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 نصراله حكمت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی )پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق(شناخت     .20

 حسین کلباسی اشتری  32مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -غرب شناسی بنیادی  .23

 حسین غفاری  03اردیبهشت علمی ـ پژوهشی فلسفه ـ دانشگاه تهران   .19

 محمد محمدرضایی  04دی  علمی ـ پژوهشی فلسفه دین ـ پردیس قم دانشگاه تهران  .12

11.  
فلسفه علم ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ بـا همكـاری 

 های دیگردانشگاه
 سید حسن حسینی سروری  39خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 سید مرتضی حسینی شاهرودی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ )مطالعات اسالمی سابق( فلسفه و کالم    .19

 عبدالرسول کشفی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران  )مقاالت و بررسیها سابق(فلسفه و کالم اسالمی   .14

 خصوصی ـقبسات    .15
  43خرداد  علمی ـ ترویجی

 محمد محمدرضایی 
  06شهریور  علمی ـ پژوهشی

 سیدمحمدعلی حجتی  32مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -منطق پژوهی  .16

 رضا اکبریان  04اسفند  علمی ـ پژوهشی امام خمینی )ره(   ژوهشیپ و معرفت فلسفی ـ موسسه آموزشی  .14
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمدواعظ زاده خراسانی  32مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی -آموزه های فقه مدنی  .2

 علی حسین نجفی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ  دانشگاه علوم اسالمی رضوی کیفری حقوقهای  آموزه  .1

9.  
ــ دانشـگاه عالمـه )پـژوهش حقـوق و سیاسـت سـابق( عمومی پژوهش حقوق 

 طباطبایی
 منصور جباری   05آذر  علمی ـ پژوهشی

 محمد عیسایی تفرشی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس )مدرس سابق(پژوهشهای حقوق تطبیقی ـ   .4

 محمد آشوری  31تیر  پژوهشی -علمی  پژوهشكده حقوقی شهر دانش –پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی   .5

 سید قاسم زمانی  04مرداد  ترویجیعلمی ـ  شهردانشحقوقی ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیپژوهشهای  .6

 علی اکبر ایزدی فرد  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل  -پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی  .4

 حبیب اله طاهری  39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  -پژوهشهای فقهی  .0

 نجاد علی الماسی  39مهر  پژوهشی علمی ـ دانشگاه امام صادق)ع( -پژوهشنامه حقوق اسالمی  .3

 علی حسین نجفی  03مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -پژوهشنامه حقوق کیفری  .29

 محمدعلی اردبیلی   06تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .22

 دولت آبادیجعفر   32اسفند  ترویجی –علمی  دادسرای عمومی و انقالب تهران –تعالی حقوق   .21

 محمد حسن صادقی مقدم  04اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )حقوق و علوم سیاسی سابق(حقوق   .29

 عبدالحسین شیروی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی حقوق اسالمی ـ  .24

 ربیعا اسكینی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ سابق( نامه مفید)حقوق تطبیقی   .25

 ـ پردیس قم دانشگاه تهرانسابق( حقوقیهای)اندیشه حقوق خصوصی  .26
  01شهریور  علمی ـ ترویجی

 عبدالحسین شیروی 
  03دی  علمی ـ پژوهشی

24.  
دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی -مجله حقوقی بین المللی

 ریاست جمهوری

  46خرداد  ترویجی ـعلمی 
 عباسعلی کدخدایی 

  32فروردین  وهشیژپ -علمی

 عباس جعفری  03اسفند  علمی ـ پژوهشی قوه قضاییه  حقوقی دادگستری ـ  .20

 محمود باقری  39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر    .23

 حسین صابری  09خرداد  ـ پژوهشی علمی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق()دانش و توسعه دانشنامه حقوق اقتصادی   .19

12.  
دیدگاههای حقوق قضـایی ـ  دانشـگاه علـوم قضـایی ـ بـا همكـاری 

 های دیگردانشگاه
 سید مرتضی قاسم زاده   39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدتقی فخلعی   09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ )مطالعات اسالمی سابق( فقه و اصول    .11
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 داریوش فرهود    04مرداد  علمی ـ پژوهشی ایرانی اخالق در علوم و فناوریاخالق در علوم و فناوری ـ انجمن   .2

1.  
 نهاد نمایندگی مقام معظم   پژوهشنامه اخالق ـ دانشگاه معارف اسالمی ـ  

 رهبری در دانشگاهها  
 احدفرامرز قراملكی  39اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 محسن جوادی  09آبان  علمی ـ پژوهشی معارف اسالمیپژوهشهای اخالقی )انجمن معارف اسالمی سابق( ـ انجمن   .9

 عبدالحسین خسروپناه  32فروردین  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی   .4

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                  روانشناسی   

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علیرضا مرادی  04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه خوارزمی      .2

1.  
ــ دانشـگاه )مطالعات تربیتی و روانشناسـی سـابق( روانشناسی بالینی  و مشاوره پژوهشهای

 فردوسی مشهد
 بهرامعلی قنبری  09خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا زمانی   49خرداد  پژوهشیعلمی ـ  خصوصی ـپژوهشهای روانشناختی   .9

 محمود ایروانی  03اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران  .4

 فردمحمد خدایاری  01بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )روانشناسی و علوم تربیتی سابق(پژوهشهای کاربردی روانشناختی   .5

6.  
تبریـز ـ باهمكـاری انجمـن  دانشگاه ـسابق( )روانشناسیپژوهشهای نوین روانشناختی 

 شناسی ایران روان
 امیرهوشنگ مهریار   09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 باقر ثنایی ذاکر   09آذر  علمی ـ پژوهشی ها و پژوهشهای مشاوره سابق( ـ انجمن مشاوره ایرانپژوهشهای مشاوره )تازه  .4

 شناختیموسسه مطالعات علوم ـ شناختیعلوم هایتازه  .0
  01فروردین  ترویجی ـعلمی 

 کیامنش علیرضا
  39تیر  علمی ـ پژوهشی

 تهرانیمحمدعلی مظاهری   06اسفند  علمی ـ پژوهشی خانواده پژوهی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی   .3

29.  
پرورش ـ با همكاری انجمن خانواده و پژوهش ـ پژوهشكده مطالعات آموزش و 

 مددکاری اجتماعی ایران
 نژادشكوه نوابی  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

22.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ بـا  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ـ

 همكاری انجمن روانشناسی ایران
 اصغر آقایی جشوقانی  39اردیبهشت  ـ پژوهشی علمی

 هنرمندزادهمهناز مهرابی  43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم تربیتی و روانشناسی سابق(دستاوردهای روانشناختی   .21

 محمد کریم خداپناهی  09دی  علمی ـ پژوهشی روانشناسیایرانی روانشناسی ـ انجمن   .29

 مریم سیف نراقی  03آبان  علمی ـ پژوهشی های دیگرـ با همكاری دانشگاه دانشگاه عالمه طباطبایی روانشناسی افراد استثنایی ـ  .24

 ایمان اله بیگدلی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی سمنان روانشناسی بالینی ـ دانشگاه   .25

 محمدعلی اصغری مقدم  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد ـسابق(   دانشور)روانشناسی بالینی و شخصیت   .26

 محمدکریم خدپناهی  06تیر  علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه آزاد اسالمی )روانشناسان ایرانی سابق(روانشناسی تحولی   .24

 علی دالور  00خرداد  علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  .20

 احمد علی پور  39اسفند  پژوهشی علمی ـ روانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همكاری دانشگاه های دیگر  .23

 سید محمدتقی علوی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )ادبیات و علوم انسانی سابق(فقه و حقوق اسالمی ـ   .19

 محمد علی اردبیلی  03مهر  علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده ـ دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران  .14

 علی مظهر قراملكی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )مقاالت و بررسیها سابق( فقه و مبانی حقوق اسالمی   .15

 علی اصغر حاتمی  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز )علوم اجتماعی و انسانی سابق(مطالعات حقوقی   .16

 سعید حبیبا  32اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی مجله   .14

 ـ دانشگاه سمنان )دانشكده علوم انسانی سابق( مطالعات فقه و حقوق اسالمی  .10
  09شهریور  ترویجی علمی ـ

 احمد باقری
  03مهر  علمی ـ پژوهشی
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 محمدعلی بشارت   05اسفند  علمی ـ پژوهشی روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران  .11

 نیارضا کرمی  03تیر  علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی  حسین )ع( ـ باهمكاری انجمندانشگاه امام روانشناسی نظامی ـ  .19

 حسین زارع  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- شناخت اجتماعی  .14

 علی فتحی آشتیانی   06مهر  پژوهشی ـعلمی  اله )عج( علوم رفتاری ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیه  .15

 محمود منصور   09دی  پژوهشی ـعلمی  علوم روانشناختی ـ خصوصی  .16

14.  
طباطبایی ـ دانشـگاه عالمـه فرهنگ مشاوره و روان درمانی)فرهنگ مشاوره سابق(ـ

 های دیگرباهمكاری دانشگاه
 عبداله شفیع آبادی  00اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 سیمین حسینیان  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همكاری انجمن مشاوره ایران   .10

 غالمرضا رجبی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .13

 نجمه حمید  39تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مشاوره و روان درمانی خانواده ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه  .99

 شكوه السادات بنی جمالی  09دی  علمی ـ پژوهشی الزهرا )س(روانشناختی ـ دانشگاه مطالعات  .92

 فرامرز سهرابی اسمرود  03مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگرهمكاری دانشگاهمطالعات روانشناسی بالینی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی ـ با   .91

99.  
دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ بـا همكـاری انجمـن  مطالعات روانشناسی تربیتی ـ

 ایرانی روانشناسی 
 بهروز بیرشك  03تیر  علمی ـ پژوهشی

94.  
International Journal of Psychology 

ایران  روانشناسیانجمن روانشناسی ـ   
 حسین شكرکن  01دی  علمی ـ پژوهشی
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

2.  
معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی -آموزش در علوم انتظامی

 ایران با همكاری دانشگاه ها
 سید حمید خداد حسینی  32بهمن  علمی ـ پژوهشی

 سرخابیدوزیمحمدیمنی   09شهریور  علمی ـ پژوهشی آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران  .1

9.  
ابتكار و خالقیت در علوم انسانی ـ باشگاه پژوهشگران جوان  دانشگاه آزاد اسالمی ـ با 

 همكاری دانشگاه های دیگر
 حسن احدی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 علی دالور  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دیگرهایدانشگاهباهمكاریطباطبایی ـ عالمهگیری تربیتی ـ دانشگاهاندازه  .4

5.  
تربیتی ـ دانشگاه الزهرا )س( ـ با همكـاری انجمـن ایرانـی تعلـیم و های نویناندیشه

 تربیت
 طیبه ماهروزاده  09دی  علمی ـ پژوهشی

6.  
انجمن مطالعات برنامه درسـی ایـران بـا همكـاری  –برنامه ریزی درسی نظریه و عمل 

 دانشگاه خوارزمی
 محمد عطاران  32مرداد  علمی ـ پژوهشی
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دانشـگاه موسسه جغرافیـای  ـ )پژوهشهای جغرافیایی سابق(طبیعی پژوهشهای جغرافیای 

 تهران
 قاسم عزیزی   09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد رضا رضوانی  03آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران پژوهشهای روستایی ـ    .24

 شهرام روستایی   32تیر  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومورفولوژی  -پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی   .25

 احمد نوحه گر  39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاهـ باهمكاری  هرمزگان پژوهشهای فرسایش محیطی ـ دانشگاه    .26

 محمدرضا کاویانی   40آذر  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـتحقیقات جغرافیایی   .24

20.  
با همكاری انجمن جغرافیای  دانشگاه خوارزمی ـ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ـ

 ایران
 ضیائیان فیروزآبادیپرویز   03دی  پژوهشی علمی ـ

 عباس سعیدی   01خرداد  علمی ـ پژوهشی جغرافیا ـ انجمن جغرافیایی ایران  .23

 محمدولی شریعت پناهی   32اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزش عالی بین المللی قشم -ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه  .19

 عیسی ابراهیم زاده  32تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان –جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   .12

 علی محمد خورشیددوست  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز ریزی ـجغرافیا و برنامه  .11

 محمد حسین رامشت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ )پژوهشی سابق(ریزی محیطی جغرافیا و برنامه  .19

 حسنعلی غیور   09آبان  علمی ـ پژوهشی جغرافیا و توسعه ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن جغرافیای ایران  .14

 سعداله والیتی   06اسفند  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه فردوسی مشهدجغرافیا و توسعه ناحیه  .15

16.  
های همكـاری دانشـگاهجغرافیا و مخاطرا ت محیطی ـ  دانشگاه فردوسی مشهد ـ با 

 دیگر
 سید رضا حسین زاده  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حافظ نیا   09مرداد  علمی ـ پژوهشی ژئوپلتیك ـ انجمن ژئوپلتیك ایران  .14

  04بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران ـ انجمن سنجش از دور ایران GISسنجش از دور و   .10
الدین سیدجمال 

 الدینخواجه

 محمد خورشیددوستعلی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهرجغرافیایی ـ فضای   .13

 محمد اخباری  32فروردین  ترویجی -علمی  دانشكده علوم و فنون مرز  دانشگاه علوم انتظامی  –علوم و فنون مرزی   .99

92.  
 همكـاریمطالعات جغرافیایی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیت معلـم سـبزوار ـ بـا 

 دیگرهای دانشگاه
 جعفر جوان  03تیر  علمی ـ پژوهشی

91.  
های ای ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاهمطالعات و پژوهشهای شهری ـ منطقه

 دیگر
 مسعود تقوایی  00خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 عزت اله عزتی  39تیر  پژوهشیعلمی ـ  های نو در جغرافیای انسانی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار نگرش  .99
  اند.تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال 
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ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 پرویز داوودی  39آبان  پژوهشیعلمی ـ ـ دانشگاه شهید بهشتی  سابق( اقتصاد)ی پژوهشهای الگوسازی اقتصاد  .2

1.  
اندیشه اسالمی ـ بـا همكـاری انجمـن اقتصـاد اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ و  

 اسالمی ایران
 عباس عرب مازار   06مهر  علمی ـ پژوهشی

 محمود هوشمند  09خرداد علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی ـ با همكاری انجمن بازرگانی )دانش و توسعه سابق(اقتصاد پولی ـ مالی   .9

 عنایت اله فخرایی   04خرداد  علمی ـ پژوهشی شهید چمران اهوازشگاه ـ دان ایران سابق( تحقیقات اقتصادی)اقتصاد مقداری   .4

 رحمان خوش اخالق  39تیر  علمی ـ ترویجی ـ دانشگاه اصفهان)دانشكده علوم اداری و اقتصاد سابق( اقتصاد منابع طبیعی   .5

 مهدی غضنفری  03دی  علمی ـ پژوهشی وزارت بازرگانی اقتصاد و تجارت نوین ـ  .6

 مصطفی سلیمی فر  09خرداد علمی ـ پژوهشی مشهد ـ دانشگاه فردوسی )دانش و توسعه سابق(ای اقتصاد و توسعه منطقه  .4

 مهدی صادقی شاهدانی  32دی  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی اقتصاد شهری  –اقتصاد و مدیریت شهری   .0

3.  
 موسسه عالی آموزش و پژوهش ـ  )برنامه و بودجه سابق( و بودجهریزی برنامه

 جمهوریراهبردی ریاستریزی ونظارتمعاونت برنامهریزیوبرنامهمدیریت

  02آبان  ترویجی ـعلمی 
 محمود متوسلی

  39مهر  علمی ـ پژوهشی

 اکبر کمیجانی  09شهریور  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی ـ پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی ـ با همكاری انجمن بازرگانی  .29

 احمد جعفری صمیمی  05مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد کالن )پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق( ـ دانشگاه مازندران  .22

 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  .21
  09اسفند  علمی ـ ترویجی

 محسن مهرآرا
  39مهر  علمی ـ پژوهشی

 جمشید پژویان  03شهریور  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی کشور  .29

 احمد مجتهد   02تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران ـ دانشگاه عالمه طباطبائی   .24

25.  
با همكاری  پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه پیام نور استان مرکزی ـ

 دیگرهای دانشگاه
 پورمحمدرضا لطفعلی  03مهر  علمی ـ پژوهشی

26.  
  دانشـــگاه  ــــ ســـابق( اقتصـــادی)پژوهشـــهای پایـــدار رشـــد و توســـعه پژوهشـــهای   

  مدرستربیت  
 یداله دادگر   09خرداد علمی ـ پژوهشی

 جعفر عبادی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادی   .24

 مهدی صادقی  03تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگرمدلسازی اقتصادی ـ دانشكده علوم اقتصادی ـ با همكاری دانشگاهتحقیقات   .20

 سیدهادی عربی   04اسفند  علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .23

 اکبرکمیجانی  32تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده تحقیقات راهبردی –راهبرد اقتصادی   .19

 حسن سبحانی  06اسفند  علمی ـ ترویجی راهبرد توسعه )راهبرد یاس( ـ خصوصی  .12

 کاظم یاوری  00اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگرسیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .11

 اکبر کمیجانی  43 بهمن علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ سابق( نامه مفید)های اقتصادی سیاست  .19

 نادر مهرگان  39تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه –مدلسازی اقتصادی   .14

 حسن آقانظری  32خرداد  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( -معرفت اقتصاد اسالمی  .15

 محمد مهدی عسگری  39مهر پژوهشیـ علمی  دانشگاه امام صادق )ع(  –مطالعات اقتصاد اسالمی   .16

 حمید ابریشمی  04آذر  علمی ـ پژوهشی المللی انرژیمطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بین  .14

10.  
های با همكاری دانشگاه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ

 دیگر
 محمد حسن فطرس  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 عباس عرب مازار  39دی  علمی ـ ترویجی اقتصاد اسالمی ـ انجمن اقتصاد اسالمی ایراننامه   .13

99.  
International Economic Studies 

 سید کمیل طیبی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ)پژوهشی سابق( الملل اقتصاد بین

92.  
Iranian Journal of Economic Studies 

 کریم اسالملوئیان  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز)علوم اجتماعی و انسانی سابق( 
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف                                                                                                                                                                   

 ساسان مهرانی   43مرداد  علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ـ دانشگاه تهران  .2

 احمد احمدپور  03مهر  علمی ـ پژوهشی بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار  .1

 ویدا مجتهد زاده  32فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء )س(  -پژوهشهای تجربی حسابداری   .9

 محسن دستگیر  00خرداد  علمی ـ پژوهشی دیگرهایبا دانشگاههمكاری ـاصفهانمالی ـ دانشگاهحسابداریپژوهشهای  .4

 محمد نمازی  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز)علوم اجتماعی و انسانی سابق(  پیشرفتهای حسابداری  .5

 رضا راعی  03دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران تحقیقات مالی ـ  .6

 علی ثقفی   04خرداد  علمی ـ پژوهشی ایران حسابداری ـ انجمن حسابداری سابق()تحقیقات و حسابرسی  حسابداری تحقیقات  .4

 امید پورحیدری  00دی  ـ پژوهشی علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن حسابداری ایران  دانش حسابداری ـ  .0

 هاشم نیكو مرام  32فروردین  ـ پژوهشی علمی انجمن حسابداری مدیریت ایران  –دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت   .3

 دیوان محاسبات ـ دانش حسابرسی  .29
  03مرداد  ترویجیعلمی ـ 

 اصغر عربیان
  39آذر  ـ پژوهشی علمی

  32فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی مالی ایران  -دانش سرمایه گذاری    .22
فریدون رهنمای 

 رودپشتی

 هاشم نیكومرام  39تیر  علمی ـ پژوهشی واحد علوم تحقیقاتآزاداسالمیدانش مالی تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه  .21

 محسن دستگیر  32خرداد  ـ پژوهشی علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه –حسابداری مالی   .29

  39فروردین  علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .24
فریدون رهنمای 

 رودپشتی

 جعفر باباجانی   32خرداد  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه عالمه طباطبایی -مطالعات تجربی حسابداری مالی  .25

 علی ثقفی  39آبان  علمی ـ ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی ـ انجمن حسابداری ایران   .26

  39فروردین  علمی ـ پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی   .24
فریدون رهنمای 

 رودپشتی

  اند.تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال 

 «ت علوم انسانینشریا»                                                                                                                                                        مدیریت  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 سیاوش نصرت پناه  32خرداد  ترویجی ـعلمی  معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا -اندیشه آماد  .2

 علی رضائیان  03آبان  علمی ـ پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی ـ دانشگاه امام صادق )ع(  .1

9.  
 پژوهشـهای بازرگـانی ـ بـا همكـاری انجمـن مطالعات بازرگانی ـ موسسه بررسیهای

 بازرگانی
 علینقی مشایخی  09آبان  ترویجی ـعلمی 

 زادهحمیدرضا فرتوک  39شهریور  علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت ـ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  .4

 مهدی تقوی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ـپژوهشنامه بازرگانی   .5

 ـ بیمه مرکزی ج.ا. ا )صنعت بیمه سابق( پژوهشنامه بیمه  .6
  04مرداد  ترویجی ـعلمی 

 حسین رحمان سرشت
  39تیر  علمی ـ پژوهشی

 مهرداد مدهوشی  00مهر  علمی ـ پژوهشی مدیریت ایرانپژوهشنامه مدیریت اجرایی ـ دانشگاه مازندران ـ با همكاری انجمن   .4

0.  
پژوهشنامه مدیریت تحول ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكـاری انجمـن مـدیریت 

 راهبردی ایران
 سعید مرتضوی  00تیر  پژوهشیـ علمی 

 ـ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی  .3
 04اسفند  علمی ـ ترویجی

 علی دالور 
 03مهر  علمی ـ پژوهشی

 عادل آذر  09خرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای مدیریت در ایران ـ دانشگاه تربیت مدرس   .29
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22.  

دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن علـوم پژوهشهای مدیریت عمومی ـ

 مدیریت ایران
 عادل آذر  39مرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر فرهنگی  32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی –پژوهشهای مدیریت راهبردی   .21
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 علیرضا رهایی  00آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ایران    .2

 زادهمحسن تهرانی  01خرداد  علمی ـ ترویجی راه و ساختمان یانجمن مهندس ـبنا    .1

9.  
پژوهشنامه حمل و نقل ـ پژوهشكده حمل و نقل ـ با همكاری انجمن حمل و نقـل ریلـی 

 ایران
 محمود عامری  09آبان  پژوهشی ـعلمی 

 ممتازیعلی صدر   39مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -تحقیقات بتن  .4

 حمید بهبهانی  01آبان  ترویجی ـعلمی  وزارت راه وترابری ـجاده   .5

 فرهاد دانشجو  09دی  علمی ـ پژوهشی های فوالدی ایرانسازه و فوالد ـ انجمن سازه  .6

4.  
علوم و فناوری دریا ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( با همكاری انجمن علـوم و 

 فنون دریایی ایران 
 احمد معتمد  04دی  ترویجی علمی ـ

0.  
برداری برداری سابق( ـ انجمن مهندسی نقشهبرداری )مهندسی نقشهعلوم و فنون نقشه

 و ژئوماتیك ایران
 فرهاد صمدزادگان   39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 سید جواد میر محمد صادقی  03مهر  ترویجیعلمی ـ  با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری ـ  .3

 محمود صفارزاده  03تیر  علمی ـ ترویجی سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مهندسی ترافیك ـ  .29

22.  
دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن تونـل  –مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 

 ایران
  32دی  علمی ـ پژوهشی

سیدمحمداسماعیل 

 جاللی



 

  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كشوركميسيون بررسي نشريات علمي  9/3/33بر اساس مصوبه مورخ 

 2931مرداد     کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «20» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

                                                                                                                                                                   
21.  

مهندسی حمل و نقل ـ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ـ با همكاری انجمن مهندسـی 

 حمل و نقل ریلی ایران
 محمود صفارزاده   04بهمن  علمی ـ پژوهشی

 محمدسعید سیف  01دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دریایی ـ مهندسی دریا  .29

 ابوالحسن وفایی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی عمران سابق(مهندسی عمران شریف   .24

 محمدرضا اصفهانی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی عمران فردوسی   .25

 مسعود قدسیان  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـسابق(  مدرسو مهندسی فنی)مهندسی عمران مدرس   .26

 علیرضا رهایی  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( کبیرزیست امیرعمران و محیط  مهندسی  .24

 ژادنمحمد علی کی  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز   .20

23.  
بـرداری و برداری و اطالعات مكانی ـ انجمـن علمـی مهندسـی نقشـهمهندسی نقشه

 ژئوماتیك ایران
 فرهاد صمدزادگان   00آبان  علمی ـ ترویجی

19.  Advances in Railway Engineering-  جبارعلی ذاکری  32دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 

12.  
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

 علی کاوه  09دی  علمی ـ پژوهشی آسیایی مهندسی عمران ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن 

11.  Civil Engineering Infrastructures    )ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق  مسعود تابش  09تیر  علمی ـ پژوهشی 

19.  
International Journal of Civil Engineering  

  ـ با همكاری انجمن مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت المللی مهندسی عمران ـبین
 محمدحسن بازیار  02آذر  علمی ـ پژوهشی

14.  
International Journal of Optimization in Civil Engineering 

 علی کاوه  39خرداد  علمی ـ پژوهشی همكاری قطب مطالعات بنیادین در مهندسی سازهمرکز تحقیقات ساختمان و مسكن ـ با 

15.  
International Journal of Transportation Engineering- پژوهشكده حمل و نقل  

 پارسه با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 
 محمود صفارزاده  32آبان  علمی ـ پژوهشی

16.  
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil 

Engineering 

  دانشگاه شیراز -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی عمران 
 ناصر طالب بیدختی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 

 «فنی و مهندسی»                              فناوری اطالعات                                                                        

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 جواد شیخ زادگان  32فروردین  علمی ـ ترویجی انجمن رمز ایران  –امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات   .2

1.  
رایانش نرم و فناوری اطالعات ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ بـا همكـاری انجمـن 

 فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
 کمال محامدپور   39دی  پژوهشی علمی ـ

9.  
با همكاری جمعیـت ایرانـی پیشـبرد  وزارت صنایع و معادن ـ فناوری ـ صنعت و توسعه

 ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعی  03دی  ترویجی علمی ـ

 فتح اله مضطرزاده  06شهریور  علمی ـ ترویجی صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  .4

 علی نوری بروجردی  00آبان  علمی ـ پژوهشی دبیر شهید رجاییفناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت   .5

 کریم فائز  06تیر  علمی ـ پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران  .6

4.  
Iranian Journal of Operations Research 

 الدین مهدوینظام  04مرداد  پژوهشی علمی ـ تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

  

 «فنی و مهندسی »                                                                                    مكانیك                                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علی کشاورز  04مرداد  علمی ـ پژوهشی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو تحقیقات موتور ـ  .2

 محمد فرشچی  06تیر  علمی ـ پژوهشی سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ایران  .1

 وراحمد رضا پیشه  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)روشهای عددی در مهندسی   .9

 پیكرمحمد رضا مه  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد)دانشكده مهندسی سابق( علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك   .4

 عباس وفایی صفت  39فروردین  ترویجیعلمی ـ  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایرانفناوری ساخت و تولید ـ   .5

 محسن بهرامی  04آبان  علمی ـ پژوهشی ایران ـ با همكاری پژوهشگاه هوا فضاعلوم و فناوری فضایی ـ انجمن هوا فضای   .6
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4.  

علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع( ـ با همكاری انجمن نگهـداری 

 و تعمیرات ایران
 حبیب اله میرزایی  39خرداد  علمی ـ ترویجی

 رادحمیدرضا تقی  03تیر  علمی ـ ترویجی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .0

 محمود شریعتی  03بهمن  پژوهشی ـعلمی  های دیگرها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری دانشگاهها و شارهمكانیك سازه  .3

 محمد طیبی رهنی  32دی  پژوهشی -علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –مكانیك سیاالت و آیرودینامیك   .29

 ناصر سلطانی  09مرداد  پژوهشی ـعلمی  حسین )ع( امامدانشگاه ـ  هوا فضا مكانیك  .22

 مجید صفار اول  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( امیرکبیرمهندسی مكانیك   .21

 عباس راستگو  04خرداد  علمی ـ ترویجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .29

 محمدرضا اسالمی  09تیر  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی مكانیك ایرانمهندسی   .24

 تاج بخش نوید چاخرلو  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز   .25

 حسن ظهور  04خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق(مهندسی مكانیك شریف   .26

 مهدی معرفت  09مهر  علمی ـ پژوهشی مدرستربیتدانشگاه ـسابق(  ومهندسی مدرسفنی)مدرس  مكانیك مهندسی  .24

20.  
مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن 

 هوافضا
 فرهاد جاویدراد  00آبان  علمی ـ پژوهشی

  01اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن هیدرولیك ایران ـهیدرولیك   .23
علی اکبر صالحی 

 نیشابوری

19.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمی  01دی  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران  یمهندسی مكانیك ـ انجمن مهندس

12.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of  Mechanical 

Engineering 

دانشگاه شیراز  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی مكانیك   

 محمد اقتصاد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

11.  
International Journal of Automotive Engineering  

 فردمحمدحسن شجاعی   03مرداد  علمی ـ پژوهشی ایرانـ با همكاری انجمن مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت  مهندسی خودرو ـ

19.  
International Journal of Robotics  

 علی غفاری  03مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدین دانشگاه

14.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

 کریم مظاهری  09آذر  پژوهشیعلمی ـ  علوم و تكنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ایران

15.  
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 

 مكانیك سیاالت کاربردی ـ انجمن فیزیك ایران
 ابراهیم شیرانی  09شهریور  علمی ـ پژوهشی

16.  
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical 

Engineering(JCARME) –  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Sep.2011  علی نوری بروجردی 

14.  
Journal of Solid Mechanics 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  مكانیك جامدات ـ
 محمد حسین کارگر نوین  03دی  علمی ـ پژوهشی

10.  Transport Phenomena in Nano and Micro Scales- بلوچستاندانشگاه سیستان و   امین بهزادمهر  32آبان  علمی ـ پژوهشی 

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد  

 «فنی و مهندسی»                                                مواد و متالوژی                                                        

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

 غفوریمرتضی   06دی  علمی ـ ترویجی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی  .2

 جالل حجازی  01خرداد  علمی ـ ترویجی انجمن ریخته گران ایران ـریخته گری   .1

 حسین سرپولكی  04خرداد  علمی ـ ترویجی سرامیك ایران ـ انجمن سرامیك ایران  .9

 حسین سرپولكی  39دی  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ایران  .4

 مهدی صالحی  01اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایرانـ علوم و مهندسی سطح ایران   .5

 میرقاسم حسینی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ایران  .6

 پژوهشی علمی ـ دانشگاه صنعتی مالك اشتر علوم و فناوری پیشرفته دفاعی ـ  .4
فروردین 

39 
 محمدحسین کشاورز 

 علی شكوه فر  39 مهر پژوهشی علمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی -در مهندسی موادفرآیندهای نوین   .0



 

  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كشوركميسيون بررسي نشريات علمي  9/3/33بر اساس مصوبه مورخ 

 2931مرداد     کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «22» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

                                                                                                                                                                   
 پژوهشی ـعلمی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   .3

اردیبهشت 

04 
 حسین فخرائیان 

 محمدعلی گلعذار  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)مواد پیشرفته در مهندسی   .29

 کمال الدین قرنجگ  32آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی رنگ ایران  -مواد پیشرفته و پوششهای نوین    .22

 سید احمد جنابعلی جهرمی  03مهر  علمی ـ پژوهشی با همكاری انجمن آهن و فوالد ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ  مواد نوین ـ  .21

 رحیم یزدانی راد  32مهر  پژوهشی  –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی  –مواد و فناوریهای پیشرفته   .29

 جالل حجازی  09دی  ترویجی ـعلمی  انجمن مهندسی متالورژی ایران ـمهندسی متالورژی   .24

 جلیل وحدتی خاکی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی متالورژی و مواد   .25

 محمدرضا رحیمی پور  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود –نانو مواد   .26

24.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

مهندسی متالوژی و انجمن  با همكاری انجمن ـ علوم و مهندسی مواد ـ دانشگاه علم و صنعت

 ایرانسرامیك 
 پرویز دوامی  02آذر  علمی ـ پژوهشی

20.  
International Journal of Engineering 

 االسالم صدرنژادسید خطیب  40 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد المللی مهندسی ـ پژوهشگاهبین 

23.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 علی سعیدی   01مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن آهن و فوالد  ایرانبین المللی آهن و فوالد ـ 

19.  
Journal of Advanced Materials and Processing-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 با همكاری انجمن آهن و فوالد ایران 
 رضا ابراهیمی کهریز سنگی  32آبان  علمی ـ پژوهشی

12.  
Journal of Renewable Energy and Environment  -پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری 

انجمن مهندسی شیمی ایران                                                                                                     
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 حسین سردابی   04اسفند پژوهشی ـعلمی  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران    .9

 صفتاصغر درویشعلی  04بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگلبانی ایرانجنگل ایران ـ انجمن     .4

 یحیی همزه  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(های چوب جنگل و فرآورده    .5

 «کشاورزی »                                                                                اورزی                 مكانیزاسیون کش  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مرتضی الماسی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی وموسسه ـ کشاورزی تحقیقات مهندسی    .2

1.  
ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ بـا همكـاری انجمـن مهندسـان های کشاورزی ماشین  

 مكانیك ایران

 محمدحسین عباسپورفرد  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 احمد لندی  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)مهندسی زراعی     .9
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4.  

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )مهندسی بیوسیستم ایران   

 دانشگاه تهران

 علیرضا کیهانی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 «کشاورزی »                                                                                                                         زراعت   

 سردبیر  تصویبتاریخ  اعتبار نام نشریه ردیف

 مهرداد یارنیا  32فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز –اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی     .2

 کورش وحدتی  05اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)کشاورزی سابق( زراعی کشاورزی به    .1

 محمد رضا جالل کمالی  02بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  بذر نهال و)زراعی نهال و بذر به    .9

 محمد ترابی  02بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  نهال و بذر)نژادی نهال و بذر به    .4

 حسین موسوی نیا  39اسفند  علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج پژوهش علفهای هرز    .5

 غالمعلی رنجبر  03تیر  علمی ـ پژوهشی ساریطبیعیکشاورزی و منابععلومزراعی ـ دانشگاهپژوهشنامه اصالح گیاهان    .6

4.  
 ـ  )علــوم کشــاورزی و منــابع طبیعــی گرگــان ســابق(پژوهشــهای تولیــد گیــاهی   

 دانشگاه گرگان

 کامبیز مشایخی  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 عبدالرضا باقری  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگرپژوهشهای حبوبات ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاه  .0

 حمید رضا خزاعی   04اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشهای زراعی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد    .3

 بابك ربیعی  32مرداد  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه گیالن  –تحقیقات غالت    .29

 محمد کافی  39آبان  علمی ـ پژوهشی تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند    .22

 قدرت اله فتحی  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمی کشاورزی)تولیدات گیاهی     .21

29.  
منابع طبیعی گرگان ـ با همكاری تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و   

 انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر رامین  32فروردین  علمی ـ پژوهشی تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی     .24

 جواد گوهری  02اسفند  پژوهشی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ چغندرقند    .25

 محمدعلی باغستانی  01اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهای هرز ایران ـ انجمن علوم علفهای هرز ایران   .26

 حسین میرزایی ندوشن   39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی )پژوهش و سازندگی سابق(زراعت     .24

 مسعود اصفهانی  40اسفند  پژوهشیعلمی ـ  علوم زراعی ایران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات    .20

23.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم گیاهان زراعی ایران   

 دانشگاه تهران
 محمد رضا نقوی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

19.  
انجمن بذر ایران با همكاری موسسه ثبت و گواهی بذر و  –علوم و فناوری بذر ایران 

 نهال 
 رضا توکل افشار  31فروردین  پژوهشیعلمی ـ 

 منصور غالمی  39بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور-فناوری تولیدات گیاهی )پژوهش کشاورزی سابق(  .12

 عبدالمهدی بخشنده  31فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز –فیزیولوژی گیاهان زراعی   .11

19.  
Crop Breeding Journal  

 محمدرضا جالل کمالی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر )نهال و بذر سابق(

14.  
 International Journal of Plant Production 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 افشین سلطانی  03تیر  علمی ـ پژوهشی

15.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 کاظم پوستینی  09شهریور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوری کشاورزی ـ 

16.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

 محمد مقدم واحد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(فیزیولوژی و اصالح گیاهان 

14.  
موسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه  -یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 نهال و بذر
 داریوش مظاهری    32تیر  ترویجی علمی ـ 

 ين نشريات در پايگاه اWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 
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 «کشاورزی »                                                                               گیاهپزشكی                                    
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 میرابوالفتحی  43تیر  علمی ـ پژوهشی گیاه پزشكیبیماریهای گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و   .2

 کرامت اله ایزدپناه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ایران گیاهیشناسی بیماری انجمنبیماریهای گیاهی ـ    .1

 غالمرضا نیكنام   09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز-در گیاهپزشكی )دانش کشاورزی سابق( پژوهش های کاربردی   .9

 جلیل حاجی زاده  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  –تحقیقات آفات گیاهی    .4

 راشدمحصلمحمدحسن  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)حفاظت گیاهان    .5

 سید علی اکبر بهجت نیا  39مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه یاسوج –دانش بیماری شناسی گیاهی   .6

4.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )دانش گیاهپزشكی ایران  

 دانشگاه تهران

 خلیل طالبی جهرمی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 برپرویز شیشه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علمی کشاورزی سابق(گیاهپزشكی    .0

 شهاب منظری  02اسفند  پژوهشی ـعلمی  شناسی ایراننامه انجمن حشره شناسی ایران ـ انجمن حشره   .3

29.  Journal of Crop Protection – علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس June 2012  واهه میناسیان 

22.  Persian Journal of Acarology – پژوهشی –علمی  انجمن کنه شناسی ایران Jan 2012  علی رضا صبوری 

 «کشاورزی »                                                                                                      علوم دام                  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 نورمحمد تربتی نژاد  31دی  پژوهشی  –علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان –پژوهش در نشخوارکنندگان   .2

 قدرت اله رحیمی  39آبان  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای تولیدات دامی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   .1

 زادهاکبر تقی  09خرداد  پژوهشیعلمی ـ  ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(پژوهشهای علوم دامی    .9

 زادهرضا ولی  03تیر  پژوهشی علمی ـ پژوهشهای علوم دامی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد   .4

 عبداالحد شادپرور  32فروردین  پژوهشی علمی ـ دانشگاه گیالن  -تحقیقات تولیدات دامی   .5

 زادهاحمد افضل  05اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانـ مجتمع پردیس ابوریحان )کشاورزی سابق( تولیدات دامی    .6

 حسن فضائلی   39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی )پژوهش و سازندگی سابق(علوم دامی    .4

0.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم دامی ایران  

 تهران

 محمد مرادی شهربابك  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 غالمحسین طهماسبی   39اسفند  رویجیعلمی ـ ت علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ایران  .3

 «کشاورزی »                                                                                          شیالت                                  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علیرضا واقفی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(شیالت   .2

 جمیله پازوکی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی علمی شیالت ایران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  .1

9.  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences  

 محود معصومیان  01فروردین  علمی ـ پژوهشی  ایران شیالت ـ مؤسسه تحقیقات شیالتعلوم 

  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 
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 «کشاورزی »                                                                                              صنایع چوب و کاغذ        
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 پور محمد مهدی فائزی  05اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقات جنگلها و مراتع ایران کاغذایران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات   .2

 قنبر ابراهیمی  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران ـ انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران   .1

 «کشاورزی »                                                                                                        صنایع غذایی           

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 حمید میرزایی  39تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -بهداشت مواد غذایی   .2

 سیدعلی مرتضوی  32تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی  –در علوم و صنایع غذایی و نوآوری پژوهش    .1

 اصغر خسرو شاهی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(پژوهشهای صنایع غذایی    .9

4.  
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ بـا همكـاری  

 انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

 محمد علی رضوی  00تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین عزیزی  01اسفند  علمی ـ پژوهشی وصنایع غذایی ایرانعلوم و صنایع غذائی ایران ـ انجمن علوم    .5

 «کشاورزی »                                                                          علوم ترویج                                          

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

2.  
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و -پژوهش های ترویج و آموزش کشـاورزی 

 تحقیقات 

 سیدمهدی میردامادی  32اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

1.  
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ـ موسسه آموزش عالی علمی کـاربردی وزارت  

 جهاد کشاورزی

 ایرج ملك محمدی  03دی  علمی ـ پژوهشی

9.  
وزارت تعاون ، کـار  دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها –تعاون و کشاورزی 

 و رفاه اجتماعی
 محمد چیذری  32دی  پژوهشی –علمی 

 محمد حسین کریم  04اسفند پژوهشی ـعلمی  روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی   .4

 غالمحسین زمانی  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم ترویج و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی   .5

. 
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 منابع طبیعی
 «منابع طبیعی »                                                       یط زیست، مرتع               آبخیزداری، بیابان، مح

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علی سالجقه  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ایران ـ انجمن آبخیزداری ایران   .2

 محمود نژاد روشن  03اسفند  علمی ـ پژوهشی ساریطبیعیکشاورزی و منابععلومآبخیز ـ دانشگاهپژوهشنامه مدیریت حوزه   .1

 محمد جعفری  03آبان  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی )پژوهش و سازندگی سابق( پژوهشهای آبخیزداری   .9

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

 انجمن مرتعداری ایران

 بهرام پیمانی فرد  04فروردین  علمی ـ پژوهشی

 حسین آذرنیوند  05شهریور  علمی ـ پژوهشی مرتع ـ انجمن مرتعداری ایران   .5

 حسن احمدی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(مرتع و آبخیزداری    .6

 نعمت اله خاوری خراسانی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(زیست طبیعی محیط   .4

 داود نیك کامی  39مهر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری –مهندسی و مدیریت آبخیز   .0

 داریوش مظاهری  43تیر  علمی ـ پژوهشی Desert    ـ   کویری و بیابانی دانشگاه تهرانمرکز تحقیقا ت    .3

29.  Journal of Rangeland Science   - پژوهشی  –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد N.4 2012  علی اشرف جعفری 

 دامپزشكی
 «دامپزشكي »                                                                       دامپزشكي                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ایرج پوستی  03شهریور  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتپاتوبیولوژی مقایسه  .2

 فرزاد اسدی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی تهراندانشگاه تحقیقات دامپزشكی ـ   .1

 نعیم عرفانی مجد  04مرداد  علمی ـ پژوهشی دامپزشكی ایران ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .9

 رسول مدنی  03شهریور  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی )پژوهش و سازندگی سابق(دامپزشكی   .4

 شاهرخ رنجبر  32اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی اسالمی واحد گرمساردانشگاه آزاد  -میكروبیولوژی دامپزشكی  .5

6.  
Archives of Razi Institute  

 رسول مدنی  09مهر  علمی ـ پژوهشی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی -علمی رازی

4.  
    Iranian Journal of  Veterinary Research 

 میمندی پاریزی  01فروردین  پژوهشی علمی ـ تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه شیراز  

0.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 مهدی سلطانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهرانبین

3.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

 ایرج نوروزیان  05خرداد  پژوهشی ـعلمی  جراحی دامپزشكی ـ انجمن جراحی دامپزشكی ایران 

29.  
Veterinary Research Forum 

 دانشگاه ارومیه
  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

فرشید صراف زاده 

 رضایی
  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 
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 علوم پایه
 « علوم پایه »                                                                                                                  علوم              

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمداسماعیل عظیم نراقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی خوارزمیعلوم ـ دانشگاه   .2

 علی اکبر موسوی موحدی  32مرداد  ترویجیعلمی ـ  بنیاد پیشبرد علم و فناوری  –نشاء علم    .1

9.    Journal of Sciences  محمد رضا نوری دلویی  02تیر  علمی ـ پژوهشی  علوم ـ دانشگاه تهران ـ

4.  Iranian Journal of  Science  and Technology  A:Science  فرید مٌر   09خرداد  علمی ـ پژوهشی  -دانشگاه شیراز 

 « علوم پایه »                                                                                       هوا شناسی                              

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 زادهاسماعیل حسن  46دی  علمی ـ ترویجی سازمان هواشناسی کشورنیوار ـ   .2

 « علوم پایه »                                                                                          آمار                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 رحیم چینی پرداز  43بهمن  علمی ـ ترویجی اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران  .2

 محسن محمدزاده  03مرداد  ترویجی علمی ـ مرکز آمار ایران  ـایران های آمار رسمی بررسی  .1

 محسن محمدزاده  04آبان  علمی ـ پژوهشی علوم آماری ایران ـ انجمن آمار ایران  .9

4.  
Journal of Statistical Research of Iran  

 نادر نعمت الهی   04فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای آماری ایران ـ پژوهشكده آمار مرکز آمار ایران

 احمد پارسیان  01اسفند  علمی ـ پژوهشی  society Journal of the Iranian statistical ـ    انجمن آمار ایران  .5

 « علوم پایه »                                                                                       ریاضی                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

2.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  –پژوهش های نوین در ریاضی )علوم پایه سابق( 

 و تحقیقات 
 غالمرضا جهانشاهلو  44تیر  علمی ـ پژوهشی

 سهراب کرد رستمی  32تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان –تحقیق در عملیات و کاربردهای آن   .1

 ظهوری زنگنه بیژن  09تیر ترویجی ـعلمی  فرهنگ و اندیشه ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران  .9

 عبدالرحمن راسخ  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز سابق( علوم )مدلسازی پیشرفته ریاضی   .4

5.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 سعید اعظم  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران

6.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  39مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه ها ـنظریه گروه

4.  
International Journal of Industrial Mathematics    

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

0.  
 Iranian Journal of Fuzzy systems 

 چیماشاء اله ماشین  09فروردین  علمی ـ پژوهشی ـ با همكاری انجمن آمار دانشگاه سیستان وبلوچستانهای فازی ایران ـ  سیستم

3.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم ریاضی و انفورماتیك ـ   علی ایرانمنش  04آبان  علمی ـ پژوهشی 

29.  
Transactions on Combinatorics  

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

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

ی دیگر                                                                                               ها دانشگاه  
 محمد علی دهقان  32تیر  علمی ـ پژوهشی
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21.  

Journal of Algebraic System –  
 ابراهیم هاشمی  32بهمن  پژوهشی –علمی  دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها

  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 

 « علوم پایه »                                                                                                                   زمین شناسی  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ناصر تجبر  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـبلورشناسی وکانی شناسی ایران    .2

 ایرج نوربهشت  00بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگرپترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه   .1

 حسین وزیری مقدم  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)شناسی نگاری و رسوبپژوهشهای چینه    .9

 محمدحسین آدابی  39اردیبهشت  پژوهشیعلمی ـ  پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی    .4

 علیرضا عاشوری  32دی  علمی ـ پژوهشی انجمن دیرینه شناسی ایران –دیرینه شناسی    .5

 علیرضا عاشوری  03دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد های رسوبی ـرخساره   .6

 پورمحمد حسن کریم  03تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهدزمین   .4

 محمدحسین آدابی  04فروردین  علمی ـ پژوهشی پایه کاربردی جهاد دانشگاهیشناسی ایران ـ پژوهشكده علومزمین   .0

 علیرضا زراسوندی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم سابق(شناسی کاربردی پیشرفته زمین   .3

 عقداسید محمود فاطمی  03دی  پژوهشی علمی ـ دانشگاه خوارزمی شناسی مهندسی ـزمین   .29

 حمیدرضا کمالی  03آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ایران انجمن زمین ـ ایران شناسی نفتزمین   .22

 محب الحجهعلیرضا   09شهریور  علمی ـ پژوهشی ئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایرانژ   .21

 منوچهر قرشی  45دی  علمی ـ پژوهشی و اکتشافات معدنی کشور زمین شناسیعلوم زمین ـ سازمان    .29

 علی اصغر سپاهی  03تیر  علمی ـ ترویجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدانهای نوین زمینیافته   .24

25.  Geopersia ـ   )علوم سابق (–دانشگاه تهران    نژادابراهیم قاسمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی 

 «علوم پایه »                                                                                                             زیست شناسی                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

2.  
انجمـن علـوم و فنـون شناسی ـ با همكاری شناسی  ـ مرکز ملی اقیانوساقیانوس

 دریایی ایران
 احمد سواری  04بهمن  علمی ـ پژوهشی

 الدینمنصور غیاث  09مهر  علمی ـ ترویجی ایران محیط زیستمتخصصان انسان و محیط زیست ـ انجمن   .1

 یاضیبهزاد قره  06دی  علمی ـ ترویجی ایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیستی    .9

 احسان کامرانی  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه هرمزگان –بوم شناسی آبزیان     .4

 مجید مخدوم فرخنده  00آبان  علمی ـ پژوهشی زیستزیست ـ انجمن ارزیابی محیطپژوهشهای محیط    .5

 نژاد رنجبرمحمد رضا رحیمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)تاکسونومی و بیوسیستماتیك     .6

 محمدرضا زمانی  44آذر  علمی ـ پژوهشی زیست شناسی ایران ـ انجمن زیست شناسی ایران    .4

0.  
 مرکز تهـران ـ  بـا همكـاری زیست شناسی  جانوری تجربی ـ  دانشگاه پیام نور  ـ   

 فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران انجمن

 رضا حاجی حسینی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمود بهمنی  32فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واهد اهواز –زیست شناسی دریا   .3

29.  
با همكـاری انجمـن  )س( ـ ـ دانشگاه الزهرا سابق( پایهعلوم) شناسی کاربردیزیست  

 شناسی ایرانزیست

 کرمانشاهیروحا کسری  09خرداد  علمی ـ ترویجی

  03آبان  علمی ـ پژوهشی

22.  
شناسـی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكـاری انجمـن زیستشناسی زیست  

 ایران

 منصور شریعتی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی

 گیتی امتیازی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاه ـ دانشگاه اصفهانها ـ شناسی میكروارگانیسمزیست    .21

 خسرو خواجه    03پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –زیست فناوری     .29

  03تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگرسلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه    .24
سید محمد علی 

 زادهشریعت

 مسعود شیدایی  05مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی    .25
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26.  

ـ با همكـاری انجمـن محـیط  آزاداسالمیعلوم وتكنولوژی محیط زیست ـ دانشگاه   

 زیست ایران

 پروین نصیری  09فروردین  علمی ـ پژوهشی

 وحید یاوری  39فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و فنون دریایی ایرانعلوم و فنون دریایی ـ   .24

 اکبر احسان پورعلی   32فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن فیزیولوژی گیاهی  –فرآیند و کارکرد گیاهی     .20

 علیرضا ریاضی  39آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش زیست جانوری ـمحیط    .23

 عبدالرسول سلمان ماهینی  00اسفند  ترویجیعلمی ـ زیستزیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیطمحیط    .19

 علی ترابیان  43بهمن  پژوهشیعلمی ـ  دانشكده محیط زیست دانشگاه تهرانشناسی ـ محیط    .12

11.  

 International Journal of Environmental Research  
المللی تحقیقات محیطی ـ دانشـگاه تهـران ـ بـا همكـاری انجمـن ارزیـابی بین

 زیستمحیط
 محمدعلی عبدلی  04تیر  علمی ـ پژوهشی

19.  
 International Journal of Environmental Science  and Technology 

 جعفر نوری  01اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زیست ایران المللی علوم و تكنولوژی محیط زیست ـبین 

14.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 دانشگاه فردوسی مشهد بیوسیستماتیك جانوری ـ
 درویش جمشید  03آبان  علمی ـ پژوهشی

15.  
Iranian Journal of Biotechnology  

 لطفی عباس صاحبقدم  01اسفند  علمی ـ پژوهشی ایران و بیوتكنولوژیژنتیكمهندسیتحقیقاتمرکزملی ـ ایرانبیوتكنولوژی 

16.  Iranian Journal of Plant Physiology  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه-  مه لقا قربانلی  31تیر  پژوهشی –علمی  

14.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامی  39مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

10.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 عریان شهربانو  32خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران

13.  
Molecular Biology Research Communications                                           

 مصطفی سعادت  Summer 2012 پژوهشی  –علمی  -دانشگاه شیراز                                                                                                       

99.  
Progress in Biological Sciences 

ـ دانشگاه تهران علوم سابق(   )   علوم زیستی پیشرفته
 الهه الهی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

92.  
The Iranian Journal of Botany 

 مصطفی اسدی  09دی  علمی ـ پژوهشی گیاهشناسی ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  اند.تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال 

      اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

     اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 

 « علوم پایه »                                                                                                              شیمی            

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 سعید تقوایی گنجوی  39فروردین  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -پژوهشهای کاربردی در شیمی   .2

 آرامحمدحسین مجلس  39خرداد  ترویجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران  .1

 سیدحسن زوار موسوی   39مهر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه سمنان  –شیمی کاربردی    .9

 داریانجعفر توفیقی   09اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ایران ـ جهاد دانشگاهی   .4

5.  
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الكتروشیمی

 دانشگاه تهران 
 محمدرضا گنجعلی  32آبان  پژوهشی ـعلمی 

6.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبی شریعتی نیاسر  09مرداد  پژوهشیعلمی ـ  المللی نانو علم و فناوری نانو ـ انجمن نانو فناوری ایرانبین

4.  Iranian Journal of Catalysis  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا-  احمدرضا مساح  July 2012 پژوهشی –علمی  

0.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

  جهاد دانشگاهیشیمی و مهندسی شیمی ـ 
 جعفر توفیقی داریان  40اسفند  علمی ـ پژوهشی

3.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های دیگرـ با همكاری دانشگاه دانشگاه کاشان شیمی ریاضی ـ
 سید علیرضا اشرفی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی

29.  
Journal of Applied Chemical Research 

 محمودیعلی   39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

22.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پورمجتبی شمسی  00آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران 



 

  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كشوركميسيون بررسي نشريات علمي  9/3/33بر اساس مصوبه مورخ 

 2931مرداد     کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «33» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

                                                                                                                                                                   
21.  

Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضاییممح  39دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارویی ایران

29.  
  Journal of Nanostructures 

های دیگربا همكاری دانشگاه ـ کاشاننانو ساختارها ـ دانشگاه   
 مسعود صلواتی نیاسری  39فروردین  علمی ـ پژوهشی

24.  Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران-  علی حیدر پاکیاری  31اردیبهشت  پژوهشیـ علمی  
      اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

     اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 

 « علوم پایه »                                                                                 فیزیك                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 نژادایرج کاظمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز سابق( علوم )ای ذرههای بسپژوهش سیستم  .2

1.  
دانشـگاه صـنعتی بـا همكـاری  ـ ایرانانجمن فیزیكپژوهش فیزیك ایران ـ  

 اصفهان 

 سید محمد امینی  01اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمد قنادی مراغه  09اسفند  علمی ـ پژوهشی ای ـ سازمان انرژی اتمیفنون هستهعلوم و    .9

 سیما قاسمی  32آبان  ترویجیعلمی ـ انجمن فیزیك ایران  -فیزیك روز    .4

 عباسعلی علی اکبری بیدختی  01اسفند علمی ـ پژوهشی فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران    .5

 رضا ثابت داریانی   09خرداد  ترویجیعلمی ـ ـ دانشگاه الزهرا )س( )علوم پایه سابق(فیزیك کاربردی     .6

4.  
International Journal of Optics and Photonics 

09اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ بین  حبیب تجلی   

0.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 یوسف ثبوتی  39دی  علمی ـ پژوهشی انجمن نجوم ایران

3.  
Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 هادی سوالونی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 

    
 



 

  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كشوركميسيون بررسي نشريات علمي  9/3/33بر اساس مصوبه مورخ 

 2931مرداد     کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «34» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

 هنر و معماري                                                                                                                                                                   
 «هنر و معماری  »                                                                        هنر                                                       

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 مهدی حسینی  39بهار  علمی ـ ترویجی دانشگاه هنر اصفهان  -پژوهش هنر  .2

 السادات موسوی لراشرف  04آبان  علمی ـ ترویجی جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا )س(  .1

 حبیب اله آیت الهی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ایران   .9

 مهدی حسینی  03دی  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاه مطالعات تطبیقی هنر ـ   .4

 مهناز شایسته فر  04آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ـ موسسه مطالعات هنر اسالمی   .5

 یعقوب آژند  03دی  پژوهشیعلمی ـ  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر   .6

 سید مصطفی مختاباد امرئی  03مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه هنر –نامه هنرهای نمایشی و موسیقی   .4

 الهیاله آیتحبیب  03اسفند  پژوهشیعلمی ـ   نگره ـ دانشگاه شاهد   .0

 یعقوب آژند  09دی  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پردیس هنرهای زیبا دا )هنرهای زیبا سابق(هنرهای تجسمی    .3

 فرهاد ناظر زاده کرمانی  09دی  پژوهشیعلمی ـ  تهرانشگاهنزیبا داهنرهای  ـ پردیس زیبا سابق()هنرهای نمایشی و موسیقی  هنرهای   .29

 «هنر و معماری  »                                                                           معماری                                              

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 احمد پور احمد  00خرداد  پژوهشیعلمی ـ  باغ نظر ـ خصوصی   .2

 فرشاد نوریان  39مهر  پژوهشیعلمی ـ  ساخت شهر ـ خصوصی   .1

 محمود رازجویان  04اسفند  پژوهشیعلمی ـ  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی   .9

 محمدرضا بمانیان  03اردیبهشت علمی ـ پژوهشی شهری و روستاییدیریت مدیریت شهری ـ پژوهشكده م   .4

5.  
ــار و بافت  ــت آث ــا مرم ــفهان ـ ب ــر اص ــگاه هن ــی ـ دانش ــاریخی، فرهنگ ــای ت  ه

 های دیگرهمكاری دانشگاه

 اصغر محمدی مرادی  03دی  علمی ـ پژوهشی

 محسن سرتیپی پور  03اسفند  علمی ـ پژوهشی مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمی   .6

4.  
با  اسالمی ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ـ مطالعات شهر ایرانی ـ 

 های دیگرهمكاری دانشگاه

 احمد پوراحمد  03آبان  علمی ـ پژوهشی

 فرشاد نوریان  39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگرمطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه   .0

 غالمحسین معماریان  39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاهمعماری ایرانی ـ مطالعات    .3

 اسفندیار زبردست  09دی  علمی ـ پژوهشی تهرانشگاهنزیبا دا ـ پردیس هنرهای زیبا سابق()هنرهایمعماری و شهرسازی    .29

 مصطفی بهزادفر  03دی  پژوهشیعلمی ـ  شهر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهرمعماری و شهرسازی آرمان   .22

 مصطفی بهزاد فر  32دی  پژوهشیعلمی ـ  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  -معماری و شهرسازی ایران   .21

 سیدامیر منصوری  32مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر -منظر   .29

 ناصر برک پور  03شهریور  پژوهشیعلمی ـ  هنرنامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه    .24

25.  
دانشگاه  -نقش جهان )مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسالمی( 

 تربیت مدرس

 محمدرضا پورجعفر  39مهر  پژوهشیعلمی ـ 

 فرح حبیب  00اسفند  علمی ـ پژوهشی هویت شهر ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات    .26

24.  
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 

 محسن فیضی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 



 

  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كشوركميسيون بررسي نشريات علمي  9/3/33بر اساس مصوبه مورخ 

 2931مرداد     کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «35» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

                                                                                                                                                                                                                      

 نشریات لغو اعتبار شده 

 

 

ف
دی

ر
 

 سردبیر لغوتاریخ  تاریخ تصویب گروه اعتبار سابق نام نشریه

 علمی ـ ترویجی رشد آموزش زبان ـ وزارت آموزش و پرورش  .2

 علوم انسانی

 02دی 
اردیبهشت 

39 
 ندارد

1.  
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  ـخاورمیانه  مطالعات

 استراتژیك خاورمیانه
 محمود سریع القلم  03آبان  09مرداد  ترویجی ـ علمی

 حمید سربازی آزاد 03خرداد  01مرداد  علمی ـ پژوهشی کامپیوتر ایرانعلوم و مهندسی کامپیوتر ـ انجمن   .9

4.  

Chemical, Polymer and Material Science 

and Technology, Amirkabir  

)امیرکبیر سابق(  کبیرشیمی، پلیمر و مواد امیر مهندسی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ

 سهرابیمرتضی  39آبان  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 محرم حبیب نژاد 00شهریور  04مرداد  علمی ـ پژوهشی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .5

6.  

)علوم و زراعی و باغی ـ تولید و فرآوری محصوالت 

ـ دانشگاه صنعتی  طبیعی سابق(کشاورزی و منابعفنون 

 اصفهان

 علی اکبر رامین 39آذر  44اسفند  کشاورزی علمی ـ پژوهشی

4.  
Journal of Geological Society of Iran 

 ـ انجمن زمین شناسی ایران شناسی ایرانزمین
 فرید مر 39آبان  01خرداد  علوم پایه علمی ـ پژوهشی

0.  
مهندسی سابق( ـ انتقال )دانشكدههایپدیدهو  جداسازی

 مشهدفردوسیدانشگاه
 حسین نوعیسید  39اسفند  43خرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی

 نرگس نشاط 32تیر  00اسفند  علوم انسانی  پژوهشی علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگیاطالع  .3

 32مرداد 40آبان  هنر ترویجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی کشور  .29
احمد 

 نویسخوشمیرزاکوچك
 نژادنوابی شكوه 32مرداد  04شهریور  انسانیعلوم  علمی ـ پژوهشی تحقیقات زنان ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان  .22

 علی سالجقه 32مرداد  04اسفند  کشاورزی پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ـ انجمن آبخیزداری ایران  .21

29.  
 ترویجی علمی ـ مدیریت منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

 39تیر  03تیر  کشاورزی
محمدجواد 

 خانجانی

24.  
The Iranian Journal of International Affairs 

  وزارت امور خارجهالملل ـ امور بین
 مصطفی دولتیار 39اسفند  01خرداد  علوم سیاسی ترویجی -علمی 

25.  
 ــ الملل بین و روابط  سیاست ویژه و سیاست حقوق پژوهش

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 علوم سیاسی ترویجی –علمی 

فروردین 

01 
 ابراهیم برزگر  03مهر 

 عباس وفایی صفت 32آبان  39آبان  فنی ومهندسی پژوهشی -علمی  انجمن ساخت و تولید  مهندسی ساخت و تولید ـ  .26

24.  
پژوهشكده توسعه تكنولوژی  توسعه تكنولوژی صنعتی ـ

 جهاد دانشگاهی
 صادق حاجی تاروردی 32مرداد  03مرداد  فنی و مهندسی ترویجی -علمی 

20.  
)علوم انسانی سابق( ـ دانشگاه نگاری نگری و تاریختاریخ 

 الزهرا )س(

علمی ـ 

 پژوهشی
 علی محمد ولوی 31تیر  09تیر  علوم انسانی

 عباسعلی گائینی  31فروردین  02تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  کمیته ملی المپیك ج.ا.ا ـالمپیك   .23
 


