكاری دانشگاههای دیگر –پژوهشهای هستی شناختی    .81
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه ـ انجمن علمی تاریخ فلسفه   .83
 32فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه زنجان –تامالت فلسفی    .29
 13شهریور  پژوهشی علمی ـ حكمت و فلسفه ایران انجمنهمكاری  با جاویدان خرد ـ موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه  ـ  .28
 39اسفند  پژوهشی علمی ـ انجمن علمی فلسفه دین ایران  –جستارهای فلسفه دین   .22
 11خرداد  علمی ـ پژوهشی حكمت سینوی )مشكوه النور( ـ دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران  .29
 38آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاههای دیگر –حكمت صدرایی   .24
 38خرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -حكمت معاصر  .25
 11مهر  علمی ـ پژوهشی حكمت و فلسفه ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  .26
 15آذر  علمی ـ پژوهشی بنیاد حكمت اسالمی صدرا ـ خردنامه صدرا  .24
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی )پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق(شناخت     .21
 38مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -غرب شناسی بنیادی  .23
 13اردیبهشت علمی ـ پژوهشی فلسفه ـ دانشگاه تهران   .99
 14دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانفلسفه دین ـ پردیس قم   .98
 39خرداد  پژوهشی ـعلمی  های دیگربا همكاری دانشگاه ـپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فلسفه علم ـ   .92
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ )مطالعات اسالمی سابق(( فلسفه و کالم سابقجستارهایی در فلسفه و کالم )    .99
 44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران  )مقاالت و بررسیها سابق(فلسفه و کالم اسالمی   .94

 43خرداد  علمی ـ ترویجی خصوصی ـقبسات    .95
 16شهریور  علمی ـ پژوهشی
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 19خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهانـ دانشگاه سابق(انسانی )ادبیات و علوممتافیزیك     .96                                                                                                                                                                   

 38فروردین  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی   .94
 38مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -منطق پژوهی  .91
 16شهریور  علمی ـ ترویجی معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(  .93
 14اسفند  علمی ـ پژوهشی امام خمینی )ره(    ژوهشیپ و موسسه آموزشیمعرفت فلسفی ـ   .49
 38مهر  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزشی امام خمینی )ره( –معرفت کالمی   .48
 39فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه مفید –هستی و شناخت   .42
49.  Spektrum Iran-                        پژوهشی –علمی  رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آلمان N.1,2014 

 

 فقه حقوق 
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 38مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی -آموزه های فقه مدنی  .8
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ  دانشگاه علوم اسالمی رضوی کیفری حقوقهای  آموزه  .2
 39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم  -پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب  .9
 32تیر  پژوهشی–علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –پژوهش حقوق خصوصی   .4
 15آذر  پژوهشیعلمی ـ ـ دانشگاه عالمه طباطبایی)پژوهش حقوق و سیاست سابق( پژوهش حقوق عمومی   .5
 32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –پژوهش حقوق کیفری   .6
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس )مدرس سابق(پژوهشهای حقوق تطبیقی ـ   .4
 32تیر  پژوهشی –علمی  پژوهشكده حقوقی شهر دانش –پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی   .1
 14مرداد  علمی ـ ترویجی شهردانشو پژوهشهای حقوقیحقوقی ـ موسسه مطالعات پژوهشهای  .3

 39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل  -پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی  .89
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  -پژوهشهای فقهی  .88
 39مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع( -پژوهشنامه حقوق اسالمی  .82
 13مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن   -پژوهشنامه حقوق کیفری  .89
 16تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .84

 38اسفند  ترویجی –علمی  دادسرای عمومی و انقالب تهران –تعالی حقوق   .85
 34پاییز علمی ـ پژوهشی

 13بهمن  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی حقوق اسالمی ـ  .86
 32مهر  علمی ـ پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی  –حقوق اداری   .84
 43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ سابق( نامه مفید)حقوق تطبیقی   .81

 12شهریور  علمی ـ ترویجی ـ پردیس قم دانشگاه تهرانسابق( حقوقیهای)اندیشه حقوق خصوصی  .83
 13دی  علمی ـ پژوهشی

 38مهر  پژوهشی –علمی  مرکز تحقیقات شورای نگهبان –دانش حقوق عمومی   .29

 46خرداد  ترویجی ـعلمی  جمهوریدفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست  -مجله حقوقی بین المللی  .28
 38فروردین  پژوهشی  -علمی

 13اسفند  علمی ـ پژوهشی قوه قضاییه  حقوقی دادگستری ـ  .22
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر    .29
 19خرداد  ـ پژوهشی علمی ـ دانشگاه فردوسی مشهد )دانش و توسعه سابق(دانشنامه حقوق اقتصادی   .24
  39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگردیدگاههای حقوق قضایی ـ  دانشگاه علوم قضایی ـ با همكاری دانشگاه  .25

 32بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی -فقه مقارن  .26
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ )مطالعات اسالمی سابق( فقه و اصول    .24
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )ادبیات و علوم انسانی سابق(فقه و حقوق اسالمی ـ   .21
 13مهر  علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده ـ دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران  .23
 44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )مقاالت و بررسیها سابق( فقه و مبانی حقوق اسالمی   .99
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 روانشناسي
 تصویبتاریخ  اعتبار نام نشریه ردیف

 14اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه خوارزمی       .8
 34بهار  پژوهشی علمی ـ دانشگاه اصفهان با همكاری قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی  -پژوهشنامه روانشناسی مثبت  .2
 19خرداد پژوهشیـ علمی  ـ دانشگاه فردوسی مشهد)مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق( روانشناسی بالینی  و مشاوره پژوهشهای  .9
 49خرداد  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـپژوهشهای روانشناختی   .4
 13اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران  .5
 12بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران و علوم تربیتی سابق()روانشناسی پژوهشهای کاربردی روانشناختی   .6
 19مرداد  علمی ـ پژوهشی شناسی ایران روانتبریز ـ باهمكاری انجمن  دانشگاه ـسابق( )روانشناسیپژوهشهای نوین روانشناختی   .4
 19آذر  پژوهشیعلمی ـ  ها و پژوهشهای مشاوره سابق( ـ انجمن مشاوره ایرانپژوهشهای مشاوره )تازه  .1

 12فروردین  ترویجی ـعلمی  شناختیموسسه مطالعات علوم ـ شناختیهای علومتازه  .3
 39تیر  علمی ـ پژوهشی

 16اسفند  علمی ـ پژوهشی خانواده پژوهی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی   .89
 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی انجمن مددکاری اجتماعی ایرانخانواده و پژوهش ـ پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش ـ با همكاری   .88

ــ با همكاری انجمن      دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ـــ     .82 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ
 39اردیبهشت  ـ پژوهشی علمی روانشناسی ایران

 43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم تربیتی و روانشناسی سابق(دستاوردهای روانشناختی   .89
 32زمستان  ترویجی ـعلمی  انجمن بالینی کودک و نوجوان –رویش روانشناسی   .84
 19دی  علمی ـ پژوهشی روانشناسیایرانی روانشناسی ـ انجمن   .85
 13آبان  علمی ـ پژوهشی دیگرهای دانشگاه عالمه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاه روانشناسی افراد استثنایی ـ  .86
 11خرداد  علمی ـ پژوهشی سمنان روانشناسی بالینی ـ دانشگاه   .84
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد ـسابق(   دانشور)روانشناسی بالینی و شخصیت   .81
 34زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه -روانشناسی پیری  .83
 16تیر  علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه آزاد اسالمی )روانشناسان ایرانی سابق(روانشناسی تحولی   .29
 11خرداد  علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  .28
 39بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی روانشناسی خانواده -روانشناسی خانواده  .22
 39اسفند  پژوهشی علمی ـ ـ با همكاری دانشگاه های دیگرروانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور    .29
 34پاییز  پژوهشی علمی ـ دانشگاه خوارزمی –روانشناسی شناختی   .24
 13مهر  پژوهشی علمی ـ روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .25
 39اسفند  پژوهشی علمی ـ های دیگرروانشناسی مدرسه ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ با همكاری دانشگاه  .26
 15اسفند  علمی ـ پژوهشی روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران  .24
 38مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت –روش ها و مدل های روانشناختی   .21

 41مهر  پژوهشیعلمی ـ ـ دانشگاه شیراز )علوم اجتماعی و انسانی سابق(مطالعات حقوقی   .98
 35بهار و تابستان  پژوهشیعلمی ـ دانشگاه تهران   -مطالعات حقوق انرژی  .92
  32فروردین  علمی ـ ترویجی سازمان بسیج اساتید  -مطالعات حقوق بشر اسالمی  .99
 38اردیبهشت  پژوهشیعلمی ـ موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی     .94
 14اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران سابق()حقوق مطالعات حقوق خصوصی  .95
 39دی  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران) حقوق سابق (مطالعات حقوق عمومی   .96
  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  –مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی   .94
 32زمستان  ترویجی علمی ـ جامعه المصطفی العالمیه  -حقوقاسالمی و مبانی مطالعات فقه   .91
 39پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه  -تربیتی مطالعات فقه  .93

 19شهریور  ترویجی علمی ـ ـ دانشگاه سمنان )دانشكده علوم انسانی سابق( مطالعات فقه و حقوق اسالمی  .49
 13مهر  علمی ـ پژوهشی
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 39 دی علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران– شناخت اجتماعی  .23                                                                                                                                                                   

 34پاییز  8ش. علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن عصب روانشناسی -عصب روانشناسی  .99
 19دی  پژوهشی ـعلمی  علوم روانشناختی ـ خصوصی  .98

ـ   .92 ـ باهمكاری دانشگاه دانشگاه عالمه فرهنگ مشاوره و روان درمانی)فرهنگ مشاوره سابق( های طباطبایی 
 11اسفند  پژوهشی ـعلمی  دیگر

 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همكاری انجمن مشاوره ایران   .99
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .94
 39تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مشاوره و روان درمانی خانواده ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه  .95
 19دی  علمی ـ پژوهشی الزهرا )س(روانشناختی ـ دانشگاه مطالعات  .96
 13مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگرمطالعات روانشناسی بالینی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاه  .94
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ظامی   .8 كاری         -آموزش در علوم انت با هم ــالمی ایران  ظامی جمهوری اس یت و آموزش نیروی انت نت ترب عاو م
 38بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه ها

 19شهریور  علمی ـ پژوهشی آموزش عالی ایرانآموزش عالی ایران ـ انجمن   .2
 35بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( با همكاری انجمن مدیریت آموزشی ایران –آموزش علوم دریایی   .9
 34زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور -آموزش محیط زیست و توسعه پایدار  .4
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز –آموزش و ارزشیابی   .5

ـ با همكاری دانشگاه      .6 ـ باشگاه پژوهشگران جوان  دانشگاه آزاد اسالمی  ابتكار و خالقیت در علوم انسانی 
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 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دیگرهایدانشگاهباهمكاریطباطبایی ـ عالمهگیری تربیتی ـ دانشگاهاندازه  .4
 19دی  علمی ـ پژوهشی تربیتی ـ دانشگاه الزهرا )س( ـ با همكاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیتهای نویناندیشه  .1
 38مرداد  پژوهشیعلمی ـ  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همكاری دانشگاه خوارزمی –برنامه ریزی درسی نظریه و عمل   .3

 39مهر  ترویجی–علمی  دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا –بصیرت و تربیت اسالمی   .89

ـ   پژوهش در برنامه  .88 ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  با همكاری انجمن مطالعات برنامه  ریزی درسی 
 39تیر  علمی ـ پژوهشی درسی ایران

 38تیر  ترویجی ـعلمی  تحقیقات و فناوری سازمان سمت وزارت علوم، –پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی   .82
 38تیر  علمی ـ پژوهشی

 14مرداد  علمی ـ پژوهشی کودکان استثنایی )پژوهش در حیطه کودکان استثنایی(ـ وزارت آموزش و پرورش  .89
 14اسفند  علمی ـ پژوهشی آموزشی ایرانپژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای   .84
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 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 39فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور   –پژوهش در یادگیری آموزشگاهی   .84
 41آبان  پژوهشیـ علمی  ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامهعالی ـ موسسهریزی در آموزش و برنامهپژوهش   .81
 32فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه شاهد –پژوهش های آموزش و یادگیری   .83
 32مهر  پژوهشی –علمی  مجتمع آموزشی زنان پلیس دانشگاه علوم انتظامی امین  –اجتماعی زنان و خانواده  –پژوهشهای انتظامی    .29
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 35بهار  84ش. علمی ـ پژوهشی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران  -توانمندسازی کودکان استثنایی  .99
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 43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز تربیتی و روانشناسی سابق()علوم علوم تربیتی   .95
 34بهار و تابستان  علمی ـ ترویجی پردیس خواهران–دانشگاه امام صادق )ع(  –علوم تربیتی از دیدگاه اسالم   .96
 38مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه امام حسین )ع( -تربیتی زنان و خانواده –فرهنگی   .94
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 41مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز)علوم اجتماعی و انسانی سابق( مطالعات آموزش و یادگیری   .42
 38تیر  ـ پژوهشی علمی دانشگاه فرهنگیان –مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   .49
 32فروردین  علمی ـ پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور –مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی   .44
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ــداری و اطــالع  ــاب ــت ــقــات ک ــحــقــی ــگــاهــی ت ــی دانشـ ــان ــداری) رسـ ــاب ــت ــق( ک ــاب   ـ سـ

 دانشگاه تهران

 19اردیبهشت  ترویجی ـعلمی 
 13دی  علمی ـ پژوهشی

 39بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی –تعامل انسان و اطالعات   .1
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 38مهر  پژوهشی  –علمی  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  –مطالعات روانشناسی ورزشی   .24
 19مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی )پژوهش در علوم ورزشی سابق(  مطالعات طب ورزشی  .25
 32پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بیرجند   -مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش  .26
 39بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور -مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش  .24

ـ با همكاری   )پژوهش در علوم ورزشی سابق(  مطالعات مدیریت ورزشی  .21 ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 19مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن تربیت بدنی

 39اردیبهشت  پژوهشیـ  علمی و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوارورزش   .23
99.  Journal of Advanced Sport Technology- دانشگاه محقق اردبیلی   January 2017 پژوهشیـ  علمی 

 جغرافیا
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گلستان   -آمایش جغرافیایی فضا  .8
 39اسفند  پژوهشی –علمی  پردیس فارابی دانشگاه تهران –آمایش سرزمین   .2
 13بهمن  علمی ـ پژوهشی آمایش محیط ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر  .9
 38مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –اقتصاد فضا و توسعه روستایی   .4
 39تابستان  علمی ـ پژوهشی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح –اطالعات جغرافیایی)سپهر سابق(   .5
 36بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور –برنامه ریزی توسعه کالبدی   .6
 38تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان –برنامه ریزی فضایی   .4
 38 تیر علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت –برنامه ریزی منطقه ای   .1
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس)مدرس سابق(  ریزی و آمایش فضا ـبرنامه  .3

 38تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه مازندران  –برنامه ریزی و توسعه گردشگری   .89
 32فروردین  پژوهشی –علمی  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشكده جغرافیای انتظامی  –پژوهشنامه جغرافیای انتظامی   .88
 38فروردین  پژوهشیـ علمی  دانشگاه فردوسی مشهد –پژوهش و برنامه ریزی روستایی   .82
 39آبان  پژوهشیـ علمی  پژوهش و برنامه ریزی شهری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .89

ــ با همكاری انجمن سنجش از های اقلیمپژوهش  .84 ــ پژوهشكده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی ـ شناسی ـ
 11بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران GISدور 

بهار و تابستان  89ش. علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور –پژوهشهای بوم شناسی شهری   .85
35 

 19مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانموسسه جغرافیای  ـ)پژوهشهای جغرافیایی سابق( انسانی پژوهشهای جغرافیای   .86
 39بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران –پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری   .84
 19مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانموسسه جغرافیای  ـ )پژوهشهای جغرافیایی سابق(طبیعی پژوهشهای جغرافیای   .81
 13آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران پژوهشهای روستایی ـ    .83
  38تیر  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومورفولوژی  -پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی   .29
 39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهـ باهمكاری  هرمزگان پژوهشهای فرسایش محیطی ـ دانشگاه    .28
 41آذر  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـتحقیقات جغرافیایی   .22
 13دی  پژوهشی علمی ـ با همكاری انجمن جغرافیای ایران رزمی ـدانشگاه خوا تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ـ  .29
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ــایی مخاطرات محیطی   .24 ــایی مخاطرات  –تحلیل فض ــگاه خوارزمی با همكاری قطب علمی تحلیل فض دانش
 39بهار  پژوهشی علمی ـ محیطی

 12خرداد  علمی ـ پژوهشی جغرافیا ـ انجمن جغرافیایی ایران  .25
 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزش عالی بین المللی قشم -ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه  .26
 36پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان  –جغرافیای اجتماعی شهری   .24
 38تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان –جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   .21
 11بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز ریزی ـجغرافیا و برنامه  .23
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ )پژوهشی سابق(ریزی محیطی جغرافیا و برنامه   .99
 34پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه –جغرافیا و پایداری محیط    .98
 19آبان  علمی ـ پژوهشی جغرافیا و توسعه ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن جغرافیای ایران  .92
 39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد –جغرافیا و توسعه فضای شهری   .99
 16اسفند  علمی ـ پژوهشی فردوسی مشهد ای ـ دانشگاهجغرافیا و توسعه ناحیه  .94
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگرجغرافیا و مخاطرات محیطی ـ  دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاه  .95
 35بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن ژئوپلیتیك ایران -جغرافیای سیاسی  .96
 39فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان –جغرافیای طبیعی   .94
 19مرداد  علمی ـ پژوهشی ژئوپلتیك ـ انجمن ژئوپلتیك ایران  .91
 14بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران ـ انجمن سنجش از دور ایران GISسنجش از دور و   .93
 34 بهار علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری -شهر پایدار   .49
 11بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهرفضای جغرافیایی ـ   .48
 38فروردین  ترویجی –علمی  دانشكده علوم و فنون مرز  دانشگاه علوم انتظامی   –علوم و فنون مرزی   .42
 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد -کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی  .49

انجمن مخاطره شــناســی ایران با همكاری دانشــگاه  -محیطی)دانش مخاطرات ســابق(مدیریت مخاطرات   .44
 39پاییز   علمی ـ پژوهشی تهران

 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان -مخاطرات محیط طبیعی  .45
 35بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت -مطالعات برنامه ریزی سكونتگاههای انسانی  .46
 13تیر  علمی ـ پژوهشی دیگرهای دانشگاه مطالعات جغرافیایی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیت معلم سبزوار ـ با همكاری  .44
 34پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مازندران   –مطالعات ساختار و کارکرد شهری   .41
 36بهار و تابستان  ترویجی –علمی  انجمن جغرافیایی ایران   –مهندسی جغرافیایی سرزمین   .43
 39تیر  علمی ـ پژوهشی های نو در جغرافیای انسانی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار نگرش  .59
 35پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز -هیدروژئومورفولوژی  .58
52.  International Journal of Tourism and Spirituality- علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ March 2016 

59.  Journal of Sustainable Rural Development-      ــتایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روس
 ,Vol.1,No.1 علمی ـ پژوهشی ایران

Spring 2017 

 اقتصاد

یف
رد

 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه
 32آبان  پژوهشی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –اقتصاد انرژی ایران   .8
 16مهر  علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ و  اندیشه اسالمی ـ با همكاری انجمن اقتصاد اسالمی ایران  .2
 19خرداد علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی ـ با همكاری انجمن بازرگانی )دانش و توسعه سابق(اقتصاد پولی ـ مالی   .9
  39بهار  علمی ـ ترویجی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  –بررسی مسائل اقتصاد ایران )اقتصاد تطبیقی سابق(   .4
 35پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان -اقتصاد شهری  .5
 35تابستان  95ش. علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز –اقتصاد مالی   .6
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 14خرداد  علمی ـ پژوهشی شهید چمران اهوازشگاه ـ دان ایران سابق( تحقیقات اقتصادی)اقتصاد مقداری   .4                                                                                                                                                                   

 35بهار  پژوهشیعلمی ـ )اقتصاد سابق( ـ دانشگاه شهید بهشتی  اقتصاد و الگو سازی   .1
 13دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اقتصاد و تجارت نوین ـ  .3

 19خرداد علمی ـ پژوهشی مشهد ـ دانشگاه فردوسی )دانش و توسعه سابق(ای اقتصاد و توسعه منطقه  .89
 38دی  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی اقتصاد شهری  –اقتصاد و مدیریت شهری   .88

معاونت ریزیوبرنامهمدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش ـ  )برنامه و بودجه سابق( و بودجهریزی برنامه  .82
 جمهوریراهبردی ریاستریزی ونظارتبرنامه

 18آبان  ترویجی ـعلمی 
 39مهر  علمی ـ پژوهشی

 19شهریور  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی ـ پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی ـ با همكاری انجمن بازرگانی  .89
 15مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصادی سابق( ـ دانشگاه مازندران پژوهشنامه اقتصاد کالن )پژوهشنامه علوم  .84

 19اسفند  علمی ـ ترویجی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  .85
 39مهر  علمی ـ پژوهشی

 13شهریور  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی کشور  .86
 18تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران ـ دانشگاه عالمه طباطبائی   .84
 32فروردین  پژوهشی –علمی  پژوهشكده پولی و بانكی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران –بانكی  –پژوهشهای پولی   .81
 13مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهبا همكاری  پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه پیام نور استان مرکزی ـ  .83

های         .29 ــ عه     پژوهشـ ــ توسـ ــد و  یدار    رشـ های     پا ــ پژوهشـ ــادی  ) قتصـ بق(   ا ــا گاه    ــــ سـ ــ   دانشـ
 19خرداد علمی ـ پژوهشی  مدرستربیت  

 19اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادی   .28
 13تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگرهمكاری دانشگاهـ با دانشگاه خوارزمی تحقیقات مدلسازی اقتصادی ـ   .22
 14اسفند  علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .29
 38تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده تحقیقات راهبردی –راهبرد اقتصادی   .24
 16اسفند  علمی ـ ترویجی مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعهراهبرد توسعه )راهبرد یاس( ـ   .25

 11اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگرسیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .26
 43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ سابق( نامه مفید) (های اقتصادیسیاستمطالعات و سیاستهای اقتصادی )  .24
  32مهر  ترویجی –علمی  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی –سیاست های مالی و اقتصادی   .21
 39تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه –مدلسازی اقتصادی   .23
 35زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان  -مدلسازی اقتصاد سنجی م .99
 38خرداد  علمی ـ پژوهشی امام خمینی)ره(موسسه آموزشی و پژوهشی  -معرفت اقتصاد اسالمی  .98
 39مهر پژوهشیـ علمی  دانشگاه امام صادق )ع(   –مطالعات اقتصاد اسالمی   .92
 14آذر  علمی ـ پژوهشی المللی انرژیمطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بین  .99
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهبا همكاری  مطالعات اقتصاد کاربردی ایران ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ  .94
 39دی  علمی ـ ترویجی ـ انجمن اقتصاد اسالمی ایران (نامه اقتصاد اسالمیاقتصاد و بانكداری اسالمی )  .95
 34بهار  علمی پژوهشی دانشگاه تبریز -نظریه های کاربردی اقتصاد  .96
94.  Iranian Economic Review –38خرداد  پژوهشی –علمی  دانشگاه تهران 

91.  Iranian Journal of Economic Studies 

 41مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز)علوم اجتماعی و انسانی سابق( 
93.  Money and Economy  علمی ـ پژوهشی                                                     –پژوهشكده پولی و بانكی Winter 2013 

49.  Petroleum Business Review- علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعت نفت February 2018 

 حسابداري
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 43مرداد  علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ـ دانشگاه تهران  .8
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 مالي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 13مهر  علمی ـ پژوهشی بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار  .8
 13دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران تحقیقات مالی ـ  .2
 38مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه امام صادق )ع(  –اسالمی  تحقیقات مالی  .9
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی مالی ایران  -دانش سرمایه گذاری    .4
 39تیر   پژوهشیعلمی ـ  واحد علوم تحقیقات آزاداسالمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه  .5
 34تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی  -چشم انداز مدیریت مالی  .6
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 11بهمن  علمی ـ پژوهشی داده پردازشپژوهشكده ها ـ پردازش عالئم و داده  .9
 31بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز -پردازش سیگنال پیشرفته   .4

 38بهمن  علمی ـ پژوهشی   دانشگاه جامع امام حسین)ع( –رادار   .5

 36تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند -سامانه های غیر خطی در مهندسی برق  .6

 32دی  علمی ـ پژوهشی انجمن برق آبی ایران  –سد و نیروگاه برق آبی   .4
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی صنایع الكترونیك ـ پژوهشگاه الكترونیك ایران   .1
 34تابستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن انفورماتیك ایران -علوم رایانشی  .3

 36بهار  ترویجیعلمی ـ  انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایران -عصر برق   .89
 35زمستان  علمی ـ پژوهشی فرماندهی و کنترل ایرانانجمن علمی  -فرماندهی و کنترل  .88
 12خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ـ کنترل  .82
 39بهمن  ترویجیعلمی ـ  انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران –کنترل صنعتی   .89
 39مهر  علمی ـ پژوهشی صنعت برق ایرانوری انجمن مهندسی بهرهوری صنعت برق ایران ـ کیفیت و بهره  .84
 39آبان  ترویجیعلمی ـ  های دیگرمحاسبات نرم ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاه  .85
 13آبان  علمی ـ پژوهشی مدلسازی در مهندسی ـ دانشگاه سمنان  .86
 19اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی برق دانشگاه تبریز   .84
 19مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـسابق(  فنی و مهندسی مدرس)مهندسی برق مدرس   .81
 19فروردین  علمی ـ پژوهشی ایرانبرق و الكترونیك نمهندسیایران ـ انجمنمهندسی برق و الكترونیك  .83
 19فروردین  علمی ـ پژوهشی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ـ جهاد دانشگاهی  .29
 11اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگرمدیریت انرژی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاهمهندسی و    .28
 13مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاه دانشگاه اصفهان ــ هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر   .22
29.  AUT Journal of Electrical Engineering  

 41اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ )امیرکبیر سابق( 

24.  AUT Journal of  Modeling and Simulation   
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ  )امیرکبیر سابق( 

 41اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

25.  
CSI Journal on Computer Science and Engineering-  انجمن کامپیوتر ایران 

این نشریه  رای اعتبار علمی پژوهشی بوده است.دا 13 بهارتا  12 شماره تابستاناز  علوم و مهندسی کامپیوتر این نشریه قبال با عنوان )توضیح: 
 (پژوهشی می باشد–مجددا با عنوان انگلیسی فوق دارای اعتبار علمی 

 12تابستان  علمی ـ پژوهشی

26.  Journal of Algorithms and Computation- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران June 2015 
24.  Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 18آذر  علمی ـ پژوهشی صنعت   و علم مهندسی برق و الكترونیك ـ دانشگاه

21.  Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical Engineering 

دانشگاه شیراز  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی برق   
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی

23.  International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization- دانشگاه سیستان و
 36زمستان  علمی ـ پژوهشی بلوچستان

99.  International Journal of Information and Communication  Technology Research  (IJICTR) 

 11بهمن  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی
98.  Journal of Communication Engineering – پژوهشی –علمی  دانشگاه شاهد Autumn 2012 
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92.  Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) -  دانشگاه تربیت دبیر
 شهید رجایی

 ,Vol.5, No.1 علمی ـ پژوهشی

2017 

99.  Journal of Computer and Knowledge Engineering- پژوهشی –علمی  دانشگاه فردوسی مشهد Vol.1, No.1, 

2018 

94.  Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همكاری انجمن رمز ایران   32دی  پژوهشی –علمی  

95.  Journal of Energy Management and Technology-35زمستان  پژوهشی –علمی  انجمن علمی انرژی ایران 
96.  Journal of Solar Energy Research-  پژوهشی –علمی  دانشگاه تهران No.1, winter 

2018 

94.  The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ایران
 39دی  علمی ـ پژوهشی

91.  Scientia Iranica ـ  دانشگاه صنعتی شریف   19خرداد  علمی ـ پژوهشی 
93.  Journal of Artificial Intelligence and Data Mining  

دانشگاه صنعتی شاهرود                                                                                                    
 32اسفند  پژوهشی –علمی 

49.  Journal of Operation and Automation in Power Engineering 

الكترونیك ایراندانشگاه محقق اردبیلی با همكاری انجمن مهندسین برق و -  
 38بهمن  پژوهشی –علمی 

48.  Majlesi Journal of Electrical Engineering- پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی No.1, March 

2017 

 صنايع
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 19مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ـ سابق( المللی علوم مهندسیبین)بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید   .8

ستمهای تولید         .2 سی صنایع در  سی  سینای همدان با همكاری انجمن     –پژوهش های مهند شگاه بوعلی  دان
 32اردیبهشت  پژوهشیـ علمی  مهندسی صنایع ایران

  13مرداد این نشریه قبال از شماره  )توضیح:  پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهی  -توسعه تكنولوژی صنعتی    .9
 34بهار و تابستان  علمی ـ ترویجی .(ترویجی می باشد – دارای اعتبار علمی 34بهار و تابستان این نشریه مجددا از  علمی شده است. اعتبار لغو   38تا مرداد 

  38مرداد علمی ـ ترویجی دانشگاه امام حسین )ع( –مدیریت زنجیره تامین   .4
 19تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق(مهندسی صنایع    .5
 14خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف سابق(مهندسی صنایع و مدیریت   .6
 39دی  پژوهشی –علمی  مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان –مهندسی و مدیریت کیفیت   .4
1.  Journal of Industrial Engineering International 

 مهندسی صنایع ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 14آبان  علمی ـ پژوهشی

3.  International Journal of Industrial Engineering  and Production Research 

 19مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ـ سابق( بین المللی علوم مهندسی) المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیدبین

89.  International Journal of Supply and Operations Management-  

 دانشگاه خوارزمی 
 No.3, November علمی ـ پژوهشی

2016 

88.  Journal of Industrial and Systems Engineering 

و سیستم ها ـ مهندسی صنایع انجمن مهندسی صنایع ایران  
 16تیر  علمی ـ پژوهشی

82.  Journal of Industrial Engineering and Management Studies-  

 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Autumn&win علمی ـ پژوهشی

ter 2014 

89.  Journal of Optimization in Industrial Engineering –  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
 Winter 2011 علمی ـ پژوهشی

84.  Journal of Quality Engineering and Production Optimization- دانشگاه شاهد   No.1,2017 علمی ـ پژوهشی 

 عمران
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 11آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ایران    .8
 19آبان  پژوهشی ـعلمی  مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پژوهشنامه حمل و نقل ـ   .2
 39مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن   -تحقیقات بتن  .9
 12آبان  ترویجی ـعلمی  مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ـجاده   .4
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 19دی  علمی ـ پژوهشی های فوالدی ایرانسازه و فوالد ـ انجمن سازه  .5                                                                                                                                                                   

 39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی برداری و ژئوماتیك ایرانبرداری سابق( ـ انجمن مهندسی نقشهبرداری )مهندسی نقشهعلوم و فنون نقشه  .6
 13مهر  ترویجیعلمی ـ  با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری ـ  .4
 35بهار و تابستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن علمی بتن ایران –مصالح و سازه های بتنی   .1
 13تیر  علمی ـ ترویجی سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مهندسی ترافیك ـ  .3

 38دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن تونل ایران –مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی   .89

ـ با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی      .88 ـ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران  مهندسی حمل و نقل 
 14بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران

 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان  –مهندسی زیرساخت های حمل و نقل   .82
 39بهمن  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی سازه ایران  –مهندسی سازه و ساخت   .89
 14خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی عمران سابق(مهندسی عمران شریف   .84
 43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی عمران فردوسی   .85
 19مهر  پژوهشی علمی ـ دانشگاه تربیت مدرس ـسابق(  مدرسو مهندسی فنی)مهندسی عمران مدرس   .86

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( کبیرعمران امیر مهندسی  .84
Aut Journal of Civil Engineering 

 41اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 19اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز   .81

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همكاری قطب علمی فناوری  –مهندسی فناوری اطالعات مكانی   .83
 32مهر  علمی ـ پژوهشی اطالعات مكانی

 11آبان  علمی ـ ترویجی برداری و ژئوماتیك ایرانبرداری و اطالعات مكانی ـ انجمن علمی مهندسی نقشهمهندسی نقشه  .29
 12اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن هیدرولیك ایران ـهیدرولیك   .28
22.  Advances in Railway Engineering-  38دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 
29.  Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

 19دی  علمی ـ پژوهشی مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن 
24.  Civil Engineering Infrastructures    )ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق  19تیر  علمی ـ پژوهشی 
25.  Earth Observation and Geomatics Engineering- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران No.1, June 2017

26.  International Journal of Advanced Strutural Engineering دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب   March 2013 پژوهشی –علمی  

24.  International Journal of Civil Engineering  

  ـ با همكاری انجمن مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت
 18آذر  علمی ـ پژوهشی

21.  International Journal of Energy and Environmental Engineering _  

 Vol.3 2012 پژوهشی –علمی  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب با همكاری انجمن احتراق ایراندانشگاه 

23.  International Journal of Optimization in Civil Engineering 

 39خرداد  علمی ـ پژوهشی بنیادین در مهندسی سازهعلمی پژوهشهای ـ با همكاری قطب  دانشگاه علم و صنعت 

99.  International Journal of Transportation Engineering- پژوهشكده حمل و نقل پارسه با همكاری  
 38آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 

98.  Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil Engineering دانشگاه  
   - شیراز

 19خرداد  علمی ـ پژوهشی

92.  Journal of Hydraulic Structure - دانشگاه شهید چمران اهواز با همكاری انجمن هیدرولیك ایران   ,Issue 1 علمی ـ پژوهشی 

Summer 2016 

99.  International Journal of Railway Research همكاری قطب حمل و نقل ریلی  -دانشگاه علم و صنعت ایران  با 
 32آذر  علمی ـ پژوهشی ایران

94.  Journal of Rehabilitation in Civil Engineering – دانشگاه سمنان     Feb 2013 پژوهشی –علمی  

95.  Numerical Methods in Civil Engineering-پژوهشی –علمی  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی No.1,Sep. 
2016 

 فناوري اطالعات
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 38فروردین  علمی ـ ترویجی انجمن رمز ایران  –امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات   .8
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ــ با همكاری انجمن فناوری اطالعات و   .2 ــ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ رایانش نرم و فناوری اطالعات ـ
  39دی  پژوهشی علمی ـ ارتباطات ایران

سعه فناوری ـــ     .9 صنایع و معادن   صنعت و تو ــوزارت  صنعت و    ـ شبرد ارتباط  با همكاری جمعیت ایرانی پی
 13دی  ترویجی علمی ـ دانشگاه

 11آبان  علمی ـ پژوهشی فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  .4
 16تیر  علمی ـ پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران  .5
 39بهمن  علمی ـ پژوهشی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران  –ماشین بینایی و پردازش تصویر   .6
4.  Iranian Journal of Operations Research -انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  14مرداد  علمی ـ پژوهشی 

1.  
Journal of  Information Systems and Telecommunication 

ــ با همكاری انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات    پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ـ
 ایران 

 39دی  علمی ـ پژوهشی

 مکانیک
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 34تابستان  علمی ـ ترویجی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران –انرژیهای تجدید پذیر و نو   .8
 14مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیقات موتور ـ شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو  .2
 38پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی مالك اشتر  -دانش و فناوری هوافضا  .9
 16تیر  علمی ـ پژوهشی سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ایران  .4
 44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)روشهای عددی در مهندسی   .5
 38فروردین  ترویجی –علمی  انجمن آکوستیك و ارتعاشات ایران –صوت و ارتعاش   .6
 43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد)دانشكده مهندسی سابق( علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك   .4
 14آبان  علمی ـ پژوهشی فضای ایران ـ با همكاری پژوهشگاه هوا فضاعلوم و فناوری فضایی ـ انجمن هوا   .1
 39خرداد  علمی ـ ترویجی علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع( ـ با همكاری انجمن نگهداری و تعمیرات ایران  .3

 34پاییز  علمی ـ ترویجی انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  –فناوری آزمونهای غیر مخرب   .89
 36زمستان  علمی ـ ترویجی پژوهشگاه هوافضا -فناوری در مهندسی هوافضا   .88
 13بهمن  پژوهشی ـعلمی  های دیگرها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری دانشگاهها و شارهمكانیك سازه  .82
 38دی  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –مكانیك سیاالت و آیرودینامیك   .89
 19مرداد  پژوهشی ـعلمی  حسین )ع(  امامدانشگاه ـ  هوا فضا مكانیك  .84
 34زمستان  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران  –مهندسی ساخت و تولید   .85
 34بهار و تابستان  علمی ـ ترویجی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( -مهندسی شناورهای تندرو  .86

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( امیرکبیرمهندسی مكانیك   .84

Aut Journal of Mechanical Engineering 
 41اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 14خرداد  علمی ـ ترویجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .81
 19تیر  پژوهشیعلمی ـ  مهندسی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .83
 19اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز   .29
 14خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق(مهندسی مكانیك شریف   .28
 19مهر  علمی ـ پژوهشی مدرستربیتدانشگاه ـسابق(  ومهندسی مدرسفنی)مدرس  مكانیك مهندسی  .22
 11آبان  علمی ـ پژوهشی مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن هوافضا  .29
24.  Energy Equipment and Systems- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران Summer 2013 

25.  Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 12دی  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران  یانجمن مهندس

26.  Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of  Mechanical Engineering 
    - دانشگاه شیراز

 19خرداد  علمی ـ پژوهشی

24.  International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology-  دانشگاه آزاد
 June 2012 علمی ـ پژوهشی اسالمی واحد شهر مجلسی 

21.  International Journal of Automotive Engineering  

  13مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ با همكاری انجمن مهندسی خودرو ایراندانشگاه علم و صنعت  مهندسی خودرو ـ
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                                                                                                                                                                   23.  International Journal of Robotics  

 13مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدین دانشگاه

99.  Journal of Aerospace Science and Technology 

 19آذر  علمی ـ پژوهشی علوم و تكنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ایران

98.  Journal of Applied Fluid Mechanics “JAFM” 

 مكانیك سیاالت کاربردی ـ انجمن فیزیك ایران
 19شهریور  پژوهشیعلمی ـ 

92.  Journal of Applied and Computational Mechanics  

 دانشگاه شهید چمران اهواز 
 Isuue.1, 2016 علمی ـ پژوهشی

99.  Journal of Computational Applied Mechanics- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران No.2, July 2015 

94.  Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(JCARME) – 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 
 Sep.2011 علمی ـ پژوهشی

95.  Journal of Heat and Mass Transfer Research – علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان Spring 2014 

96.  Journal of Solid Mechanics  13دی  علمی ـ پژوهشی  - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
94.  Journal of Stress Analysis -علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا No.1,Summer 

2016 

91.  Journal of  Theoretical and Applied Vibration and Acoustics - انجمن آکوستیك و ارتعاشات
 39آذر  علمی ـ پژوهشی ایران 

93.  Mechanics of Advanced Composite Structures - علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان No.1,April 

2014 
49.  Transport Phenomena in Nano and Micro Scales-38آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 مهندسي دريا
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه  .48
 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( با همكاری دانشگاه علم و صنعت ایران  -دریافنون  .42
 14دی  علمی ـ ترویجی ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( با همكاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران  علوم و فناوری دریا  .49
 12دی  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن مهندسی دریایی ـ مهندسی دریا  .44
45.  International Journal of Coastal & Offshore Engineering-  

 Summer 2015 علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دریایی ایران

46.  International Journal of Maritime Technology  

 Spring 2013 پژوهشی –علمی  انجمن مهندسی دریایی ایران
 

 مواد و متالورژي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 16دی  علمی ـ ترویجی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی  .8
 36تابستان  پژوهشی –علمی  انجمن علمی ریخته گری ایران  –پژوهشنامه ریخته گری   .2
 12خرداد  ترویجیعلمی ـ  انجمن ریخته گران ایران ـریخته گری   .9
 14خرداد  علمی ـ ترویجی سرامیك ایران ـ انجمن سرامیك ایران  .4
 39دی  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ایران  .5
 34بهار  پژوهشی علمی ـ انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران  -علوم و فناوری جوشكاری ایران  .6

صنعت با همكاری قطب علمی مكانیك جامدات و انجمن علمی     -کامپوزیتعلوم و فناوری   .4 شگاه علم و  دان
 34بهار و تابستان  پژوهشی علمی ـ کامپوزیت ایران

 39فروردین  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ایران  .1
 12اسفند  ـ پژوهشیعلمی  انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایرانـ علوم و مهندسی سطح ایران   .3

 39مهر  پژوهشی علمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی -فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  .89
 14اردیبهشت  پژوهشی ـعلمی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   .88
 44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)مواد پیشرفته در مهندسی   .82
 38آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی رنگ ایران  -مواد پیشرفته و پوششهای نوین    .89
 13مهر  علمی ـ پژوهشی با همكاری انجمن آهن و فوالد ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ  مواد نوین ـ  .84
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 38مهر  پژوهشی  –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی  –مواد و فناوریهای پیشرفته   .85                                                                                                                                                                   

 انجمن مهندسی متالورژی ایران ـمهندسی متالورژی   .86
 19دی  ترویجی ـعلمی 
 39فروردین  پژوهشی –علمی 

 43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی متالورژی و مواد   .84
 39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود –نانو مواد   .81
83.  Advanced Ceramics Progress 

 39خرداد  پژوهشی –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن سرامیك ایران 
29.  Iranian Journal of Materials Forming- پژوهشی –علمی  دانشگاه شیراز April 2014 

28.  Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

 18آذر  علمی ـ پژوهشی مهندسی متالوژی و انجمن سرامیك ایران با همكاری انجمن ـ ـ دانشگاه علم و صنعت علوم و مهندسی مواد

22.  International Journal of Engineering 

 41 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد المللی مهندسی ـ پژوهشگاهبین 

29.  International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 12مرداد  علمی ـ پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ـ انجمن آهن و فوالد  ایران

24.  Journal of Advanced Materials and Processing-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد با همكاری
 38آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن آهن و فوالد ایران 

25.  Journal of Renewable Energy and Environment- 

 32اردیبهشت  پژوهشی –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران                                     

26.  Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials 

 دانشگاه تهران ـ )دانشكده فنی سابق(
 19تیر  علمی ـ پژوهشی

24.  Progress in Biomaterials- علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات November 

2013 

 مهندسي شیمي، نفت، پلیمر
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 39دی  ترویجی –علمی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -بسپارش  .8
 19دی  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .2
 35بهار  8شماره  علمی ـ ترویجی انجمن پلیمر ایران -پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران  .9

شیمی      .4 سی  شهای کاربردی مهند شگاه تربیت مدرس   - پلیمر –پژوه سی   با همکاریدان انجمن علوم و مهند
 36تابستان  علمی ـ پژوهشی پلیمر ایران 

 16شهریور  علمی ـ ترویجی تحقیقات صنایع الستیكصنعت الستیك ـ شرکت مهندسی و   .5
 41دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ـ علوم و تكنولوژی پلیمر  .6
 14دی  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ  .4
 39دی  علمی ـ ترویجی موسسه نساجی امروز –علوم و فناوری نساجی   .1
 16دی  علمی ـ پژوهشی مهندسی جداسازی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایرانعلوم و   .3

 16دی  علمی ـ ترویجی های نفتیفرآیند نو ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  .89
 39زمستان  علمی ـ پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   -فناوریهای نوین غذایی  .88
 39خرداد  علمی ـ ترویجی مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ ـ با همكاری انجمن صنایع رنگ ایران  .82
 14اسفند  ترویجی ـعلمی  مهندسی شیمی ایران ـ انجمن مهندسی شیمی ایران  .89
 32تیر  ترویجی ـعلمی  انجمن مهندسی گاز ایران  –مهندسی گاز ایران   .84

85.  Advances in Environmental Technology- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همكاری
 N.1,Spring2015 علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ایران

86.  Iranian Journal of Chemical Engineering 

 18 آبان علمی ـ پژوهشی مهندسی شیمی ـ انجمن مهندسی شیمی ایران

84.  Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- علمی ـ پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران V.1,Issue 

1,2014 

81.  Progress in Color, Colorants and Coatings 

 كده صنایع رنگ ایران پژوهش دهندها ـها و پوششفناوری در رنگ، رنگ دهنده
 13مرداد  علمی ـ پژوهشی
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                                                                                                                                                                   83.  Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت نفت   Fall 2012 پژوهشی –علمی  

29.  Iranian Polymer Journal- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپلیمر ـ   41دی  علمی ـ پژوهشی 
28.  Gas Processing- (پژوهشی )دانشگاه اصفهان ـ سابق  19خرداد  علمی ـ پژوهشی 
22.  Journal of Chemical and Petroleum Eng “JCHPE” 

 19تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق( مهندسی شیمی و نفت
29.  Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology- دانشگاه خلیج فارس   No.1, 2019 علمی ـ پژوهشی 
24.  Journal of Gas Technology -   انجمن مهندسی گاز ایران  32شهریور  علمی ـ پژوهشی 
25.  Journal of Particle Science and Technology-علمی ـ پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران Issue 1,winter 

2015 
26.  Journal of Petroleum Science and Technology  N.1 , 2011 علمی ـ پژوهشی  -پژوهشگاه صنعت نفت 

24.  Journal of Textiles and Polymers –پژوهشی –علمی  انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران June 2013 

21.  Polyolefins Journal- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   N.1 ,Jan. 2014 علمی ـ پژوهشی 

 مهندسي معدن
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد  -روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن  .8
 19آذر  علمی ـ پژوهشی شناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ایرانزمین  .2
 35زمستان  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومكانیك نفت ایران –ژئومكانیك نفت   .9
 36بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن مكانیك سنگ ایران -سنگمكانیك   .4
 12اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی معدن ایرانـ مهندسی معدن   .5
6.  Journal of Mineral Resources Engineering 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( –مهندسی منابع معدنی 
 35بهار  علمی ـ پژوهشی

4.  International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 19تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق(مهندسی زمین و معدن 

1.  Journal of  Mining and Environment – 

 دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری انجمن مهندسی معدن ایران  محیط و معدن ـ
 13دی  علمی ـ پژوهشی

 مهندسي زلزله
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 44اسفند  علمی ـ ترویجی شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهبینپژوهشگاه  ـشناسی و مهندسی زلزله پژوهشنامه زلزله  .8

سی زلزله   .2 شگاه   -علوم و مهند سی   زلزله المللی بینپژوه سی  و شنا سی  با همكاری  زلزله مهند انجمن مهند
 39زمستان  پژوهشیعلمی ـ  زلزله ایران

9.   Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 19شهریور  علمی ـ پژوهشی زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه 

 مهندسي آب
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 14خرداد  علمی ـ پژوهشی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب  .8
 12مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ـ تحقیقات منابع آب ایران .2
 35زمستان  ترویجی علمی ـ  انجمن آب و فاضالب ایران  –علوم و مهندسی آب و فاضالب  .9
4. Journal of Applied Research in Water and Wastewater- پژوهشی –علمی  دانشگاه رازی Issue 2, 2016 

 مهندسي پزشکي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 12اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مهندسی پزشكی زیستی ـ انجمن مهندسی پزشكی ایران  .8
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 میان رشته اي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه دیف
 14مرداد  علمی ـ ترویجی رشد فناوری ـ مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی )رویش( .8
 38مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه فنی و حرفه ای –کارافن  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پدافند غیر عامل
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 32مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –پدافند الكترونیكی و سایبری   .8
 39دی  علمی ـ ترویجی پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع(  .2
 39فروردین  پژوهشی علمی ـ دانشگاه صنعتی مالك اشتر علوم و فناوری پیشرفته دفاعی ـ  .9

ها و امام حسین )ع( با همكاری دانشگاه ـ دانشگاه  نوینپدافند  هایعلوم و فناوری  .4
 13آبان  علمی ـ پژوهشی مراکز دیگر
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 کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشكی                                                                                                                                                                   

 آب و خاک
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 39شهریور  ترویجی –علمی  دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری شرکت آبنا مشهد -آب و توسعه پایدار  .8
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)آب و خاک   .2
 15خرداد  پژوهشی ـعلمی  آبیاری و زهكشی ـ انجمن آبیاری و زهكشی ایران  .9
 13تیر  پژوهشی علمی ـ پژوهش آب ایران ـ دانشگاه شهرکرد  .4
 18دی  پژوهشیعلمی ـ  آب و خاک تحقیقات ـ مؤسسه سابق( خاک و آب)علوم پژوهش آب در کشاورزی   .5
 41آبان  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه گرگان )علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق(پژوهشهای حفاظت آب و خاک   .6
 18دی  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب سابق( خاک و آب)علوم پژوهشهای خاک   .4

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  پردیسـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات آب و خاک ایران   .1
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  تهران

 39پاییز و زمستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه ارومیه –تحقیقات کاربردی خاک   .3

ــی )          .89 یاری و زهكش های آب ــازه  ــی س ندس قات مه ندسيييی   تحقی قات مه  ـ (سيييابق کشييياورزی تحقی
 کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی وموسسه

 43بهمن  علمی ـ پژوهشی

 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(دانش آب و خاک   .88
 38آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم خاک ایران   –زیست شناسی خاک    .82
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی  Soil and Plant Interaction–روابط خاک و گیاه    .89

 13شهریور  ترویجی –علمی  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات حفاظت منابع آب و خاک ـ دانشگاه  .84
 38تیر  پژوهشیعلمی ـ 

 44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (سابق علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)علوم آب و خاک    .85
 41تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)علوم و مهندسی آبیاری     .86
 32اسفند  ترویجی –علمی  انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران  –مدیریت آب در کشاورزی   .84
 13بهمن  علمی ـ پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران   .81
 39اردیبهشت پژوهشی ـعلمی  مهندسی منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت   .83
 39بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –مدیریت آب و آبیاری    .29
 13بهمن  علمی ـ پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار ـ انجمن علوم خاک ایران     .28
 32پاییز  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  –هواشناسی کشاورزی    .22

 اقتصاد کشاورزي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 43بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزیجهاد اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ وزارت    .8
 14مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   .2
 19خرداد  پژوهشیعلمی ـ  مشهدفردوسیـ دانشگاه سابق( کشاورزیو صنایع علوم)کشاورزی  اقتصاد و توسعه   .9
 13تیر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت   .4

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران    .5
 دانشگاه تهران

 16مهر  پژوهشی ـعلمی 

 اکولوژي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 32فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز –اکوبیولوژی تاالب   .8
 44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان )علوم و فنون کشاورزی ایران سابق(کاربردی بوم شناسی    .2
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 32اسفند  پژوهشی –علمی  دانشگاه تهران با همكاری انجمن آبخیزداری ایران –اکوهیدرولوژی   .9                                                                                                                                                                   

 13آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  شناسی کشاورزی ـبوم   .4
 39بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس -حفاظت زیست بوم گیاهان   .5
 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهخشكبوم ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری    .6
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(دانش کشاورزی و تولید پایدار    .4
 13بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران   .1

3.  Caspian Journal of Environmental Sciences – 

 13تیر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیالن

89.  Ecopersia – 32فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه تربیت مدرس 

88.  Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture- 

 های دیگردانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاه
 39مرداد  علمی ـ پژوهشی

 باغباني
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 36پاییز و زمستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه ارومیه -پژوهشهای میوه کاری    .8
 15مرداد  پژوهشی ـعلمی  ایراندارویی و معطرایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعگیاهانتحقیقات    .2
 31بهار و تابستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شاهد  –تغذیه گیاهان باغی    .9
 12خرداد  علمی ـ پژوهشی رستنیها ـ وزارت جهاد کشاورزی    .4
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)علوم باغبانی     .5
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم باغبانی ایران     .6
 31بهار و تابستان  پژوهشی –علمی  دانشگاه ایالم  –ها علوم سبزی   .4

همكاری موسسه تحقیقات پسته کشور و  بادانشگاه ولی عصر رفسنجان  -علوم و فناوری پسته     .1
 انجمن علوم باغبانی ایران

 34تابستان بهار و  پژوهشی ـعلمی 

 19اردیبهشت  پژوهشی ـ علمی علوم و فنون باغبانی ایران ـ انجمن باغبانی ایران    .3
 34پاییز  یترویجعلمی ـ  انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران –گل و گیاهان زینتی    .89

88.  International Journal of Horticultural Science and Technology- پردیس ابوریحان
تهران با همكاری انجمن علوم باغبانی ایران دانشگاه  

 N.1,2014 علمی ـ پژوهشی

82.  Journal of Ornamental Plants پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت December 2013 

89.  Journal of Nuts- پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان N.1,2014 

 بیوتکنولوژي و ژنتیک گیاهي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 11مهر  علمی ـ پژوهشی بیوتكنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران    .8
 35بهار  پژوهشی علمی ـ دانشگاه لرستان -پژوهشهای ژنتیك گیاهی   .2
 39مرداد  پژوهشی علمی ـ دیگر  زیست فناوری گیاهان زراعی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه و موسسات     .9

ــاورزی   فن     .4 تی در کشـ ــ بق(      آوری زیسـ ــا ــاورزی سـ هش کشـ پژو گاه   ) ــ  های   ـــــ دانشـ
 منطقه غرب

 19اسفند  علمی ـ پژوهشی

 13دی  علمی ـ پژوهشی ایرانمهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی ـ انجمن ایمنی زیستی     .5
 15مهر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران    .6
 15مهر  پژوهشی ـعلمی  ژنتیك نوین ـ انجمن ژنتیك ایران    .4

1.  Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding-  

انشگاه بین المللی امام خمینی )ره( با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران د  
 October 2012 پژوهشی –علمی 

3.  Journal of Plant Molecular Breeding 
 December 2012 پژوهشی –علمی  پژوهشكده ژنتیك و زیست فناوری کشاورزی طبرستان                                  

 جنگلداري
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 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف                                                                                                                                                                   

 35پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -بوم شناسی جنگل های ایران   .8
 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه ارومیه  –پژوهش و توسعه جنگل    .2
 41آبان  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه گرگان طبیعی گرگان سابق()علوم کشاورزی و منابع پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل     .9
 38تیر  علمی ـ پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور –تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران     .4
 14اسفند پژوهشی ـعلمی  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران    .5
 14بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگل ایران ـ انجمن جنگلبانی ایران    .6
 43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(های چوب جنگل و فرآورده    .4

 مکانیزاسیون کشاورزي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 34پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهرکرد -پژوهشهای مكانیك ماشینهای کشاورزی   .8

ــاورزی)           .2 ــیون کش كانیزاس ها و م نه  ما ــا قات س ــی  تحقی قات مهندس ــاورزی تحقی ــابق( کش  ـ س
 کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی وموسسه

 43بهمن  علمی ـ پژوهشی

 13اردیبهشت  پژوهشیعلمی ـ  های کشاورزی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری انجمن مهندسان مكانیك ایرانماشین    .9
 41تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)مهندسی زراعی     .4
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )مهندسی بیوسیستم ایران     .5

 زراعت
 تصویب تاریخ اعتبار نام نشریه ردیف

 32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان –اکوفیزیولوژی گیاهی   .8
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز –اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی     .2
 15اسفند  پژوهشیعلمی ـ  ـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)کشاورزی سابق( زراعی کشاورزی به    .9
 18بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  نهال و بذر)زراعی نهال و بذر به    .4
 18بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  نهال و بذر)نژادی نهال و بذر به    .5
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی اسالمی واحد کرجوابسته به دانشگاه آزاد  پژوهش علفهای هرز    .6
 13تیر  علمی ـ پژوهشی ساریطبیعیکشاورزی و منابععلومزراعی ـ دانشگاهپژوهشنامه اصالح گیاهان    .4
 35پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه یاسوج  -پژوهشهای بذر ایران   .1
 34پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی موسسه تحقیقات پنبه ایران -پژوهشهای پنبه ایران   .3

هی                    .89 یا گ ید  ل تو های  ــ بق(                       پژوهشـ ــا گان سـ گر عی  ی ب ط بع  نا م ــاورزی و  لوم کشـ ع  ـ  )
 دانشگاه گرگان

 41آبان  علمی ـ پژوهشی

 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگرپژوهشهای حبوبات ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاه  .88
 14اسفند  پژوهشی ـعلمی  ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشهای زراعی     .82
 32فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه بیرجند با همكاری انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران –پژوهش های زعفران   .89
 38مرداد  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه گیالن  –تحقیقات غالت    .84
 39آبان  علمی ـ پژوهشی بیرجند تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه    .85
 41تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمی کشاورزی)تولیدات گیاهی     .86

تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ با همكاری انجمن علوم     .84
 زراعت و اصالح نباتات

 14خرداد  علمی ـ پژوهشی

 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان  –تولید محصوالت زراعی و باغی     .81
 18اسفند  پژوهشی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ چغندرقند    .83
 12اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهای هرز ایران ـ انجمن علوم علفهای هرز ایران   .29

شهای کاربردی زراعی )    .28 سابق پژوه سابق(   (زراعت  سازندگی  شاورزی   )پژوهش و  ــ وزارت جهاد ک مرکز  -ـ
 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  

  39اسفند  علمی ـ پژوهشی
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صالح         –زراعت دیم ایران   .22 شور با همكاری انجمن علوم زراعت و ا شاورزی دیم ک سه تحقیقات ک س مو
 32مهر  علمی ـ پژوهشی نباتات 

 32مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه تربت حیدریه با همكاری انجمن گیاهی دارویی ایران –زراعت و فناوری زعفران   .29
 41اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم زراعی ایران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات    .24
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  طبیعی دانشگاه تهرانپردیس کشاورزی و منابع ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم گیاهان زراعی ایران     .25
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن با همكاری انجمن مرتعداری ایران -علوم و تحقیقات بذر ایران  .26
 32فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن بذر ایران با همكاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال  –علوم و فناوری بذر ایران   .24
 19اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور-تولیدات گیاهی )پژوهش کشاورزی سابق( فناوری  .21
 32فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز –فیزیولوژی گیاهان زراعی   .23
  38تیر  ترویجی علمی ـ  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر -یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی  .99
98.  Iran Agricultural Research- 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز 

92.  Crop Breeding Journal  
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر )نهال و بذر سابق(

99.   International Journal of Plant Production 
 و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزی 

 13تیر  علمی ـ پژوهشی

94.   Journal of Agricultural Science and Technology  

 19شهریور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوری کشاورزی ـ 

95.  Journal of Plant Physiology and Breeding 
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(فیزیولوژی و اصالح گیاهان 

 گیاهپزشکي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 43تیر  علمی ـ پژوهشی گیاه پزشكیبیماریهای گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و   .8
 41تیر  علمی ـ پژوهشی ایران گیاهیشناسی بیماری انجمنبیماریهای گیاهی ـ    .2
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز-گیاهپزشكی )دانش کشاورزی سابق( پژوهش های کاربردی در   .9
 39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  –تحقیقات آفات گیاهی    .4
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)حفاظت گیاهان    .5
 39مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه یاسوج –دانش بیماری شناسی گیاهی   .6
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )دانش گیاهپزشكی ایران    .4
 32بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –کنترل بیولوژیك آفات و بیماریهای گیاهی    .1
 41تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز کشاورزی سابق()علمی گیاهپزشكی    .3

شكی      .89 ستی در گیاه پز شور با همكاری انجمن بیماری         –مهارزی شكی ک سه تحقیقات گیاهپز س مو
 32فروردین  پژوهشی –علمی  شناسی گیاهی

 18اسفند  پژوهشی ـعلمی  شناسی ایراننامه انجمن حشره شناسی ایران ـ انجمن حشره   .88
82.  Journal of Crop Protection-  دانشگاه تربیت مدرس  June 2012 علمی ـ پژوهشی 

89.  Journal of Insect Biodiversity and Systematics- 

انجمن حشره شناسی ایران با همكاری دانشگاه تربیت مدرس    
  39آذر  پژوهشیـ علمی 

84.  Mycologia Iranica- پژوهشیعلمی ـ  انجمن قارچ شناسی ایران No.1,2014 

85.  Persian Journal of Acarology  انجمن کنه شناسی ایران-  Jan 2012 پژوهشی –علمی  

 علوم دام
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 32دی  پژوهشی  –علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان –پژوهش در نشخوارکنندگان   .8
 39آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپژوهشهای تولیدات دامی ـ    .2
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(پژوهشهای علوم دامی    .9
 13تیر  پژوهشی علمی ـ پژوهشهای علوم دامی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد   .4
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 صنايع چوب و کاغذ
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 15اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقات جنگلها و مراتع ایران کاغذایران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات  .8
 13اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران ـ انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران  .2

 صنايع غذايي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 38تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی  –در علوم و صنایع غذایی و نوآوری پژوهش   .8
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(پژوهشهای صنایع غذایی   .2

ـ با همكاری انجمن علوم و صنایع      .9 ـ دانشگاه فردوسی مشهد  پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران 
 غذایی ایران

 11تیر  علمی ـ پژوهشی

 موسسه تحقیقات   - (مهندسی کشاورزی سابق    تخصصی شده نشریه تحقیقات    تحقیقات مهندسی صنایع غذایی)    .4
 فنی و مهندسی کشاورزی

 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی

ــاورزی و منابع طبیعی گرگان با همكاری انجمن         –فرآوری و نگهداری مواد غذایی    .5 ــگاه علوم کش دانش
 32مهر  علمی پژوهشی متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران 

 12اسفند  علمی ـ پژوهشی ایران ـ انجمن علوم وصنایع غذایی ایرانعلوم و صنایع غذائی   .6
 34پاییز  علمی ـ پژوهشی انجمن پروبیوتیك و غذاهای فراسودمند – میكروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی  .4

 38فروردین  پژوهشی علمی ـ دانشگاه گیالن   -تحقیقات تولیدات دامی   .5
 15اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)کشاورزی سابق( تولیدات دامی    .6
  39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی )پژوهش و سازندگی سابق(علوم دامی    .4
 16مهر  پژوهشی ـعلمی  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم دامی ایران    .1
  39اسفند  ترویجیعلمی ـ  علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ایران  .3

89.  Iranian Journal of Applied Animal Sciences 

 June 2013 پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 

88.  Journal of Live Stock Science and Technology 

                                    دانشگاه شهید باهنر کرمان با همكاری انجمن علوم دامی 
 April 2013 پژوهشی –علمی 

82.  Poultry Science Journal-  پژوهشی –علمی     دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان No.1 2013 

 شیالت
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 32اسفند  ترویجی –علمی  انجمن علمی ماهیان زینتی  –آبزیان زینتی   .8
 32پاییز  ترویجی –علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -بهره برداری و پرورش آبزیان  .2
 32مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه گنبد کاووس  -پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی  .9
 34بهار و تابستان  پژوهشی –علمی  دانشگاه گیالن   –تغذیه آبزیان   .4
 32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان –توسعه آبزی پروری   .5
 43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(شیالت   .6
 43بهمن  علمی ـ پژوهشی علمی شیالت ایران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  .4
 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی انجمن آبزی پروری ایران -علوم آبزی پروری  .1
 38دی  پژوهشی –علمی  دانشگاه تربیت مدرس –علوم و فنون شیالت   .3

89.  International Journal of Aquatic Biology-  

 N.2,2014 پژوهشی –علمی  انجمن ماهی شناسی ایران با همكاری دانشگاه تهران

88.   Iranian Journal of Fisheries Sciences-  

 12فروردین  علمی ـ پژوهشی  ایران علوم شیالت ـ مؤسسه تحقیقات شیالت

82.     
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صان          -نوآوری در علوم و فناوری غذایی  .1 ص سبزوار با همكاری انجمن متخ سالمی واحد  شگاه آزاد ا دان
 32مهر  پژوهشی –علمی  علوم و صنایع غذایی ایران 

3.  Applied Food Biotechnology- انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور   No.1,Autumn 2014 پژوهشی –علمی  

 علوم ترويج
 تاریخ تصویب اعتبار نشریهنام  ردیف

 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی  .8
 13دی  علمی ـ پژوهشی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ـ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی  .2
 38دی  پژوهشی –علمی  دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی –تعاون و کشاورزی  .9
 34پاییز و زمستان  ترویجی –علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی  .4
 34پاییز  ترویجی –علمی  انجمن علمی توسعه روستایی ایراندانشگاه تربت حیدریه با همكاری -راهبردهای توسعه روستایی .5
 14اسفند پژوهشی ـعلمی  روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی  .6
 14اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم ترویج و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی  .4
 39بهار  ترویجی ـعلمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -کارآفرینی در کشاورزی  .1

3. 
International Journal of Agricultural Management and 

Development                                                                                         

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با همكاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 December 2013 پژوهشیعلمی ـ 

 منابع طبیعي
 آبخیزداري، بیابان، محیط زيست، مرتع

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

دارای اعتبار بوده  38تا مرداد  14این نشریه قبال از شماره اسفند )توضیح:  آبخیزداری ایران ـ انجمن آبخیزداری ایران   .8
 32تیر  پژوهشی ـعلم  .(پژوهشی می باشد – دارای اعتبار علمی 32. این نشریه مجددا از تیرماه علمی شده است. اعتبار لغو  32تا بهار  38است و از شماره پاییز 

 13اسفند  علمی ـ پژوهشی ساریطبیعیکشاورزی و منابععلومآبخیز ـ دانشگاهپژوهشنامه مدیریت حوزه   .2

شهای آبخیزداری    .9 سابق(    پژوه سازندگی  شاورزی  )پژوهش و  مرکز تحقیقات و اموزش   -ــــ وزارت جهاد ک
 کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

 13آبان  علمی ـ پژوهشی

تحقیقات مرتع و بیابان ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ـ با همكاری انجمن مرتعداری    .4
 ایران

 14فروردین  علمی ـ پژوهشی

 32فروردین  ترویجی–علمی  انجمن آبخیزداری ایران –ترویج و توسعه آبخیزداری   .5
 32مهر  ترویجی –علمی  انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران  –سامانه های سطوح آبگیر باران   .6
 32دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر  –سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی   .4
 15شهریور  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن مرتعداری ایران مرتع   .1
 43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(مرتع و آبخیزداری    .3

 43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(زیست طبیعی محیط   .89
 34، سال 8ش. ترویجی –علمی  موسسه تحقیقات خاک و آب  –مدیریت اراضی    .88
 32فروردین  پژوهشی –علمی  انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران –مدیریت بیابان   .82
 39زمستان  پژوهشی –علمی  دانشگاه کاشان  –مهندسی اکوسیستم بیابان   .89
 39 مهر علمی ـ پژوهشی پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری –مهندسی و مدیریت آبخیز   .84
85.   Desert ـ دانشگاه تهران بیابانبین المللی مرکز تحقیقا ت    43تیر  علمی ـ پژوهشی  
86.   Environmental Resources Research- پژوهشی –علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان No. 1, 2014 

84.  Journal of Rangeland Science-    دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  No.4, 2012 پژوهشی  –علمی  
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 دامپزشکي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

  32دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  –آسیب شناسی درمانگاهی   .8
 32اسفند  ترویجی –علمی  انجمن جراحی دامپزشكی ایران  –التیام   .2
 39تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -بهداشت مواد غذایی   .9
 13شهریور  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتپاتوبیولوژی مقایسه  .4
 19اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانتحقیقات دامپزشكی ـ   .5
 14مرداد  علمی ـ پژوهشی چمران اهوازدامپزشكی ایران ـ دانشگاه شهید   .6

شكی و فرآورده های بیولوژیك   .4 سابق  ) -تحقیقات دامپز شكی  سابق(   -دامپز سازندگی  ــ وزارت   پژوهش و  ـ
 13شهریور  علمی ـ پژوهشی جهاد کشاورزی

 38فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه شهرکرد  –علوم درمانگاهی دامپزشكی ایران   .1
 38اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -دامپزشكیمیكروبیولوژی   .3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد با همكاری انجمن میكروب شناسی       -میكروب شناسی مواد غذایی     .89
 39آذر  پژوهشی –علمی  ایران 

88.  Archives of Razi Institute  

 19مهر  علمی ـ پژوهشی رازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی -علمی رازی

82.  Iranian Journal of Aquatic Animal Health – دانشگاه تهران ان قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزی
 32اسفند  پژوهشی –علمی  با همكاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران                                                         

89.   Iranian Journal of  Veterinary Research 

 12فروردین  علمی ـ پژوهشی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه شیراز  

84.  Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 11خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهرانبین

85.  Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 

 فردوسی مشهددانشگاه 
 N.1, 2015 علمی ـ پژوهشی

86.  Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

 15خرداد  پژوهشی ـعلمی  جراحی دامپزشكی ـ انجمن جراحی دامپزشكی ایران 

84.  Journal of Ruminants Health Research- 

 دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش 
 39آذر  پژوهشی –علمی 

81.  Veterinary Research Forum –   دانشگاه ارومیه 

 
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی
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 علوم پايه
 علوم 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 38مرداد  ترویجیعلمی ـ  بنیاد پیشبرد علم و فناوری  –نشاء علم    .8
2.   Journal of Sciences  18تیر  علمی ـ پژوهشی  علوم ـ دانشگاه تهران ـ
9.  Iranian Journal of  Science  and Technology  A:Science   19خرداد  علمی ـ پژوهشی  -دانشگاه شیراز 

 هواشناسي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 46دی  علمی ـ ترویجی نیوار ـ سازمان هواشناسی کشور  .8
 34بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن هواشناسی ایران   –هواشناسی و علوم جو   .2

 آمار
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 43بهمن  علمی ـ ترویجی اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران  .8
 13مرداد  ترویجی علمی ـ مرکز آمار ایران  های آمار رسمی ایران ـبررسی  .2
 14آبان  علمی ـ پژوهشی علوم آماری ایران ـ انجمن آمار ایران  .9

4.  Journal of Statistical Research of Iran  

 14فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای آماری ایران ـ پژوهشكده آمار مرکز آمار ایران
5.   Journal of the Iranian statistical society- انجمن آمار ایران   12اسفند  پژوهشیعلمی ـ  

 رياضي
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –پژوهشهای ریاضی )علوم سابق(   .8

سابق(      .2 ضی )علوم پایه  سالمی واحد علوم و     –پژوهش های نوین در ریا شگاه آزاد ا دان
 44تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات 

 38تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان –تحقیق در عملیات در کاربردهای آن   .9
 35بهار  ترویجی ـعلمی  دانشگاه اصفهان -ریاضی و جامعه  .4
 19تیر ترویجی ـعلمی  فرهنگ و اندیشه ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران  .5
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی چمران اهواز ـ دانشگاه شهید سابق( علوم )مدلسازی پیشرفته ریاضی   .6
4.  Algebraic Structures and their Applications-علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد No.1,Feb 2015 

1.  Annals of Functional Analysis- علمی ـ پژوهشی گروه پژوهشی ریاضی طوسی N.1,2015 

3.  Banach Journal of Mathematical Analysis-  ریاضی طوسیگروه پژوهشی  N.1 , 2015 علمی ـ پژوهشی 

89.    Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 19اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران

88.  Categories and General Algebraic Structures with Applications-  

 دانشگاه شهید بهشتی
 N.1,2015 علمی ـ پژوهشی

82.  Computational Methods for Differential Equations- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز No.3,2014 

89.  Control and Optimization in Applied Mathematics-  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور No.1,Spring-summer 

2016 

84.  International Journal of Group Theory 

 39مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه ها ـگروهنظریه 

https://isi-isc.com
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                                                                                                                                                                   85.  International Journal of Industrial Mathematics    

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی

86.   Iranian Journal of Fuzzy systems 

 19فروردین  علمی ـ پژوهشی ـ با همكاری انجمن آمار دانشگاه سیستان وبلوچستانهای فازی ایران ـ  سیستم

84.  Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  
جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم ریاضی و انفورماتیك ـ   

 14آبان  علمی ـ پژوهشی

81.  International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان N.1,2014 

83.  Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization  

 Winter 2013  پژوهشی –علمی  دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                                       

29.    Journal of the Iranian Mathematical Society- 36تابستان  پژوهشی –علمی  انجمن ریاضی ایران 

28.  Transactions on Combinatorics 

های دیگربا همكاری دانشگاه دانشگاه اصفهان ـ  
 39آبان  علمی ـ پژوهشی

22.  Wavelets and Linear Algebra-  دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان با همكاری دانشگاه
ی دیگر                                                                                               ها  

 38تیر  علمی ـ پژوهشی

29.  Journal of Algebraic System  

 دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها
 38بهمن  پژوهشی –علمی 

24.   Journal of Mathematical Extension - دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز   Vol.11, No.2, 2017 پژوهشی –علمی  
25.   Mathematics Interdisciplinary Research-پژوهشی –علمی  دانشگاه کاشان Vol.2, Issue 1, Spring 

2017 

26.   Mathematical Sciences- دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج   No.1,March 2018 پژوهشی –علمی  

 شناسيزمین 
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 38اسفند  ترویجی –علمی  شرکت ملی نفت ایران  -اکتشاف و تولید نفت و گاز  .8
 19اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـبلورشناسی وکانی شناسی ایران    .2
 11بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهپترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری    .9
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)شناسی نگاری و رسوبپژوهشهای چینه   .4
 39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی     .5
 34بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی همكاری انجمن ژئوفیزیك ایراندانشگاه صنعتی شاهرود با  -پژوهشهای ژئوفیزیك کاربردی   .6
 38دی  علمی ـ پژوهشی انجمن دیرینه شناسی ایران –دیرینه شناسی    .4
 13دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد های رسوبی ـرخساره   .1
 32بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان -رسوب شناسی کاربردی   .3

 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بیرجند –زمین ساخت    .89
 13تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهدزمین   .88
 14فروردین  علمی ـ پژوهشی پایه کاربردی جهاد دانشگاهیشناسی ایران ـ پژوهشكده علومزمین   .82
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم سابق(شناسی کاربردی پیشرفته زمین   .89
 13دی  پژوهشی علمی ـ دانشگاه خوارزمی شناسی مهندسی ـزمین   .84
 13آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ایران انجمن زمین ـ ایران شناسی نفتزمین   .85
 19شهریور  علمی ـ پژوهشی ئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایرانژ   .86
 45دی  علمی ـ پژوهشی و اکتشافات معدنی کشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی   .84
 34بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن کواترنری ایران   -کواترنری ایران   .81
 18تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –( )علوم سابق( شناسیزمیندر های نوین یافتهعلوم زمین خوارزمی )   .83
 34تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز -هیدروژئولوژی    .29
 13تیر  علمی ـ ترویجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدانهای نوین زمینیافته   .28
22.  Geopersia ـ   )علوم سابق (–دانشگاه تهران    19خرداد  علمی ـ پژوهشی 
29.  Iranian Journal of Earth Sciences-  مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد  Summer 2016 علمی ـ پژوهشی 
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 زيست شناسي                                                                                                                                                                   

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

ــ مرکز ملی اقیانوساقیانوسایرانی   .8 ــ با همكاری انجمن علوم و فنون  شناسی  ـ شناسی ـ
 14بهمن  علمی ـ پژوهشی دریایی ایران

دانشــگاه آزاد اســالمی واحد گرگان با همكاری انجمن   –اکوفیتوشــیمی گیاهان دارویی   .2
 32فروردین  پژوهشی –علمی  گیاهان دارویی ایران

 16دی  علمی ـ ترویجی ایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیستی    .9
 39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه هرمزگان –بوم شناسی آبزیان     .4
 44آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای جانوری)   .5
 44آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای سلولی و ملكولی)   .6
 44آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای گیاهی)   .4
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)تاکسونومی و بیوسیستماتیك     .1
 34بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم –دنیای میكروب ها   .3

 35بهار  علمی ـ ترویجی انجمن زیست شناسی ایران -زیست شناسی ایران   .89
 34تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  –زیست شناسی تكوینی    .88
 36تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان -زیست شناسی جانوری    .82

ـ        .89 ـ  دانشگاه پیام نور   ـ  با همكاری  زیست شناسی  جانوری تجربی   انجمن مرکز تهران 
 فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران

 39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 38فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واهد اهواز –زیست شناسی دریا   .84

ست     .85 سی کاربردی   زی شگاه الزهرا   سابق(  پایهعلوم) شنا با همكاری انجمن  )س( ـــ ـــ دان
 شناسی ایرانزیست

 19خرداد  علمی ـ ترویجی
 13آبان  علمی ـ پژوهشی

 11خرداد  علمی ـ پژوهشی شناسی ایرانشناسی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری انجمن زیستزیست    .86
 39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاه ـ دانشگاه اصفهانها ـ شناسی میكروارگانیسمزیست    .84
   13پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –زیست فناوری     .81
 13تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگرسلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه    .83
 39فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و فنون دریایی ایرانعلوم و فنون دریایی ـ   .29
 39پاییز  پژوهشیـ علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان   -فیزیولوژی محیطی گیاهی   .28
 32پاییز  پژوهشیـ علمی  دانشگاه گیالن -فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان   .22
 38فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن فیزیولوژی گیاهی  –فرآیند و کارکرد گیاهی     .29
 38فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان   –فیزیولوژی و تكوین جانوری    .24
 18تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –)علوم سابق(  علوم زیستی در های نوین یافته   .25

26.  Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology-  سازمان پژوهشهای
 علمی و صنعتی ایران با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران 

 35تابستان  پژوهشی ـعلمی 

24.  Biomacromolecular Journal- بیوشیمی فیزیك ایرانانجمن   34زمستان  پژوهشی ـعلمی  

21.  Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 13آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بیوسیستماتیك جانوری ـ

23.  Iranian Journal of Biotechnology  

 12اسفند  علمی ـ پژوهشی ایران  و بیوتكنولوژیژنتیكمهندسیتحقیقاتمرکزملی ـ ایرانبیوتكنولوژی 
99.  Iranian Journal of Ichthyology- علمی ـ پژوهشی انجمن ماهی شناسی ایران No.1,March 2014 

98.  Iranian Journal of Plant Physiology  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه-  32تیر  پژوهشی –علمی  
92.  Journal of Cell and Molecular Research 

 39مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
99.  Journal of Epigenetics- انجمن ژنتیك ایران  با همکاریدانشگاه سیستان و بلوچستان   34بهار  علمی ـ پژوهشی 

94.  Journal of Genetic Resources - دانشگاه مازندران با همكاری انجمن زیست شناسی
 Winter&Spring 2016 علمی ـ پژوهشی ایران 
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                                                                                                                                                                   95.  Journal of Medicinal Plants & By-products 39دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارویی ایران 

96.  Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 38خرداد  علمی ـ پژوهشی و فنون دریایی ایرانعلوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم 

94.  Journal of Phycological Research- پژوهشی –علمی  دانشگاه شهید بهشتی No.1,June 2017 

91.  Molecular Biology Research Communications  Summer 2012 پژوهشی  –علمی   -دانشگاه شیراز

93.  Progress in Biological Sciences ( ـ دانشگاه تهران سابق(علوم     - علوم زیستی پیشرفته

 19خرداد  علمی ـ پژوهشی   

49.  The Iranian Journal of Botany 

 19دی  علمی ـ پژوهشی گیاهشناسی ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 محیط زيست

یف
رد

 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه
 19مهر  علمی ـ ترویجی ایران محیط زیستمتخصصان انسان و محیط زیست ـ انجمن  .8
 11آبان  علمی ـ پژوهشی زیستزیست ـ انجمن ارزیابی محیطپژوهشهای محیط  .2
 15مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .9

ــ دانشگاه آزاداسالمی     .4 ــ با همكاری انجمن محیط زیست   علوم وتكنولوژی محیط زیست ـ ـ
 ایران

 19فروردین  ـ پژوهشی علمی

 39آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش زیست جانوری ـمحیط  .5
 11اسفند  ترویجیعلمی ـ زیستزیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیطمحیط  .6
 43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشكده محیط زیست دانشگاه تهرانشناسی ـ محیط  .4
1. Environmental Energy and Economic Research-35زمستان  علمی ـ پژوهشی انجمن اقتصاد انرژی ایران 

3. International Journal of Environmental Research  
 14تیر  علمی ـ پژوهشی تزیسالمللی تحقیقات محیطی ـ دانشگاه تهران ـ با همكاری انجمن ارزیابی محیطبین

89. International Journal of Environmental Science  and Technology 

 12اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زیست ایران المللی علوم و تكنولوژی محیط زیست ـبین 
88.  Journal of Wildlife and Biodiversity- دانشگاه اراک    Vol.2, Issue 2, 2018 علمی ـ پژوهشی 

82. Global Journal of Environmental Science and Management  
انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران   

 Spring 2015 علمی ـ پژوهشی

89. Iranian Journal of Energy and Environment  No.4,2016 علمی ـ پژوهشی  -دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

84. Pollution  Summer 2016 علمی ـ پژوهشی  -    دانشگاه تهران با همكاری انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران  

 شیمي
یف

رد
 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 34زمستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن الكتروشیمی ایران  -آموزش الكتروشیمی   .8
 39فروردین  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -پژوهشهای کاربردی در شیمی   .2
 39خرداد  ترویجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران  .9

انجمن مهندسی  با همکاریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  -شیمی سبز و فناوریهای پایدار  .4
 36تابستان  ترویجیعلمی ـ  شیمی ایران 

  39مهر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه سمنان  –شیمی کاربردی    .5
 19اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ایران ـ جهاد دانشگاهی   .6
 32بهار  پژوهشی ـعلمی  انجمن نانو فناوری ایران -نانو مقیاس   .4
1.  Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- 38آبان  پژوهشی ـعلمی  مرکز عالی الكتروشیمی دانشگاه تهران 
3.  Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- پژوهشی ـعلمی  انجمن شیمی ایران No.1,Spring&Summ

er 2014 

89.  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 19مرداد  علمی ـ پژوهشی نانو ـ انجمن نانو فناوری ایرانالمللی نانو علم و فناوری بین
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                                                                                                                                                                   88.  Iranian Journal of Catalysis  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا-  July 2012 پژوهشی –علمی  

82.  Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

  جهاد دانشگاهیشیمی و مهندسی شیمی ـ 
 41اسفند  علمی ـ پژوهشی

89.  Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های دیگرـ با همكاری دانشگاه دانشگاه کاشان شیمی ریاضی ـ
 13بهمن  علمی ـ پژوهشی

84.  Journal of Applied Chemical Research  39دی  علمی ـ پژوهشی                                       دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  
85.  Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)                                   نانجمن شیمی ایرا  11آبان  علمی ـ پژوهشی 
86.   Journal of Nanostructures  39فروردین  علمی ـ پژوهشی            های دیگربا همكاری دانشگاه ـ کاشاننانو ساختارها ـ دانشگاه  
84.  Journal of Nanostructure in Chemistry-علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس No.2,June 2015 

81.    Organic Chemistry Research- علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران No.1,Summer 2015 

83.  Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران-  32اردیبهشت  پژوهشیـ علمی  

 
و معماري هنر  

 

 فیزيک
 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 32دی  پژوهشی –علمی  انجمن مهندسی صوتیات ایران –انجمن مهندسی صوتیات ایران   .8
 19خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز سابق( علوم )ای ذرههای بسپژوهش سیستم  .2
 12اسفند  علمی ـ پژوهشی اصفهان با همكاری دانشگاه صنعتی  ـ ایرانانجمن فیزیكپژوهش فیزیك ایران ـ    .9
 36پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی -پژوهشهای نوین فیزیك    .4
 38دی  پژوهشی –علمی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همكاری دانشگاه کاشان –سنجش و ایمنی پرتو   .5
 19اسفند  علمی ـ پژوهشی سازمان انرژی اتمیای ـ علوم و فنون هسته   .6
 38آبان  ترویجیعلمی ـ انجمن فیزیك ایران  -فیزیك روز    .4
 12اسفند علمی ـ پژوهشی فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران    .1
  19خرداد  ترویجیعلمی ـ ـ دانشگاه الزهرا )س( )علوم پایه سابق(فیزیك کاربردی     .3

 34تابستان  ترویجیعلمی ـ انجمن اپتیك و فوتونیك ایران -نور   .89
 34پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی مالك اشتر -هیدروفیزیك   .88

82.  International Journal of Optics and Photonics 

19اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ بین  

89.  Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic  39دی  علمی ـ پژوهشی                                                     انجمن نجوم ایران 
84.   Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems دانشگاه الزهراء )س( -  Autumn –Winter علمی ـ پژوهشی 

2017-2018 
85.  Journal of Optoelectronical Nanostructures-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرو دشت با همكاری انجمن

 34زمستان  علمی ـ پژوهشی انرژی خورشیدی ایران

86.  Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 11اسفند  پژوهشیعلمی ـ  فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
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 هنر

یف
رد

 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 32تیر  ترویجی –علمی  سازمان میراث فرهنی، صنایع دستی و گردشگری  –اثر   .8
 39بهار  علمی ـ ترویجی دانشگاه هنر اصفهان  -پژوهش هنر  .2
 39بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن هنرهای نمایشی ایران  –تئاتر   .9
 14آبان  علمی ـ ترویجی جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا )س(  .4
  38مهر  پژوهشی –علمی  پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر –کیمیای هنر    .5
 19اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ایران   .6
 36تابستان  علمی ـ پژوهشی انجمن هنرهای تجسمی ایران   –مبانی نظری هنرهای تجسمی    .4
 13دی  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاه مطالعات تطبیقی هنر ـ   .1
 14آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ـ موسسه مطالعات هنر اسالمی   .3

 13دی  پژوهشیعلمی ـ  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر   .89
 13مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه هنر –نامه هنرهای نمایشی و موسیقی   .88
 13اسفند  پژوهشیعلمی ـ   نگره ـ دانشگاه شاهد   .82
 19دی  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پردیس هنرهای زیبا دا )هنرهای زیبا سابق(هنرهای تجسمی    .89
 19دی  علمی ـ پژوهشی تهرانشگاهنزیبا داهنرهای  ـ پردیس زیبا سابق()هنرهای نمایشی و موسیقی  هنرهای   .84

 معماري

یف
رد

 

 تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 34پاییز و زمستان  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه بین المللی امام خمینی -اندیشه معماری     .8
 11خرداد  پژوهشیعلمی ـ  نظر یو شهرساز یهنر، معمار ۀپژوهشكدباغ نظر ـ    .2
 32زمستان  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسالمی  –پژوهشهای معماری اسالمی    .9
 31 بهار پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه گیالن -دانش شهرسازی    .4
 34بهار  پژوهشیعلمی ـ  انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران  –شهر ایمن    .5
 14اسفند  پژوهشیعلمی ـ  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی   .6
 13اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مدیریت شهری ـ پژوهشكده مدیریت شهری و روستایی   .4
 13دی  علمی ـ پژوهشی های دیگرهمكاری دانشگاهن ـ با ـ دانشگاه هنر اصفها مرمت و معماری ایران   .1
 13 اسفند علمی ـ پژوهشی مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمی   .3

 13آبان  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاه ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهیاسالمی ـ  مطالعات شهر ایرانی ـ   .89
 39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگرمطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه   .88
 39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگرـ دانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاه مطالعات معماری ایران   .82
 35پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد –معماری اقلیم گرم و خشك    .89
 19دی  علمی ـ پژوهشی تهرانشگاهنزیبا دا ـ پردیس هنرهای زیبا سابق()هنرهایمعماری و شهرسازی    .84
 13دی  پژوهشیعلمی ـ  شهر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهرآرمانمعماری و شهرسازی    .85
 38دی  پژوهشیعلمی ـ  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  -معماری و شهرسازی ایران   .86
 34بهار  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  -معماری و شهرسازی پایدار   .84
 38مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر -منظر   .81
 13شهریور  پژوهشیعلمی ـ  نامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه هنر   .83
 35زمستان  علمی ـ ترویجی انجمن علمی فرش ایران با همکاریدانشگاه بیرجند  –نگارینه)هنر اسالمی(    .29
 39مهر  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه تربیت مدرس -(فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسالمیمطالعات نظری و نقش جهان )   .28
 11اسفند  علمی ـ پژوهشی هویت شهر ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات    .22
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 39فروردین  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه علم و صنعت 

24.   Space Ontology International Journal-علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین Vol.5,Issue4, 

2016 

 نشريات لغو اعتبار شده

یف
رد

 

 توضیحات اعتبار لغو تاریخ تصویب علمی گروه اعتبار سابق نام نشریه

  39اردیبهشت  18دی  علوم انسانی علمی ـ ترویجی رشد آموزش زبان ـ وزارت آموزش و پرورش  .8

ــخاورمیانه  مطالعات  .2 مرکز پژوهشــهای علمی و مطالعات  ــ
  13آبان  19مرداد  علوم انسانی ترویجی ـ علمی استراتژیك خاورمیانه

9.  

Chemical, Polymer and Material Science and 

Technology, Amirkabir  

سی  ـ  کبیرامیرشیمی، پلیمر و مواد   مهند سابق(   )امیرکبیر 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  39آبان  41اردیبهشت  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی

  11شهریور  14مرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .4

5.  Journal of Geological Society of Iran 

  39آبان  12خرداد  علوم پایه علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زمین شناسی ایران شناسی ایرانزمین

سازی   .6 شكده هایپدیدهو  جدا سابق( ـ    انتقال )دان سی  مهند
  39اسفند  43خرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی مشهدفردوسیدانشگاه

  38تیر  11اسفند  علوم انسانی  پژوهشی علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگیاطالع  .4
  38مرداد  14شهریور  علوم انسانی علمی ـ پژوهشی تحقیقات زنان ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان  .1

)از شماره پاییز  38مرداد  14اسفند  کشاورزی پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ـ انجمن آبخیزداری ایران  .3
 (32تا بهار  38

تصویب 
اعتبار مجدد 

 32از تیرماه 
  39تیر  13تیر  کشاورزی ترویجی علمی ـ منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانمدیریت   .89

88.  
The Iranian Journal of International Affairs 

وزارت امور خارجهالملل ـ امور بین  
  39اسفند  12خرداد  علوم انسانی ترویجی -علمی 

  ـ الملل بین و روابط  ســیاســت ویژه و ســیاســت حقوق پژوهش  .82
  13مهر  12فروردین  علوم انسانی ترویجی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی

  38آبان  39آبان  فنی ومهندسی پژوهشی -علمی  انجمن ساخت و تولید  مهندسی ساخت و تولید ـ  .89

پژوهشكده توسعه تكنولوژی  توسعه تكنولوژی صنعتی ـ  .84
 38مرداد  13مرداد  فنی و مهندسی ترویجی -علمی  جهاد دانشگاهی

تصویب اعتبار 
مجدد از بهار و 

 34 تابستان

نگاری )علوم انسانی سابق( ـ دانشگاه نگری و تاریختاریخ   .85
  32تیر  19تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  الزهرا )س(

  32فروردین  18تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  کمیته ملی المپیك ج.ا.ا ـالمپیك   .86
  11پاییز  19تیر علوم انسانی ترویجی ـعلمی  خصوصی ـتحقیقات اسالمی   .84
  38آبان  13آبان  علوم انسانی علمی ـ ترویجی اله راهبردهای آموزش ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیه  .81
  38بهار  39فروردین  فنی و مهندسی ترویجیعلمی ـ  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایرانفناوری ساخت و تولید ـ   .83
  39زمستان  12خرداد  فنی و مهندسی علمی ـ ترویجی راه و ساختمان یانجمن مهندس ـبنا    .29

اه ـ دانشگ)دانشكده علوم اداری و اقتصاد سابق( اقتصاد منابع طبیعی   .28
  38زمستان  39تیر  علوم انسانی علمی ـ ترویجی اصفهان

  39زمستان  39آبان  علوم انسانی پژوهشیـعلمی  )اقتصاد سابق( ـ دانشگاه شهید بهشتی  اقتصاد و الگو سازی   .22
  32بهار و تابستان  13تیر  فنی و مهندسی علمی ـ ترویجی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .29

ـ با همكاری انجمن علوم قرآن و حدیث       .24 ـ خصوصی  منهاج 
فروردین  علوم انسانی علمی ـ ترویجی ایران

  39پاییز و زمستان  13

  38پاییز  39مهر  هنر و معماری  پژوهشیعلمی ـ  خصوصیساخت شهر ـ    .25
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