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 سردبیر  تاريخ تصويب اراعتب نشريهنام 

 میراث مكتوبسازمان  ـ آينه میراث  .1
  38 ارديبهشت ترويجي ـعلمي 

 حسن رضايي باغ بیدی  
   09اسفند  علمي ـ پژوهشي

2.  
پژوهشنامه تاريخ اسالم ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ با 

 های ديگر همكاری دانشگاه
 جان احمدی فاطمه  09خرداد  علمي ـ پژوهشي

 احمد بادكوبه هزاوه  47مرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران( مقاالت و بررسیها سابق)پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي   .8

 حسین میرجعفری  39خرداد  علمي ـ پژوهشي اصفهان ـ دانشگاه (سابق انساني  ادبیات و علوم)پژوهشهای تاريخي   .7

 منصور صفت گل  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (و علوم انساني سابق ادبیات)پژوهشهای علوم تاريخي   .5

 علي محمد ولوی  39تیر  علمي ـ پژوهشي (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انساني سابق)و ايران  اسالم  تاريخ  .6

 عطاء اله حسني  39خرداد  هشيعلمي ـ پژو ـ دانشگاه شهید بهشتي (پژوهشنامه ادبیات و علوم انساني سابق) تاريخ ايران  .4

 فر شهرام يوسفي  38خرداد علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي ـ وزارت امور خارجه  .3

 محمد باقری   34خرداد  علمي ـ پژوهشي تاريخ علم ـ پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران  .0

 محمد امیر شیخ نوری  39خرداد  علمي ـ پژوهشي تبريزـ دانشگاه ( ادبیات و علوم انساني سابق) تاريخ نامه ايران بعد از اسالم  .19

 علي محمد ولوی  39تیر  علمي ـ پژوهشي (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انساني سابق)نگاری  نگری و تاريخ تاريخ  .11

 زاده هادی عالم  33اسفند  علمي ـ پژوهشي تاريخ و تمدن اسالمي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات  .12

 اصغر منتظر القائم  39خرداد  علمي ـ پژوهشي مشهد دانشگاه فردوسي ـ( مطالعات اسالمي سابق)تاريخ و فرهنگ    .18

17.  
تحقیقات تاريخ اجتماعي ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ با 

 های ديگر همكاری دانشگاه
 شهرام يوسفي فر  09خرداد  پژوهشي  علمي ـ

 پروين تركمني آذر   38اسفند پژوهشي  ـعلمي  ـ پژوهشگاه علوم انساني (هنگ ويژه تاريخ سابقفر)جستارهای تاريخي   .15

 علیمحمد ولوی  30بهمن  پژوهشي ـعلمي  پژوهشكده تاريخ اسالم ـ مطالعات تاريخ اسالم   .16

 علیمحمد ولوی  09آبان  پژوهشي ـعلمي  مطالعات تاريخ فرهنگي ـ انجمن ايراني تاريخ  .14

الدين نیكنامي كمال  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انساني سابق)شناسي  ت باستانمطالعا  .13

10.  
Iranian Journal of Archaeological Studies 

های ديگر دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری دانشگاه  
 فرهنگ خادمي ندوشن  30مهر  علمي ـ پژوهشي

 
      اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331ي كه از سال نشريات. 
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 سردبیر  تاريخ تصويب عتبارا نشريهنام 

 شه خالهیمحرم رضايتي ك  34دی  علمي ـ پژوهشي ادب پژوهي ـ دانشگاه گیالن    .1

 غالم عباس رضايي هفتادر  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انساني سابق)ادب عربي     .2

 نژادعلیرضا حاجیان  39خرداد  علمي ـ پژوهشي هرانـ دانشگاه ت (ادبیات و علوم انساني سابق)ادب فارسي     .8

7.  
 شهیدباهنر دانشگاه ـ (انساني سابق ات و علوم ادبی دانشكده )ادب و زبان فارسي   

 كرمان 
 يحیي طالبیان   31دی  علمي ـ پژوهشي

5.  
ـ (  انساني سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات پايداری     بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ

 كرمان 
 محمد صادق بصیری  31دی  علمي ـ پژوهشي

6.  
ـ (  انساني سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات تطبیقي     بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ

 كرمان 
 نیا ناصر محسني  31دی  علمي ـ پژوهشي

 مريم حسیني  39تیر  علمي ـ پژوهشي (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انساني سابق)ادبیات عرفاني   .4

 امیر بانو مصفا كريمي  34اسفند  علمي ـ پژوهشي جنوب شناختي ـ دانشگاه آزاداسالمي واحدتهرانعرفاني و اسطوره یاتادب    .3

 محمد حسین كرمي  43مهر  پژوهشيعلمي ـ ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعي و انساني سابق)بوستان ادب   .0

 سید محمد مرندی  37مرداد  پژوهشيـ علمي دانشگاه تهرانـ  (پژوهش زبانهای خارجي سابق)پژوهش ادبیات معاصر جهان   .19

11.  
اجتمـاعي   انساني و مطالعات پژوهشگاه علومفارسي ـ    پژوهش زبان و ادبیات

 جهاد دانشگاهي
 حسینعلي قبادی   35آذر  علمي ـ پژوهشي

 اله شكر اسدالهي  39خرداد  پژوهشي علمي ـ دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انساني سابق)پژوهش زبان و ادبیات فرانسه    .12

 محمد مهدی ناصح   34اسفند  پژوهشي ـعلمي  پژوهشنامه ادب غنايي ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان   .18

 سیدعلي اصغر میرباقری فرد  09آبان  پژوهشي ـعلمي  پژوهشنامه ادبیات تعلیمي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان  .17

15.  
انجمـن تـرويز زبـان و ادب      (گـوهر گويـا سـابق   )پژوهشهای ادب عرفاني 

 فارسي ايران
 سید علي اصغر میرباقری فرد  35شهريور  علمي ـ پژوهشي

 مهین پناهي   32فروردين  علمي ـ پژوهشي انجمن زبان و ادبیات فارسي ـپژوهشهای ادبي   .16

14.  
ـ   (پـژوهش زبانهـای خـارجي سـابق    )پژوهشهای زبانشناختي در زبانهای خارجي   

 دانشگاه تهران
 سید حسن زهرايي  37مرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمد عموزاده  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهانـ  (سابق ادبیات و علوم انساني)پژوهشهای زبانشناسي     .13

 امید طبیب زاده  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي دانشگاه بوعلي سینا همدان  –پژوهشهای زبانشناسي تطبیقي   .10

 علي درزی  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انساني سابق)پژوهشهای زباني     .29

 میر منصور ثروت  39خرداد  علمي ـ پژوهشي بهشتي شهید ـ دانشگاه (پژوهشنامه ادبیات و علوم انساني سابق) تاريخ ادبیات  .21

 مهدخت پورخالقي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد ـ (ادبیات و علوم انساني سابق)جستارهای ادبي     .22

 بین فريده حق  39تیر  علمي ـ پژوهشي (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انساني سابق)زبان پژوهي   .28

27.  
دانشـگاه  ــ   (ادبیـات و علـوم انسـاني سـابق    ) های خراسـان  زبانشناسي و گويش  

 فردوسي مشهد
 دی مشكوه الدينيمه  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

 معصومه معدن كن  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انساني سابق)زبان و ادب فارسي     .25

 حمید رضا شعیری  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تربیت مدرس( مدرس سابق)زبان و ادبیات تطبیقي ـ   .26

 نجمه رجايي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد (اني سابقادبیات و علوم انس)زبان و ادبیات عربي   .24

 غالمعلي فالح  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تربیت معلم ( ادبیات و علوم انساني سابق)زبان و ادبیات فارسي   .23
 

       اند ديل گرديدهتاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تب 6331نشرياتي كه از سال. 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 يحیي مدرسي تهراني  37تیر  ـپژوهشي علمي شناسي انجمن زبان ـشناسي  انزبزبان و   .20

 فاطمه مدرسي  30تیر  علمي ـ پژوهشي موسسه انتشارات امید مجد ـ   شناسي نظم و نثر فارسي سبك  .89

81.  
تــرويز زبــان و  انجمــن اصــفهان ـ باهمكــاری    فنــون ادبــي ـ دانشــگاه  

 فارسي ادب
 طغیاني اسحاق  33خرداد  علمي ـ پژوهشي

82.  
ـ ( ره)المللـي امـام خمینـي      دانشـگاه بـین   لسان مبـین ـ    بـا همكـاری     ـ

 های ديگر دانشگاه
 نیا ناصر محسني  30مهر  علمي ـ پژوهشي

 مهدی ملك ثابت   36مرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه يزد( نامه سابق كاوش)نامه زبان و ادبیات فارسي كاوش  .88

 دانشگاه عالمه طباطبايي ـ (ب سابقاد زبان و) متن پژوهي ادبي  .87
  32مرداد  علمي ـ ترويجي

 رضا مصطفوی سبزواری
  30تیر  علمي ـ پژوهشي

 حسین آقا حسیني  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ (ادبیات و علوم انساني سابق) شناسي ادب فارسي متن  .85

 بهرام مقدادی  30دی  علمي  ـ  ترويجي احد جیرفت دانشگاه آزاد اسالمي و  مطالعات ادبیات تطبیقي ـ  .86

84.  
مطالعات ادبیات كودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همكـاری انجمـن تـرويز      

 ادبیات فارسي زبان و
 كاووس حسن لي  33آبان  علمي ـ پژوهشي

 محمدرضا صرفي   37مرداد  ترويجي ـعلمي  دانشگاه كرمان ـمطالعات ايراني   .83

 فرزانه فرحزاد   37مرداد  پژوهشي ـعلمي  وصيخص ـمطالعات ترجمه   .80

 بهزاد قنسولي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي مشهد  دانشگاه فردوسيـ  (ادبیات و علوم انساني سابق)مطالعات زبان و ترجمه     .79

71.  
بـا  ــ   سمنان  دانشگاه ـ  (انساني سابق علوم  دانشكده )مطالعات زباني ـ بالغي  

 فارسي ادبیات و زبان  انجمنهمكاری 
 محسن ابوالقاسمي  38شهريور  ترويجي علمي 

 (گیالني)عي یاحمد سم  43بهمن  علمي ـ پژوهشي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ـنامه فرهنگستان   .72

 محمدعلي آذرشب  09آبان  علمي ـ پژوهشي های ديگر نقد ادب معاصر عربي ـ دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه   .78

 رودمعجني  محمود فتوحي  30شهريور  علمي ـ پژوهشي تحقیقات زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس مركزي ـ نقد ادب   .77

75.  
 دانشـگاه ــ   (پژوهشنامه ادبیات و علوم انساني سابق)نقد زبان و ادبیات خارجي  

 شهید بهشتي 
 جالل سخنور  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

76.  
Iranian Journal  of Applied Language Studies  

 علي اصغر رستمي ابوسعیدی  33آبان  علمي ـ پژوهشي دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسي ايران

74.  
Iranian Journal of Applied Linguistics  

 محمد حسین كشاورز  31دی  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تربیت معلمـ  شناسي كاربردی زبان

73.  
 Journal of English Language Teaching and Learning 

ـ  (ادبیات و علوم انساني سابق)مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسي   

 دانشگاه تبريز
 مسعود رحیم پور  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

70.  
 Journal of Teaching Language Skills 

 جالل رحیمیان  43مهر  علمي ـ پژوهشي نشگاه شیرازـ دا (علوم اجتماعي و انساني سابق)آموزش مهارتهای زبان  

59.   Plume ـ  انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ قلم   نسرين خطاط   38اسفند  علمي ـ پژوهشي 

51.  
Teaching English Language 

 تاج الدينالدين  سیدضیا  38شهريور  علمي ـ پژوهشي انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسي ايرانـ  آموزش زبان انگلیسي 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 وند صادق آيینه  09اسفند  علمي ـ پژوهشي  و مطالعات فرهنگي ـ پژوهشكده علوم انسانيالحضاره االسالمیه  آفاق  .52

58.  
و انجمـن زبـان    الجمعیه االيرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محكمه 

 ادبیات عربي

 

 علمي ـ پژوهشي
 فرامرز میرزايي  38آبان 

 فیروز حريرچي  33اسفند  علمي ـ پژوهشي پرديس قم دانشگاه تهرانـ  و آدابها هبیالعر هاللغ  .57

 سید علي میرلوحي  09اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ و آدابها  بحوث في اللغه العربیه  .55

56.  
دانشگاه سمنان ـ با همكاری   و آدابها ـ دراسات في اللغه العربیه

 دانشگاه تشرين سوريه
 محمود خورسندی  09آبان  علمي ـ پژوهشي

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



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «5» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   
 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                               علوم سياسي 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 زادگان جواد شیخ  30آبان  علمي ـ پژوهشي پژوهش اطالعاتي ـ امنیتي ـ دانشكده اطالعات  .1

2.  
 پژوهش سیاست نظری ـ پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي       

 جهاددانشگاهي
 عباس منوچهری  30شهريور  پژوهشي ـعلمي 

8.  
ـ  الملـل  بین روابط و  سیاست ويژه سیاست و حقوق پژوهش عالمـه  دانشـگاه   ـ

 طباطبايي
 ابراهیم برزگر   32فروردين  علمي ـ ترويجي

 جالل درخشه  09دی  علمي ـ پژوهشي ديگر های دانشگاه باهمكاری دانشگاه همدان ـپژوهشنامه انقالب اسالمي ـ   .7

 امیرمحمدحاجي يوسفي   35آذر  پژوهشيـ  علمي انجمن علوم سیاسي  پژوهشنامه علوم سیاسي   .5

 رضا سیمبر  09خرداد  علي ـ پژوهشي الملل الملل ـ انجمن علمي روابط بین پژوهشهای روابط بین  .6

 غالمرضا محمد نسل  30دی  ترويجي  علمي ـ سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامي  فاظتي و امنیتي ـدانش ح  .4

 اصغر افتخاری  34مرداد  پژوهشي  علمي (ع)دانش سیاسي ـ دانشگاه امام صادق     .3

 حسین هرسیز  09شهريور  يجيعلمي ـ ترو اصفهان ـ دانشگاه (سابق واقتصادی اداری علوم دانشكده)المللي  دانش سیاسي و بین  .0

 محمدرحیم عیوضي  33بهمن  علمي ـ پژوهشي مركز تحقیقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام  راهبرد ـ  .19

 علي محمد احمدوند  30اسفند  علمي ـ پژوهشي راهبرد دفاعي ـ مركز تحقیقات راهبردی دفاعي  .11

12.  
پژوهشكده روابط خارجي ـ 

 نظام مصلحت صتشخی مجمع راهبردی تحقیقات
 دهقاني فیروزآبادی سیدجالل  30شهريور  پژوهشي  علمي ـ

 سیدجالل دهقاني فیروزآبادی  33اسفند  علمي ـ ترويجي خصوصي   رهیافت انقالب اسالمي ـ  .18

 منصور میراحمدی  33خرداد  علمي ـ پژوهشي المللي ـ دانشگاه شهید بهشتي رهیافتهای سیاسي و بین  .17

 عبدالرحمن عالم   37اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران  (لوم سیاسي سابقحقوق و ع) سیاست  .15

 سید رسول موسوی   31دی  ترويجي علمي  وزارت امور خارجه ـسیاست خارجي   .16

 (ع)دانشگاه امام حسین  ـسیاست دفاعي   .14
   32مهر  ترويجي علمي 

 سیديحیي رحیم صفوی
  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 احمد واعظي   34خرداد  علمي ـ ترويجي (ع)وم سیاسي ـ دانشگاه باقرالعلوم عل  .13

 حسن سبحاني  09اسفند  علمي ـ پژوهشي مجلس شورای اسالمي مجلس و راهبرد ـ مركز پژوهشهای  .10

 سیدكاظم سجادپور  31اسفند  ترويجي ـعلمي  وزارت امورخارجه ـمطالعات آسیای مركزی و قفقاز   .29

 الهه كواليي   01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران  -اسیای مركزیمطالعات اور  .21

 ابراهیم متقي  30آبان  ترويجي ـعلمي  دانشكده اطالعات  مطالعات اطالعاتي ـ  .22

28.  
دانشـگاه معـارا اسـالمي وابسـته بـه نهـاد       مطالعات انقالب اسـالمي ـ   

 ها نشگاهنمايندگي مقام معظم رهبری در دا
 منوچهر محمدی  33اسفند  علمي ـ پژوهشي

 پور محمود منشي  35مرداد  ترويجي ـعلمي  خصوصي المللي  مطالعات بین  .27

 محمدرحیم عیوضي  34فروردين  علمي ـ پژوهشي مطالعات دفاعي استراتژيك ـ دانشگاه عالي دفاع ملي  .25

 یر محمد حاجي يوسفيام  30ارديبهشت علمي ـ پژوهشي مطالعات راهبردی ـ پژوهشكده مطالعات راهبردی  .26

 منش عباس كي  33بهمن  پژوهشي ـعلمي  ديگر  های دانشگاه باهمكاری  وبلوچستان ـ دانشگاه سیستان  مطالعات شبه قاره ـ  .24

پژوهشي ـعلمي  موسسه مطالعات ملي ـ ليمطالعات م  .23  ابرهیم برزگر  37اسفند  

20.  
Iranian Review of Foreign Affairs  

استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظامتحقیقات  پژوهشكده  سید محمدكاظم سجادپور  09اسفند  علمي ـ پژوهشي 

89.  
The Iranian Journal of International Affairs 

  وزارت امور خارجهالملل ـ امور بین
 مصطفي دولتیار  32خرداد  ترويجي ـعلمي 

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



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «6» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                    
 
 

 

 علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                        اجتماعيعلوم 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 فارابيو فنون ـ دانشكده علوم  امنیت پژوهي  .1
  30تیر  علمي ـ ترويجي

 حمید احمدی
  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

 عزت اله سام آرام  34بهمن  علمي ـ پژوهشي های ديگر انتظام اجتماعي ـ دانشگاه علوم انتظامي ـ با همكاری دانشگاه  .2

 جالل الدين رفیع فر  38خرداد پژوهشيـ  علمي شناسي ايران انجمن انسانـ  (بقنامه انسان شناسي سا)انسان شناسي   .8

 سروستاني صديق اله رحمت  39مهر  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعي)بررسي مسائل اجتماعي ايران   .7

5.  
با  ريزی رفاه و توسعه اجتماعي ـ دانشگاه عالمه طباطبايي ـ  برنامه

  های ديگر ری دانشگاههمكا
 جعفر هزار جريبي  33اسفند  علمي ـ پژوهشي

 اسماعیل سعدی پور بیابانگرد  34دی  علمي ـ پژوهشي های ارتباطي ـ سازمان صدا و سیماپژوهش  .6

 عزت اله عزتي  09اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه امام رضا -پژوهشنامه خراسان بزرگ  .4
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The Journal of Humanities مدرس  دانشگاه تربیت ـ  
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      اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331سال  نشرياتي كه از. 



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «8» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 
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دي
ر  سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  ا

 عباس همامي   36ارديبهشت  پژوهشيـ  علمي پژوهشنامه قرآن و حديث ـ انجمن علوم قرآن و حديث  .1

 منصور پهلوان  47مرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)ژوهشهای قرآن و حديث  پ  .2

 آزار شیرازی عبدالكريم بي   36تیر  علمي ـ پژوهشي ( س)يث ـ دانشگاه الزهرا تحقیقات علوم قرآن و حد  .8

 سید رضا مودب  34اسفند  علمي ـ پژوهشي های ديگر ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه كاشانحديث پژوهي ـ   .7

 مهدی مهريزی   35مهر  علمي ـ پژوهشي علوم حديث ـ دانشكده علوم حديث  .5

 سید كاظم طباطبايي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي مشهد دانشگاه فردوسي ـ (مطالعات اسالمي سابق) علوم قرآن و حديث    .6

 محمدعلي رضايي اصفهاني  30اسفند  علمي ـ ترويجي المهدی مركز تحقیقات قرآن كريم  قرآن پژوهي خاورشناسان ـ  .4

 حمدعلي رضايي اصفهانيم  09دی  علمي ـ ترويجي المهدی قرآن و علم ـ مركز تحقیقات قرآن كريم  .3

 محمد كاظم شاكر  30مهر  علمي ـ پژوهشي های ديگر دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه  كتاب قیم ـ  .0

 محمدمهدی ركني يزدی   39تیر  ترويجي ـعلمي  بنیاد پژوهشهای اسالمي آستان قدس رضوی ـمشكوه   .19

 غروی نائیني نهله  30فروردين  علمي ـ ترويجي انحديث اير با همكاری انجمن علوم قرآن و منهاج ـ خصوصي ـ  .11
 

       اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 
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دي
ر  سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  ا

 محمد علي شیخ  36دی  علمي ـ پژوهشي آينه معرفت ـ دانشگاه شهید بهشتي   .1

 قربان علمي  47مرداد  ـ پژوهشيعلمي  ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)اديان و عرفان   .2

 مهدی دهباشي  33تیر  علمي ـ پژوهشي های ديگر الهیات تطبیقي ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  .8

 قاسم كاكائي   32اسفند  علمي ـ پژوهشي ـ با همكاری انجمن معارا اسالمي ايران دانشگاه شیرازـ  انديشه ديني  .7

 احمد بهشتي  36تیر  علمي ـ پژوهشي ها نمايندگي رهبری در دانشگاهانديشه نوين ديني ـ نهاد   .5
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 سید محمدباقر حجتي  34مرداد  ـ پژوهشي علمي شیعه شناسي ـ موسسه شیعه شناسي  .11
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  40خرداد  علمي ـ ترويجي
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  36شهريور  علمي ـ پژوهشي

 ای محمد علي اژه  39خرداد  علمي ـ پژوهشي اصفهان دانشگاهـ  (سابق انساني  ادبیات و علوم)متافیزيك     .18
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       اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 
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ر  سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  ا
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 نصراله حكمت  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه شهید بهشتيـ  (پژوهشنامه ادبیات و علوم انساني سابق)شناخت     .11
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  32شهريور  ترويجي ـعلمي 

 عبدالحسین شیروی 
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17.  
ـ  بــا همكــاری ـ   دانشــگاه علــوم قضــايي  ديــدگاههای حقــوق قضــايي 

 های ديگر دانشگاه
 سید مرتضي قاسم زاده   09اسفند  علمي ـ پژوهشي
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 محمد علي اردبیلي  30مهر  علمي ـ ترويجي واحد خواهران( ع)دانشگاه امام صادق فقه و حقوق خانواده ـ   .14

 علي مظهر قراملكي  47مرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)ني حقوق اسالمي فقه و مبا  .13

 علي اصغر حاتمي  43مهر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعي و انساني سابق)مطالعات حقوقي   .10

 سعید حبیبا  01ارديبهشت  ـ پژوهشيعلمي  موسسه حقوق تطبیقي دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقي   .29

 ـ دانشگاه سمنان (دانشكده علوم انساني سابق) مطالعات فقه و حقوق اسالمي  .21
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 احمد باقری
  30مهر  علمي ـ پژوهشي

 
       اند ديدهتاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گر 6331نشرياتي كه از سال. 

 

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                              اخالق 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

  داريوش فرهود   37مرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوریاخالق در علوم و فناوری ـ   .1

2.  
  نهاد نمايندگي مقام معظم   دانشگاه معارا اسالمي ـ پژوهشنامه اخالق ـ  

 رهبری در دانشگاهها  
 احدفرامرز قراملكي  09اسفند  پژوهشي ـعلمي 

 
 



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «11» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                     سيروانشنا

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 حسن احدی  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي رزه با مواد مخدررياست جمهوریستاد مبا –اعتیاد پژوهي   .1

 علیرضا مرادی  34اسفند  علمي ـ پژوهشي پژوهش در سالمت روانشناختي ـ دانشگاه تربیت معلم تهران      .2

8.  
ــ  (مطالعات تربیتي و روانشناسي سـابق ) پژوهشنامه روانشناسي بالیني  و مشاوره

 مشهد دانشگاه فردوسي
 بهرامعلي قنبری  38خرداد پژوهشيـ لمي ع

 رضا زماني   48خرداد  علمي ـ پژوهشي خصوصي ـپژوهشهای روانشناختي   .7

 محمود ايرواني  30اسفند  علمي ـ پژوهشي پژوهشهای روانشناسي اجتماعي ـ انجمن روانشناسي اجتماعي ايران  .5

6.  
دانشـگاه   (سابق روانشناسي و علوم تربیتي)پژوهشهای كاربردی روانشناختي 

 تهران
 فرد محمد خداياری  32بهمن  علمي ـ پژوهشي

4.  
باهمكاری  ـ  تبريز  دانشگاه  (سابق روانشناسي) پژوهشهای نوين روانشناختي

  شناسي ايرانروانانجمن 
 امیرهوشنگ مهريار   38مرداد  علمي ـ پژوهشي

3.  
ن مشـاوره  انجمـ ( ها و پژوهشهای مشاوره سابقتازه) پژوهشهای مشاوره

 ايران
 باقر ثنايي ذاكر   38آذر  علمي ـ پژوهشي

 شناختي علومموسسه مطالعات  ـ شناختي های علوم تازه  .0
  32فروردين  ترويجي علمي 

 كیامنش علیرضا
  09تیر  علمي ـ پژوهشي

 يتهران علي مظاهریمحمد   36اسفند  علمي ـ پژوهشي خانواده پژوهي ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتي   .19

11.  
خانواده و پژوهش ـ پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش ـ با همكاری 

 انجمن مددكاری اجتماعي ايران
 نژاد شكوه نوابي  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

12.  
ـ  دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد     دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردی 

 انخوراسگان ـ با همكاری انجمن روانشناسي اير
 اصغر آقايي جشوقاني  09ارديبهشت  پژوهشي  علمي

18.  
ـ  (علوم تربیتي و روانشناسي سابق)دستاوردهای روانشناختي  دانشـگاه شـهید    ـ

 اهوازچمران 
 هنرمند زاده مهناز مهرابي  40تیر  علمي ـ پژوهشي

 محمد كريم خداپناهي  38دی  علمي ـ پژوهشي روانشناسيايراني انجمن  ـروانشناسي   .17

15.  
ـ    دانشـگاه عالمـه طباطبـايي ـ بـا همكـاری         روانشناسي افـراد اسـتثنايي 

 های ديگر دانشگاه
 مريم سیف نراقي  30آبان  علمي ـ پژوهشي

 ايمان اله بیگدلي  33خرداد  علمي ـ پژوهشي سمنان   روانشناسي بالیني ـ دانشگاه  .16

 محمدعلي اصغری مقدم  39خرداد  مي ـ پژوهشيعل دانشگاه شاهد ـ(  سابق دانشور)روانشناسي بالیني و شخصیت   .14

 محمدكريم خدپناهي  36تیر  علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه آزاد اسالمي (روانشناسان ايراني سابق)روانشناسي تحولي   .13

 علي دالور  33خرداد  علمي ـ پژوهشي روانشناسي تربیتي ـ دانشگاه عالمه طباطبايي  .10

 احمد علي پور  09اسفند  پژوهشي  علمي ـ نور  ـ با همكاری دانشگاه های ديگر روانشناسي سالمت ـ دانشگاه پیام  .29

 عصمت دانش  30مهر  پژوهشي  علمي ـ روانشناسي كاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتي  .21

22.  
ـ  هـای   با همكاری دانشـگاه ـ   دانشگاه محقق اردبیلي روانشناسي مدرسه 

 ديگر
 محمد نريماني  09اسفند  پژوهشي  علمي ـ

 محمدعلي بشارت   35اسفند  علمي ـ پژوهشي ايران يروانشناسي معاصر ـ انجمن روانشناس  .28

27.  
ـ    ـــ باهمكــاری انجمــن( ع)حســین  دانشــگاه امــام  روانشناســي نظــامي 

 روانشناسي نظامي 
 نیا رضا كرمي  30تیر  علمي ـ پژوهشي
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25.  

دانشـگاه پیـام نـور بـا همكـاری انجمـن روانشناسـي        - شناخت اجتماعي

 ماعي ايراناجت
 حسین زارع  09دی  علمي ـ پژوهشي

 علي فتحي آشتیاني   36مهر  پژوهشي ـعلمي  ( عز)اله علوم رفتاری ـ دانشگاه علوم پزشكي بقیه  .26

 محمود منصور   38دی  پژوهشي ـعلمي  خصوصي ـعلوم روانشناختي   .24

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

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                     روانشناسي

ف
دي

ر
 

 سردبیر  ويبتاريخ تص اعتبار نشريهنام 

23.  
دانشــگاه   ـــ(فرهنــگ مشــاوره ســابق)و روان درمــانيفرهنــگ مشــاوره 

 های ديگر طباطبايي ـ باهمكاری دانشگاه عالمه
 عبداله شفیع آبادی  33اسفند  پژوهشي ـعلمي 

20.  
مشاوره شغلي و سازماني ـ دانشگاه شهید بهشتي ـ بـا همكـاری انجمـن      

 مشاوره ايران 
 سیمین حسینیان  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 غالمرضا رجبي  09فروردين  علمي ـ پژوهشي مشاوره كاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .89

81.  
مشــاوره و روان درمــاني خــانواده ـ دانشــگاه كردســتان ـ باهمكــاری     

 های ديگر  دانشگاه
 نجمه حمید  09تیر  علمي ـ پژوهشي

 سوسن سیف   38دی  ي ـ پژوهشيعلم (س) الزهرا دانشگاه ـروانشناختي   مطالعات  .82

88.  
مطالعات روانشناسي بـالیني ـ دانشـگاه عالمـه طباطبـايي ـ بـا همكـاری         

 های ديگر دانشگاه
 فرامرز سهرابي اسمرود  30مهر  علمي ـ پژوهشي

87.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری    مطالعات روانشناسي تربیتي 

 انجمن ايراني روانشناسي 
 بهروز بیرشك  30تیر  يعلمي ـ پژوهش

85.  
International Journal of Psychology 

ايران  انجمن روانشناسيروانشناسي ـ   
 حسین شكركن  32دی  علمي ـ پژوهشي
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ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 سرخابي دوزی محمديمني   38شهريور  ژوهشيعلمي ـ پ انجمن آموزش عالي ايرانـ  آموزش عالي ايران  .1

2.  
دانشـگاه    باشـگاه پژوهشـگران جـوان   ـ   ابتكار و خالقیت در علوم انساني

 با همكاری دانشگاه های ديگرـ  آزاد اسالمي
 حسن احدی  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

 علي دالور  30ارديبهشت  ي ـ پژوهشيعلم ديگر های دانشگاه باهمكاریطباطبايي ـ  عالمه گیری تربیتي ـ دانشگاه اندازه  .8

7.  
انجمن ايرانـي   ـ با همكاری  (س)دانشگاه الزهرا ـ   تربیتيهای نوين انديشه

 تعلیم و تربیت
 طیبه ماهروزاده  38دی  علمي ـ پژوهشي

5.  
ـ    پژوهش در برنامه   ريزی درسي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسـگان 

ي ايرانبا همكاری انجمن مطالعات برنامه درس
 محمد حسین يارمحمديان  09تیر  علمي ـ پژوهشي

6.  
وزارت آمـوزش  ـ (كودكان استثناييپژوهش در حیطه ) كودكان استثنايي

 و پرورش
 داريوش فرهود   37مرداد  علمي ـ پژوهشي

 فريبرز درتاج  37اسفند  علمي ـ پژوهشي انجمن پژوهشهای آموزشي ايرانپژوهش در نظامهای آموزشي ـ   .4

 ذكاوتي قراگوزلوعلي    32اسفند  علمي ـ پژوهشي تعلیم و تربیتـ انجمن  ژوهش در مسائل تعلیم و تربیتپ  .3

0.  
دانشـگاه  ـ (مطالعات تربیتي و روانشناسي سابق) پژوهشنامه مباني تعلیم و تربیت

 م و تربیتیتعلانجمن  با همكاری ـ مشهد فردوسي
 بختیار شعباني وركي  38خرداد پژوهشيـ علمي 

19.  
ريـزی   پژوهش و برنامـه  موسسه ـعالي     آموزش ريزی در برنامه و  پژوهش

 آموزش عالي
 رضا نوروززاده  43آبان  پژوهشيـ علمي 

11.  
دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمـن مطالعـات     پژوهشهای برنامه درسي ـ    

 برنامه درسي ايران
 محمد مزيدی  30دی  علمي ـ پژوهشي

 علي ذكاوتي قراگوزلو   39ارديبهشت  ترويجي ـعلمي  گاه تربیت معلم تهراندانش ـپژوهشهای تربیتي   .12

 محمد جعفر پاک نیت  33تیر  علمي ـ پژوهشي تربیت اسالمي ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .18

 محمود مهرمحمدی   35شهريور  علمي ـ پژوهشي وزارت آموزش و پرورش ـتعلیم و تربیت   .17

 داريوش فرهود  30دی  ترويجي علمي  سازمان آموزش و پرورشتعلیم و تربیت استثنايي ـ   .15

 (ع)پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمي ـ دانشگاه امام حسین   .16
  36ارديبهشت ترويجي علمي 

 سعید بهشتي  
  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 حسن ملكي  30آبان  علمي ـ ترويجي اله  راهبردهای آموزش ـ دانشگاه علوم پزشكي بقیه  .14

 احمدرضا نصراصفهاني  09تیر  علمي ـ پژوهشي رويكردهای نوين آموزشي ـ دانشگاه اصفهان  .13

 محمدرضا بهرنگي  09فروردين  علمي ـ پژوهشي رهیافتي نو در مديريت آموزشي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت  .10

 يداله مهرعلیزاده  40تیر  علمي ـ پژوهشي اهوازید چمران دانشگاه شه ـ (علوم تربیتي و روانشناسي سابق)علوم تربیتي   .29

 واجارگاه كوروش فتحي  09بهمن  علمي ـ پژوهشيدانشگاه شهیدبهشتيهای آموزشي  ـ  مديريت و برنامه ريزی در نظام  .21

 ده يوسفيفري  43مهر  علمي ـ پژوهشي دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعي و انساني سابق)مطالعات آموزش و يادگیری   .22

 پور نعمت اله موسي  37ارديبهشت پژوهشي ـعلمي  ايران برنامه درسيمطالعات انجمن  ـمطالعات برنامه درسي   .28

 واجارگاه كوروش فتحي  33بهمن  پژوهشي ـعلمي  درسي ايران برنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي ـ انجمن مطالعات  .27

25.  
ه مازندران ـ باهمكـاری انجمـن    آموزشي ـ دانشگا  ريزی مطالعات برنامه

 آموزش عالي ايران
 ابراهیم صالحي عمران  09آبان  علمي ـ پژوهشي

26.  
های های يـادگیری ـ دانشـگاه محقـق اردبیلـي ـ انجمـن پژوهشـ         ناتواني

آموزشي ايران
 غالمعلي افروز  09آبان  علمي ـ پژوهشي

 علیرضا كیامنش  38 روردينف پژوهشيـ  علمي پرورش وزارت آموزش و ـ نوآوريهای آموزشي  .24
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ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نرگس نشاط  33اسفند  پژوهشي علمي ـ شناسي ـ دفتر پژوهشهای فرهنگي اطالع  .1

2.  
ـ   (سـابق   اطالعـات   فنـاوری  و  علـوم )اطالعـات    و مديريت  پردازش  پژوهشنامه

با همكـاری انجمـن كتابـداری و    يران ـ   علوم و فناوری اطالعاتپژوهشگاه 

 اطالع رساني

 سید رحمت اله فتاحي  33خرداد  پژوهشي ـعلمي 

8.  
ــ  (مطالعـات تربیتـي و روانشناسـي سـابق    ) رسـاني  پژوهشنامه كتابداری و اطالع

 مشهد دانشگاه فردوسي
 سید رحمت اله فتاحي  38خرداد پژوهشيـ علمي 

 رضا منصوری  30دی  ترويجي علمي  انجمن ترويز علم ايران   ترويز علم ـ  .7

5.  
 هــای كتابخانـه  نهـاد  ـ  هـای عمــومي   و كتابخانـه  رســاني  اطـالع   تحقیقـات 

 كشور عمومي 
 غالمرضا فدايي عراقي  33اسفند  علمي ـ پژوهشي

6.  
ــداری) رســاني دانشــگاهي تحقیقــات كتابــداری و اطــالع ــ (ســابق كتاب   ـ

 دانشگاه تهران

  39ارديبهشت  ترويجي ـعلمي 
 غالمرضا فدايي

  30دی  علمي ـ پژوهشي

 پور سیدحسن قدسي  37مرداد  علمي ـ ترويجي سیاست علمي كشور تحقیقات مركز  ـرهیافت   .4

3.  
كشـور ـ بـا     سیاست علم و فناوری ـ مركـز تحقیقـات و سیاسـت علمـي    

 همكاری انجمن مديريت تكنولوژی ايران
 سید سپهر قاضي نوری   34روردين ف علمي ـ پژوهشي

 محمد حسین دياني   37فروردين  علمي ـ پژوهشي آستان قدس رضوی كتابداری و اطالع رساني   .0

 ا.ا.ـ سازمان اسناد كتابخانه ملي ج گنجیه اسناد  .19
  34دی  علمي ـ ترويجي

 آبادی سعید رضايي شريف 
  30آبان  علمي ـ پژوهشي

11.  
دانشگاه  ـ (علوم تربیتي و روانشناسي سابق)علم اطالعات  مطالعات كتابداری و

 اهوازشهید چمران 
 عبدالحسین فرج پهلو  40تیر  علمي ـ پژوهشي

12.  
ــازماندهي  ــداری و سـ ــات ملـــي كتابـ ــازمان     مطالعـ ــات ـ سـ اطالعـ

 ملي اسنادكتابخانه

  39مهر  ترويجي ـعلمي 
 آبادی شريف سعید رضايي

  09آبان  پژوهشي ـعلمي 

18.  
International Journal of Information Science& 

Management    رساني علوم و فناوری ای اطالعمركز منطقه  جعفر مهراد   34مرداد  علمي ـ پژوهشي 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 عباسعلي گائیني   31تیر  شيعلمي ـ پژوه ا.ا.كمیته ملي المپیك ج ـالمپیك   .1

2.  
ـ دانشـگاه    (علـوم حركتـي و ورزش سـابق   ) پژوهش در طب ورزشي و فناوری

 تربیت معلم 
 حیدر صادقي  09مهر  علمي ـ پژوهشي

8.  
ـ  (سابق و ورزش  حركتي علوم )پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي   ـ

 معلم   تربیت  دانشگاه
 امعباس بهر  38آبان  علمي ـ پژوهشي

 اصغر خالدان  33تیر  علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه فیزيولوژی ورزشي كاربردی ـ دانشگاه مازندران  .7

 سید محمد حسین رضوی  30دی  پژوهشيـ علمي  دانشگاه مازندران  پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي ـ  .5

 علي اصغر رواسي  09اسفند  هشيعلمي ـ پژو جهاد دانشگاهي  ـ پژوهشهای فیزيولوژی و مديريت در ورزش  .6

4.  
ــديريت ــي  پژوهشــهای م ــوم   ورزش ــوعلي     و  عل ــگاه ب ــي ـ دانش حركت

 ديگر های سیناهمدان ـ با همكاری دانشگاه
 غالمرضا شعباني بهار  09فروردين  علمي ـ پژوهشي

 ه باقرزادهفضل ال  39دی  پژوهشي علمي  دانشگاه تهران  (حركت سابق)رشد و يادگیری حركتي ـ ورزشي   .3

0.  
پژوهشكده تربیت بدني و علوم ـ ( پژوهش در علوم ورزشي سابق)  رفتار حركتي

  ورزشي
 عباس بهرام  38مرداد  علمي ـ پژوهشي

 حمید محبي   01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي دانشگاه گیالن  -سوخت و ساز و فعالیت ورزشي  .19

 علي اصغر رواسي  39دی  پژوهشي ي علم دانشگاه تهران  (حركت سابق)علوم زيستي ورزشي   .11

12.  
پژوهشكده تربیت بدني و ـ ( پژوهش در علوم ورزشي سابق)  فیزيولوژی ورزشي

  علوم ورزشي
 خسرو ابراهیم  38مرداد  علمي ـ پژوهشي

 خسرو ابراهیم  09مهر  علمي ـ پژوهشي فیزيولوژی ورزشي و فعالیت بدني ـ دانشگاه شهید بهشتي  .18

 حسن اسدی  39دی  پژوهشي علمي  دانشگاه تهران  (حركت سابق)مديريت ورزشي   .17

15.  
پژوهشـكده تربیـت   ــ  ( پژوهش در علوم ورزشي سـابق )  مطالعات طب ورزشي

  بدني و علوم ورزشي
 رضا رجبي  38مرداد  علمي ـ پژوهشي

16.  
پژوهشكده تربیت ـ ( پژوهش در علوم ورزشي سابق)  مطالعات مديريت ورزشي

 انجمن تربیت بدني ـ با همكاری شيبدني و علوم ورز
 ابوالفضل فراهاني  38مرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمدرضا حامدی نیا  09ارديبهشت  پژوهشيـ  علمي ورزش و علوم زيست حركتي ـ دانشگاه سبزوار  .14
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 بیژن رحماني  30بهمن  علمي ـ پژوهشي زاد اسالمي واحد ماليرآمايش محیط ـ دانشگاه آ  .1

 محمدرضا حافظ نیا  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تربیت مدرس( مدرس سابق) ريزی و آمايش فضا ـ برنامه  .2

 مسعود تقوايي  09آبان  پژوهشيـ علمي  پژوهش و برنامه ريزی شهری ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت  .8

7.  
پژوهشكده اقلیم شناسي سازمان هواشناسي ـ  شناسي ـ   های اقلیم پژوهش

 ايران GISهمكاری انجمن سنجش از دور با 
 علي اكبر متكان  33بهمن  علمي ـ پژوهشي

5.  
ــای  ــايي)انســاني پژوهشــهای جغرافی ــ( ســابق پژوهشــهای جغرافی موسســه  ـ

 دانشگاه تهرانجغرافیای 
 له زياریكرامت ا  39مرداد  علمي ـ پژوهشي

6.  
موسسه جغرافیای  ـ  (سابق پژوهشهای جغرافیايي)طبیعي پژوهشهای جغرافیای 

 دانشگاه تهران
 قاسم عزيزی   39مرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمد رضا رضواني  30آبان  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران  پژوهشهای روستايي ـ    .4

3.  
كاری ـ باهم هرمزگان  پژوهشهای فرسايش محیطي ـ دانشگاه  

 ديگر های دانشگاه 
 احمد نوحه گر  09ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 محمدرضا كاوياني   43آذر  علمي ـ پژوهشي خصوصي ـتحقیقات جغرافیايي   .0

19.  
ـ  ـ   ييتحقیقات كاربردی علوم جغرافیا با همكاری   دانشگاه تربیت معلم 

 انجمن جغرافیای ايران
 یروزآبادیضیائیان ف زپروي  30دی  پژوهشي  علمي ـ

 عباس سعیدی   32خرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافیايي ايران ـجغرافیا   .11

 محمدولي شريعت پناهي   01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي موسسه آموزش عالي بین المللي قشم -(ایريزی منطقهبرنامه)جغرافیا   .12

 محمد خورشیددوست علي  33بهمن  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تبريز  ريزی ـ جغرافیا و برنامه  .18

 محمد حسین رامشت  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ (پژوهشي سابق)ريزی محیطي جغرافیا و برنامه  .17

15.  
انجمن  با همكاری ـدانشگاه سیستان و بلوچستان  ـ جغرافیا و توسعه

 جغرافیای ايران
 حسنعلي غیور   38آبان  علمي ـ پژوهشي

 سعداله واليتي   36اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد ای ـناحیه جغرافیا و توسعه  .16

14.  
جغرافیا و مخاطرا ت محیطي ـ  دانشگاه فردوسي مشـهد ـ بـا همكـاری      

 های ديگر دانشگاه
 سید رضا حسین زاده  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

 ا حافظ نیامحمدرض   38مرداد  پژوهشي علمي انجمن ژئوپلتیك ايرانـ  ژئوپلتیك  .13

 الدين الدين خواجه سیدجمال   34بهمن  علمي ـ پژوهشي ايران ـ انجمن سنجش از دور ايران GISسنجش از دور و   .10

 خورشیددوست محمد علي  33بهمن  علمي ـ پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر فضای جغرافیايي ـ   .29

21.  
سـبزوار ـ بـا    مطالعات جغرافیايي مناطق خشك ـ دانشگاه تربیت معلـم   

 ديگر های  دانشگاه  همكاری
 جعفر جوان  30تیر  علمي ـ پژوهشي

22.  
ای ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری    مطالعات و پژوهشهای شهری ـ منطقه 

 های ديگر دانشگاه
 مسعود تقوايي  33خرداد  پژوهشي ـعلمي 

28.  
هـای نـو در جغرافیـای انسـاني ـ دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد          نگـرش 

  گرمسار
 عزت اله عزتي  09تیر  علمي ـ پژوهشي
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 پرويز داوودی  09آبان  پژوهشي علمي ـ ـ دانشگاه شهید بهشتي  (سابق اقتصاد)ی پژوهشهای الگوسازی اقتصاد  .1

2.  
ي ـ با همكاری انجمن  اقتصاد اسالمي ـ پژوهشگاه فرهنگ و  انديشه اسالم 

 اقتصاد اسالمي ايران
 عباس عرب مازار   36مهر  علمي ـ پژوهشي

8.  
 با همكاری ـدانشگاه فردوسي ـ  (دانش و توسعه سابق)اقتصاد پولي ـ مالي 

 انجمن بازرگاني
 محمود هوشمند  38خرداد پژوهشي علمي

 عنايت اله فخرايي   34خرداد  علمي ـ پژوهشي ید چمران اهوازشهشگاه ـ دان (ايران سابق تحقیقات اقتصادی)اقتصاد مقداری   .7

 رحمان خوش اخالق  09تیر  علمي ـ ترويجي ـ دانشگاه اصفهان( دانشكده علوم اداری و اقتصاد سابق)اقتصاد منابع طبیعي   .5

 مهدی غضنفری  30دی  علمي ـ پژوهشي وزارت بازرگاني  اقتصاد و تجارت نوين ـ  .6

 مصطفي سلیمي فر  38خرداد پژوهشي علمي مشهد ـ دانشگاه فردوسي (دانش و توسعه سابق)ای  ه منطقهاقتصاد و توسع  .4

3.  
موسسه عالي آموزش و پژوهش ـ  (برنامه و بودجه سابق) و بودجهريزی  برنامه

 جمهوریراهبردی رياست ريزی ونظارت معاونت برنامه ريزیوبرنامه مديريت

  31آبان  ترويجي ـعلمي 
 ود متوسليمحم

  09مهر  علمي ـ پژوهشي

0.  
 ـ بـا همكـاری    پژوهشكده امور اقتصـادی و دارايـي  ـ   پژوهشنامه اقتصادی

 انجمن بازرگاني
 اكبر كمیجاني  38شهريور  علمي ـ پژوهشي

19.  
دانشگاه   (سابق علوم اقتصادیپژوهشنامه )اقتصاد كالن پژوهشنامه 

 مازندران
 جعفری صمیمياحمد   35مرداد  پژوهشيـ  علمي

 وزارت امور اقتصادی و دارايي ـ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  .11
  39اسفند  علمي ـ ترويجي

 محسن مهرآرا
  09مهر  علمي ـ پژوهشي

 جمشید پژويان  30شهريور  پژوهشيـ علمي  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتي كشور  .12

 احمد مجتهد   31تیر  پژوهشي علمي  مه طباطبائي دانشگاه عال پژوهشهای اقتصادی ايران   .18

17.  
با   پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه پیام نور استان مركزی ـ

 های ديگر همكاری دانشگاه
 پور محمدرضا لطفعلي  30مهر  پژوهشيـ  علمي

15.  
    دانشــگاه ـــ   (ســابق  اقتصــادی  پژوهشــهای)پايــدار  رشــد و توســعه    پژوهشــهای  

  مدرس تربیت  
 يداله دادگر   38خرداد پژوهشيـ  علمي

 جعفر عبادی  39اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادی   .16

14.  
تحقیقات مدلسازی اقتصـادی ـ دانشـكده علـوم اقتصـادی ـ بـا همكـاری         

 های ديگر دانشگاه
 مهدی صادقي  30تیر  علمي ـ پژوهشي

 سیدهادی عربي   37اسفند  علمي ـ پژوهشي گاه حوزه و دانشگاهپژوهش جستارهای اقتصادی   .13

 كاظم ياوری  33ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي های ديگر سیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه   .10

 اكبر كمیجاني  40بهمن  علمي ـ پژوهشي دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)های اقتصادی  سیاست  .29

 حمید ابريشمي  34آذر  علمي ـ پژوهشي المللي انرژی ت اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بینمطالعا  .21

22.  
ـ          بـا    مطالعات اقتصـاد كـاربردی ايـران ـ دانشـگاه بـوعلي سـینا همـدان 

 های ديگر همكاری دانشگاه
 محمد حسن فطرس  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

 عباس عرب مازار  09دی  علمي ـ ترويجي ننامه اقتصاد اسالمي ـ انجمن اقتصاد اسالمي ايرا  .28

27.  
International Economic Studies 

 سید كمیل طیبي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ( پژوهشي سابق)الملل  اقتصاد بین

25.  
Iranian Journal of Economic Studies 

 كريم اسالملوئیان  43ر مه علمي ـ پژوهشي دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعي و انساني سابق)

26.  
International Journal of Business and Development  

 و بلوچستان دانشگاه سیستان 
 احمد اكبری  30بهمن  علمي ـ پژوهشي
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 ساسان مهراني   40مرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهرانـ  بررسیهای حسابداری و حسابرسي  .1

 احمد احمدپور  30مهر  ـ پژوهشيعلمي  بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار  .2

 محسن دستگیر  33خرداد  علمي ـ پژوهشي ديگر های با دانشگاه همكاری ـ اصفهان مالي ـ دانشگاه حسابداری پژوهشهای  .8

 محمد نمازی  43مهر  علمي ـ پژوهشي دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعي و انساني سابق) پیشرفتهای حسابداری  .7

 رضا راعي  30دی  علمي ـ پژوهشي نشگاه تهراندا  تحقیقات مالي ـ  .5

6.  
ــات ــابداری  تحقیق ــي   حس ــات)و حسابرس ــابداری  تحقیق ــابق حس ــن  (س   ـ انجم

 ايران  حسابداری
 علي ثقفي   34خرداد  علمي ـ پژوهشي

4.  
ـ  دانش همكـاری انجمـن   بـا  دانشگاه شـهید بـاهنر كرمـان ـ       حسابداری 

 حسابداری ايران 
 امید پورحیدری  33دی  ـ پژوهشي علمي

 ديوان محاسبات ـ  دانش حسابرسي  .3
  30مرداد  علمي ـ ترويجي

 اصغر عربیان
  09آذر  پژوهشي  علمي

 هاشم نیكومرام  09تیر  پژوهشي  علمي واحد علوم تحقیقات آزاداسالمي دانش مالي تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه  .0

 فريدون رهنمای رودپشتي  09فروردين  علمي ـ پژوهشي احد علوم و تحقیقاتحسابداری مديريت ـ دانشگاه آزاد اسالمي و  .19

 علي ثقفي  09آبان  علمي ـ ترويجي مطالعات حسابداری و حسابرسي ـ انجمن حسابداری ايران   .11

12.  
اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  مهندسي مالي و مديريت 

 مركزی 
 يدون رهنمای رودپشتيفر  09فروردين  علمي ـ پژوهشي

  اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 
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 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                   مديريت 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علي رضائیان  30آبان  علمي ـ پژوهشي (ع)انديشه مديريت راهبردی ـ دانشگاه امام صادق   .1

2.  
ـ بـا همكـاری     بازرگانيپژوهشهای   مطالعات  موسسهـ   بازرگاني  بررسیهای

 انيبازرگ  انجمن
 علینقي مشايخي  38آبان  ترويجي علمي 

زاده حمیدرضا فرتوک  09شهريور  علمي ـ پژوهشي بهبود مديريت ـ موسسه آموزشي و تحقیقاتي صنايع دفاعي  .8

 مهدی تقوی  43بهمن  علمي ـ پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني ـپژوهشنامه بازرگاني   .7

 ا. ا.ـ بیمه مركزی ج (سابق صنعت بیمه) پژوهشنامه بیمه  .5
  37مرداد  ترويجي ـعلمي 

 حسین رحمان سرشت
  09تیر  علمي ـ پژوهشي

6.  
پژوهشنامه مديريت اجرايـي ـ دانشـگاه مازنـدران ـ بـا همكـاری انجمـن         

 مديريت ايران
 مهرداد مدهوشي  33مهر  پژوهشيـ علمي 

4.  
همكـاری انجمـن   پژوهشنامه مديريت تحول ـ دانشگاه فردوسي مشهد ـ با   

 مديريت راهبردی ايران
 سعید مرتضوی  33تیر  پژوهشيـ علمي 

3.  
ــ  (سـابق مـديريت در ايـران   پژوهشهای )سازماني در مديريت پژوهشهای 

 دانشگاه تربیت مدرس
 عادل آذر  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

0.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همكـاری      پژوهشهای مديريت عمومي 

 مديريت ايران انجمن علوم
 عادل آذر  09مرداد  علمي ـ پژوهشي

 سید محمد اعرابي  30مرداد  علمي ـ پژوهشي (ع)پژوهشهای مديريت منابع انساني ـ دانشگاه امام حسین   .19

 علي صنايعي  30بهمن  علمي ـ پژوهشي ديگر های اصفهان ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه  نوين ـ تحقیقات بازاريابي  .11

12.  
دفتـر تحقیقـات   ـ   (انسـاني پلـیس سـابق   توسـعه  )پلـیس سـازماني  توسعه 

 ريزی ناجا  كاربردی معاونت طرح و برنامه
 علي محمد احمدوند  33بهمن  علمي ـ ترويجي

 سید محمد مقیمي   34آبان  علمي ـ پژوهشي توسعه كارآفريني ـ دانشگاه تهران   .18

 سید حمید خداداد حسیني  33بهمن  علمي ـ ترويجي وم انتظاميتوسعه مديريت منابع انساني و پشتیباني ـ دانشگاه عل  .17

15.  
 ـ دانشــگاه    (مــديريت ســابق انــداز چشــم)چشــم انــداز مــديريت بازرگــاني 

 شهید بهشتي
 عباسعلي حاج كريمي  33ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 علي رضائیان  09تیر  علمي ـ پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي ـ دانشگاه شهید بهشتي  .16

 ابوالحسن فقیهي   36اسفند  پژوهشي ـعلمي  علوم مديريت ايران ـ انجمن علوم مديريت ايران  .14

13.  
فرآيند مديريت و توسعه  ـ موسسه عالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و     

 ريزی رياست جمهوری برنامه
 عباس منوريان  30دی  علمي ـ  پژوهشي

 زادهمحمدرضا حمیدي   34بهمن  علمي ـ پژوهشي ديگر های دانشگاه ریيزد ـ باهمكا بازرگاني ـ دانشگاه های مديريتكاوش  .10

 سید محمد مقیمي  09خرداد  علمي ـ پژوهشي (ع)مديريت اسالمي ـ دانشگاه امام حسین   .29

 پور طهمورث حسنقلي  36دی  پژوهشي علمي تهرانـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)بازرگاني  مديريت  .21

22.  
ـ با همكـاری انجمـن   امي ـ معاونت آموزشي ناجا   مديريت بر آموزش انتظ

 پژوهشهای آموزشي ايران 
 محمدرضا بهرنگي  34اسفند  علمي ـ ترويجي
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 «نشريات علوم انساني»                                                                                                                                                                   مديريت 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

28.  
ـ   سازمان پژوهشهای علمي و صـنعتي ايـران ـ بـا       مديريت توسعه فناوری 

 همكاری انجمن مديريت تكنولوژی ايران
 الفت لعیا  30دی  پژوهشي علمي

 بهرام رنجبريان  30مرداد  پژوهشي علمي ديگر  های دانشگاه  ان ـ  باهمكاریاصفه تولید و عملیات ـ دانشگاه مديريت  .27

 غالمرضا طالقاني  36دی  پژوهشي علمي تهرانـ دانشگاه  (مديريت سابق دانش)دولتي  مديريت  .25

 زاده عزت اله اصغری  36دی  پژوهشي علمي تهران ـ دانشگاه (مديريت سابق دانش)صنعتي  مديريت  .26

 علیرضا علي احمدی  33تیر  پژوهشي علمي مديريت فردا ـ خصوصي ـ با همكاری انجمن مديريت راهبردی ايران   .24

23.  
ـ پـرديس قـم دانشـگاه      (مديريت سـابق  فرهنگ) مديريت فرهنگ سازماني

 تهران

  34فروردين  ترويجي ـعلمي 
 حسن زارعي متین

  30دی  پژوهشي ـعلمي 

 بابك سهرابي  36دی  پژوهشي علمي تهران ـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)عات فناوری اطال مديريت  .20

 عباس خورشیدی   37اسفند  ترويجي ـعلمي  (ع)دانشگاه افسری امام علي   مديريت نظامي  .89

 اجارگاهو كوروش فتحي  09بهمن  علمي ـ پژوهشيدانشگاه شهیدبهشتيهای آموزشي  ـ  مديريت و برنامه ريزی در نظام  .81

 محمدباقر بابايي طالتپه  09دی  ترويجي ـعلمي  (ع)مديريت و پژوهشهای دفاعي ـ دانشگاه جامع امام حسین    .82

 محمدعلي سبحان الهي   31بهمن  ترويجي ـعلمي  مؤسسه تحقیقات و آموزش مديريت مديريت و توسعه   .88

 السادات زاهدی شمس  30مرداد  پژوهشي علمي  انرژی المللي مطالعات بین  موسسه  نفت ـ مديريت و منابع انساني در صنعت  .87

 سید حسین ابطحي  30دی  علمي ـ پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جهانگردی ـ  .85

 سید مهدی الواني  33خرداد  علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت انتظامي ـ دانشگاه علوم انتظامي   .86

84.  
 دانشــگاه  ـــ (ســابق مطالعــات مــديريت)بهبــود و تحــولمطالعــات مــديريت 

 يياطباعالمه طب

  31اسفند  ترويجي ـعلمي 
 سید محمد اعرابي

  30مرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمود صفارزاده   34دی  علمي ـ ترويجي مطالعات مديريت ترافیك ـ دانشگاه علوم انتظامي   .83

 زاده محمدرضا حمیدی  33اسفند  وهشيعلمي ـ پژ مطالعات مديريت راهبردی ـ انجمن مديريت ايران  .80

79.  
مطالعات مديريت صنعتي ـ دانشگاه عالمه طباطبـايي ـ انجمـن مـديريت      

 استراتژيك ايران
 منصور امیری  33مهر  علمي ـ پژوهشي

71.  
مطالعات منابع انساني ـ دانشگاه هوايي شهید ستاری ـ با همكاری انجمـن    

 مديريت راهبردی ايران
 فرج اله ره نوردآهن  09آبان  پژوهشي ـعلمي 

 ناصر میرسپاسي  30اسفند  علمي ـ ترويجي معاونت نیروی انساني ناجا  منابع انساني ناجا ـ  .72

 ـ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  نظم و امنیت انتظامي  .78
  34اسفند  علمي ـ ترويجي

 علي دالور
  30مهر  علمي ـ پژوهشي

 يبسید محمد اعرا  34دی  علمي ـ ترويجي انظارت و بازرسي ـ بازرسي كل ناج  .77

75.  
Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 

 دانشگاه تهران پرديس قم
 غالمرضا جندقي  09دی  علمي ـ پژوهشي

  اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 
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 «فني و مهندسي »                                                                                                                                   برق

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 زاده د صادقسید محم  44اسفند  ترويجي ـعلمي  ا.ا.كمیته ملي انرژی ج ـانرژی ايران   .1

2.  
عالئـم   هـا ـ موسسـه فرهنگـي و هنـری پـردازش       پردازش عالئم و داده

 هوشمند 
 احمد اكبری  33بهمن  علمي ـ پژوهشي

8.  
ـ های هوشمند در مهندسي برق ـ   سیستم بـا همكـاری     دانشگاه اصفهان 

 های ديگر دانشگاه
 امین خدابخشیان  30مرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمدكاظم مروج فرشي  09اسفند  علمي ـ پژوهشي ايران هشگاه الكترونیك پژو صنايع الكترونیك ـ  .7

 علي خاكي صديق  32خرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن مهندسي كنترل و ابزار دقیق ايران ـ كنترل  .5

 سعید جلیلي  09آبان  ترويجيعلمي ـ  های ديگر محاسبات نرم ـ دانشگاه كاشان ـ با همكاری دانشگاه  .6

 نیما امجدی  30آبان  علمي ـ پژوهشي ر مهندسي ـ دانشگاه سمنانمدلسازی د  .4

 نیا محسن محسن  33اسفند  علمي ـ پژوهشي های ديگر مديريت انرژی ـ دانشگاه كاشان ـ با همكاری دانشگاه  .3

 انبناء شريفی  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق)مهندسي برق دانشگاه تبريز   .0

19.  
ـ ( سـابق  فنـي و مهندسـي مـدرس   )مهندسي برق مدرس  دانشـگاه تربیـت    ـ

 مدرس
 محمد حكاک  39مهر  علمي ـ پژوهشي

11.  
ــك   ــرق و الكترونی ــي ب ــران مهندس ــنـ    اي ــی انجم ــرق  نمهندس و ب

 ايران الكترونیك
 گئورگ قره پتیان  38فروردين  علمي ـ پژوهشي

 محمدی حمیدرضاصادق  38فروردين  علمي ـ پژوهشي جهاد دانشگاهي ـ و مهندسي كامپیوتر مهندسي برق  .12

18.  
Amirkabir International Journal of Electrical and 

Electronic  Engineering  

  دانشگاه صنعتي امیركبیر  ـ  (امیركبیر سابق)
 الدين نیكروش سیدكمال  43ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

17.  
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 محمد خلز امیر حسیني  31آذر  علمي ـ پژوهشي صنعت  و علم دانشگاهمهندسي برق و الكترونیك ـ 

15.  
International Journal of Information and Communication  
Technology Research  (IJICTR) 

 مركز تحقیقات مخابرات ايران
 كامبیز بديع  33بهمن  علمي ـ پژوهشي

16.  

Journal of  Information Systems and Telecommunication 

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي ـ با همكـاری   

  انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ايران

 مسعود شفیعي  09دی  علمي ـ پژوهشي

14.  
Amirkabir International Journal of  Modeling, 

Identification, Simulation & Control  
 دانشگاه صنعتي امیركبیر  ـ  (امیركبیر سابق) 

 الدين نیكروش سیدكمال  43ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

13.  
The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ايران
 رسول جلیلي  09دی  علمي ـ پژوهشي

10.   Scientia Iranica  ابوالحسن وفايي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه صنعتي شريف 

   در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي.
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 «فني و مهندسي »                                                                                                                              صنايع

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
 (سـابق  المللي علوم مهندسي بین)بین المللي مهندسي صنايع و مديريت تولید 

 دانشگاه علم و صنعت ـ
 حسینيسید محمد سید   39مرداد  علمي ـ پژوهشي

2.  
ـ     كیفیت و بهره وری  انجمـن مهندسـي بهـره     وری صـنعت بـرق ايـران 

صنعت برق ايران
 حسین عسكريان ابیانه  09مهر  علمي ـ پژوهشي

 جعفر رزمي  39تیر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (دانشكده فني سابق)مهندسي صنايع    .8

 سید تقي اخوان نیاكي  37خرداد  علمي ـ پژوهشي شريف دانشگاه صنعتي ـ (شريف سابق)مهندسي صنايع و مديريت   .7

5.  
International Journal of Industrial Engineering 

 رسول نورالنساء  34آبان  علمي ـ پژوهشي مهندسي صنايع ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

6.  

International Journal of Industrial Engineering  and 

Productional Research 

 ـ (سابق بین المللي علوم مهندسي) المللي مهندسي صنايع و مديريت تولید بین

 دانشگاه علم و صنعت

 سید محمد سید حسیني  39مرداد  علمي ـ پژوهشي

4.  
Journal of Industrial and Systems Engineering 

و سیستم ها ـ مهندسي صنايع انجمن مهندسي صنايع ايران  رسول حجي  36تیر  علمي ـ پژوهشي 

  

 «فني و مهندسي »                                                                                                                              عمران 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علیرضا رهايي  33آبان  وهشيعلمي ـ پژ اساس ـ انجمن مهندسین عمران ايران   .3

 زاده محسن تهراني  32خرداد  علمي ـ ترويجي راه و ساختمان يانجمن مهندس ـبنا   .0

19.  
انجمـن   ـ بـا همكـاری    پژوهشكده حمل و نقـل ـ   پژوهشنامه حمل و نقل

 حمل و نقل ريلي ايران
 عامریمحمود   38آبان  پژوهشي ـعلمي 

 حمید بهبهاني  32آبان  ويجيتر ـعلمي  وزارت راه وترابری ـ جاده  .11

 فرهاد دانشجو  38دی  علمي ـ پژوهشي های فوالدی ايران انجمن سازهـ  فوالد سازه و  .12

18.  
با همكاری ( ره)علوم و فناوری دريا ـ دانشگاه علوم دريايي امام خمیني  

 انجمن علوم و فنون دريايي ايران 
 احمد معتمد  34دی  علمي ـ ترويجي

17.  
ــ انجمـن   ( بـرداری سـابق   مهندسـي نقشـه  )بـرداری   هعلوم و فنون نقش

 برداری و ژئوماتیك ايران مهندسي نقشه
 فرهاد صمدزادگان   09ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

15.  
ـ   با همكاری انجمن مهندسـي    فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری 

 حمل و نقل ايران
 سید جواد میر محمد صادقي  30مهر  ترويجي علمي ـ 

 محمود صفارزاده  30تیر  علمي ـ ترويجي سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران  ندسي ترافیك ـمه  .16

14.  
 بـا همكـاری  ـ  نقل ايران انجمن مهندسي حمل ومهندسي حمل و نقل ـ  

 انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
 محمود صفارزاده   34بهمن  علمي ـ پژوهشي

 محمدسعید سیف  32دی  لمي ـ پژوهشيع انجمن مهندسي دريايي ـ مهندسي دريا  .13

10.  
دانشگاه صـنعتي   ـ (شريف ويژه مهندسي عمران سابق)مهندسي عمران شريف 

 شريف
 ابوالحسن وفايي  37خرداد  علمي ـ پژوهشي

 محمدرضا اصفهاني  40خرداد  علمي ـ پژوهشي مشهد دانشگاه فردوسيـ  (دانشكده مهندسي سابق)مهندسي عمران فردوسي   .29



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «23» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   
21.  

ـ ( سـابق  مـدرس  و مهندسـي  فنـي )ي عمران مدرس مهندس دانشـگاه تربیـت    ـ

 مدرس
 مسعود قدسیان  39مهر  علمي ـ پژوهشي

22.  
دانشگاه صنعتي  ـ  (امیركبیر سابق) كبیرزيست امیرعمران و محیط  مهندسي

 امیركبیر
 علیرضا رهايي  43ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

28.  
ـ   (دانشـكده فنـي سـابق   )مهندسي عمران و محیط زيسـت دانشـگاه تبريـز    

 دانشگاه تبريز
 ژاد ن محمد علي كي  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 مسعود تابش  39تیر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (دانشكده فني سابق)برداری   مهندسي عمران و نقشه  .27

25.  
بـرداری و اطالعـات مكـاني ـ انجمـن علمـي مهندسـي         مهندسي نقشـه 

 ايران برداری و ژئوماتیك نقشه
 فرهاد صمدزادگان   33آبان  علمي ـ ترويجي

26.  
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

 علي كاوه  38دی  علمي ـ پژوهشي مركز تحقیقات ساختمان و مسكن آسیايي مهندسي عمران ـ 

24.  

International Journal of Civil Engineering  

ـ المللي مهندسي عمبین انجمـن   ـ با همكاری دانشگاه علم و صنعت ران 

  مهندسي عمران 

 محمدحسن بازيار  31آذر  علمي ـ پژوهشي

23.  

International Journal of Opetimization in Civil Engineering 

مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ـ با همكاری قطب مطالعات بنیادين 

 در مهندسي سازه
 علي كاوه  09خرداد  علمي ـ پژوهشي

   در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي.

  

 «فني و مهندسي »                                                                                                              فناوري اطالعات

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 رحمت ستوده قره باغ  30مرداد  علمي ـ ترويجي پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهي  توسعه تكنولوژی صنعتي ـ  .1

2.  
ـ     بـا   رايانش نرم و فناوری اطالعات ـ دانشگاه صنعتي نوشـیرواني بابـل 

 همكاری انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ايران
 كمال محامدپور   09دی  پژوهشي  علمي ـ

8.  
رشد فناوری ـ مركز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي  

 (رويش)
 جعفر توفیقي  34مرداد  علمي ـ ترويجي

7.  
ـ  ـ   صنعت و توسعه فناوری   با همكاری جمعیـت   وزارت صنايع و معادن 

 ايراني پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعي  30دی  ترويجي  علمي ـ

 فتح اله مضطرزاده  36شهريور  علمي ـ ترويجي صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ايراني پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  .5

 جردیعلي نوری برو  33آبان  علمي ـ پژوهشي فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي  .6

4.  
فناوری اطالعات و ارتباطات ايران ـ انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات  

 ايران
 كريم فائز  36تیر  علمي ـ پژوهشي

3.  
Iranian Journal of Operations Research 

انجمن ايراني تحقیق در عملیاتتحقیق در عملیات ـ   مهدویالدين  نظام  34مرداد  علمي ـ پژوهشي 



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «24» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                     

 «فني و مهندسي »                                                                                                                                               مكانيك      

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علي كشاورز  34مرداد  علمي ـ پژوهشي ن خودروشركت تحقیق، طراحي و تولید موتور ايراتحقیقات موتور ـ   .1

 محمد فرشچي  36تیر  علمي ـ پژوهشي سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ايران  .2

 ور احمد رضا پیشه  44اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان ـ( سابق استقالل)روشهای عددی در مهندسي   .8

7.  
ــ دانشـگاه   ( شكده مهندسي سـابق دان)علوم كاربردی و محاسباتي در مكانیك 

 فردوسي مشهد
 پیكر محمد رضا مه  40خرداد  علمي ـ پژوهشي

 جواد اكبری  09فروردين  ترويجيعلمي ـ  انجمن مهندسي ساخت و تولید ايران فناوری ساخت و تولید ـ   .5

6.  
علوم و فناوری فضايي ـ انجمن هوا فضای ايران ـ بـا همكـاری پژوهشـگاه      

 هوا فضا
 محسن بهرامي  34آبان  پژوهشيعلمي ـ 

4.  
ــ بـا همكـاری    ( ع)علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسـین   

 انجمن نگهداری و تعمیرات ايران
 علي اصغر انواری رستمي  09خرداد  علمي ـ ترويجي

 راد حمیدرضا تقي  30تیر  علمي ـ ترويجي مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ايران  .3

0.  
هـا ـ دانشـگاه صـنعتي شـاهرود ـ بـا همكـاری          هـا و شـاره   مكانیك سازه

 های ديگر دانشگاه
 محمود شريعتي  30بهمن  پژوهشي ـعلمي 

 محمد طیبي رهني  38مرداد  پژوهشي ـعلمي  امیركبیردانشگاه ـ با همكاری (ع)حسین امام  دانشگاهـ  فضا هوا  مكانیك  .19

 عباس وفايي صفت  09آبان  علمي ـ پژوهشي  انجمن ساخت و تولید  مهندسي ساخت و تولید ـ  .11

 مجید صفار اول  43ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي دانشگاه صنعتي امیركبیر ـ (امیركبیر سابق) امیركبیرمهندسي مكانیك   .12

 عباس راستگو  34خرداد  علمي ـ ترويجي مهندسي مكانیك ـ انجمن مهندسي مكانیك ايران  .18

 محمدرضا اسالمي  38تیر  علمي ـ پژوهشي ايران مهندسي مكانیك انجمنـ  مهندسي مكانیك ايران  .17

 تاج بخش نويد چاخرلو  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق)مهندسي مكانیك دانشگاه تبريز   .15

16.  
دانشگاه صنعتي  ـ (شريف ويژه مهندسي مكانیك سابق)مهندسي مكانیك شريف 

 شريف
 حسن ظهور  37خرداد  علمي ـ پژوهشي

 مهدی معرفت  39مهر  علمي ـ پژوهشي مدرس تربیت دانشگاه ـ( سابق ومهندسي مدرس فني)مدرس   مكانیك  مهندسي  .14

13.  
هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوايي شهیدستاری ـ با  مهندسي

 همكاری انجمن هوافضا
 فرهاد جاويدراد  33آبان  علمي ـ پژوهشي

 علی اکبر صالحی نیشابوری  32اسفند  علمي ـ پژوهشي من هیدرولیك ايرانانج ـهیدرولیك   .10

29.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمي  32دی  علمي ـ پژوهشي مكانیك ايران  يانجمن مهندسمهندسي مكانیك ـ 

21.  
Iranian Journal of Science & Technology 

 محمود يعقوبي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي  اه شیرازدانشگعلوم و تكنولوژی ـ 

22.  

International Journal of Automotive Engineering  

ـ  انجمـن مهندسـي    ـ بـا همكـاری  دانشگاه علم و صنعت    مهندسي خودرو 

 خودرو ايران
 فرد محمدحسن شجاعي   30مرداد  علمي ـ پژوهشي

28.  
International Journal of Robotics  

 علي غفاری  30مرداد  علمي ـ پژوهشي طوسي  خواجه نصیرالدين  هدانشگا

27.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

 كريم مظاهری  38آذر  علمي ـ پژوهشي انجمن هوا فضای ايران ـهوا فضا  تكنولوژیعلوم و 

25.  
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 

جمن فیزيك ايرانان ـمكانیك سیاالت كاربردی   
 ابراهیم شیراني  38شهريور  علمي ـ پژوهشي

26.  
Journal of Solid Mechanics 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک  مكانیك جامدات ـ
 محمد حسین كارگر نوين  30دی  علمي ـ پژوهشي

   در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   اه در پايگ اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي.



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «25» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                     

 «فني و مهندسي »                                                                                                  مواد و متالوژي              

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 مرتضي غفوری  36دی  علمي ـ ترويجي تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمي مواد پرانرژی  .1

 جالل حجازی  32خرداد  ترويجي ـعلمي  انجمن ريخته گران ايران ـريخته گری   .2

 حسین سرپولكي  37خرداد  ترويجي ـعلمي  انجمن سرامیك ايرانـ  سرامیك ايران  .8

 حسین سرپولكي  09دی  علمي ـ پژوهشي انجمن سرامیك ايرانعلم و مهندسي سرامیك ـ   .7

 مهدی صالحي  32اسفند  علمي ـ پژوهشي انجمن علوم وتكنولوژی سطح ايرانـ سطح ايران  مهندسيعلوم و   .5

 میرقاسم حسیني  09فروردين  علمي ـ پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي ـ انجمن خوردگي ايران  .6

 محمدحسین كشاورز  09فروردين  پژوهشي  علمي ـ دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فاعي ـعلوم و فناوری پیشرفته د  .4

 حسین فخرائیان  37ارديبهشت  پژوهشي ـعلمي  انجمن مواد پرانرژی ـ  مواد پرانرژی  .3

 محمدعلي گلعذار  44اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان ـ( سابق استقالل)مواد پیشرفته در مهندسي   .0

19.  
ـ  بـا همكـاری انجمـن     دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ـ    مواد نوين 

 آهن و فوالد ايران
 سید احمد جنابعلي جهرمي  30مهر  علمي ـ پژوهشي

 جالل حجازی  39دی  ترويجي ـعلمي  انجمن مهندسي متالورژی ايران ـمهندسي متالورژی   .11

 جلیل وحدتي خاكي  40خرداد  علمي ـ پژوهشي مشهد دانشگاه فردوسي ـ (دانشكده مهندسي سابق)مهندسي متالورژی و مواد   .12

18.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

مهندسي  انجمن با همكاری ـ دانشگاه علم و صنعتعلوم و مهندسي مواد ـ 

 و انجمن سرامیك ايران متالوژی
 پرويز دوامي  31آذر  علمي ـ پژوهشي

17.  
International Journal of Engineering 

 االسالم صدرنژاد خطیب سید  43 آبان علمي ـ پژوهشي  انرژی و مواد پژوهشگاهالمللي مهندسي ـ بین 

15.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 یدی علي سع  32مرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن آهن و فوالد  ايران ـ بین المللي آهن و فوالد

16.  
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures 

 دانشگاه تهران ـ  (دانشكده فني سابق)
 محمود حیدرزاده سهي  39تیر  علمي ـ پژوهشي

 «مهندسي فني و »                                                                                            مهندسي شيمي، نفت، پليمر

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 سعید پورمهديان  34دی  علمي ـ پژوهشي  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنايع رنگ  .1

2.  
علوم و مهندسي جداسازی ـ دانشگاه شهید باهنر كرمـان ـ بـا همكـاری      

 انجمن مهندسي شیمي ايران
 سید سیاوش مدائني  36دی  علمي ـ پژوهشي

8.  
مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنايع رنگ ـ با همكـاری انجمـن     

 صنايع رنگ ايران
 شهره روحاني  09خرداد  علمي ـ ترويجي

 جالل الدين شايگان  37اسفند  ترويجي ـعلمي  انجمن مهندسي شیمي ايران ايران ـ مهندسي شیمي  .7

5.  
Iranian Journal of Chemical Engineering 

 جعفر توفیقي داريان  31 آبان علمي ـ پژوهشي انجمن مهندسي شیمي ايران مهندسي شیمي ـ

6.  

Progress in Color, Colorants and Coatings 

ـ   هـا و پوشـش   فناوری در رنگ، رنگ دهنده پژوهشـگاه علـوم و     دهنـدها 

 فناوری رنگ

 فرحناز نورمحمديان  30مرداد  علمي ـ پژوهشي

 سعید تقوايي  36شهريور  علمي ـ ترويجي حقیقات صنايع الستیكصنعت الستیك ـ شركت مهندسي و ت  .4

 ابراهیم واشقاني  43دی  علمي ـ پژوهشي پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ايران ـ علوم و تكنولوژی پلیمر  .3
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0.  

Iranian Polymer Journal 

 حمید میرزاده  43دی  علمي ـ پژوهشي پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ايرانپلیمر ـ 

 علي اكبر سیف كردی  39دی  پژوهشي ـعلمي  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .19

 جالل الدين شايگان  36دی  علمي ـ ترويجي های نفتيفرآيند نو ـ شركت ملي پااليش و پخش فرآورده  .11

12.  
Gas Processing 

 محمدرضا طاليي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشي)

18.  
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" 

 مجتبي شريعتي نیاسری  39تیر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (دانشكده فني سابق) مهندسي شیمي و نفت

   در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  ي ضريب تأثير اند و دارا نمايه شده(IF )باشد مي. 

 «فني و مهندسي »                                                                                       مهندسي معدن                          

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ماشااله خامه چیان   38آذر  علمي ـ پژوهشي ايران شناسي مهندسي ـ انجمن زمین شناسي مهندسي زمین  .1

 محمود عبدالهي  32اسفند  علمي ـ پژوهشي انجمن مهندسي معدن ايرانـ  مهندسي معدن  .2

8.  
International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 عباس مجدی  39تیر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (دانشكده فني سابق)مهندسي زمین و معدن 

7.  

Journal of  Mining and Environment  
دانشگاه صنعتي شاهرود ـ با همكاری انجمن مهندسي   محیط و معدن ـ

  معدن ايران

 فرامرز دولتي  30دی  علمي ـ پژوهشي

 

 «فني و مهندسي »                                                                               مهندسي زلزله                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
المللــي بــینپژوهشــگاه  ـشناســي و مهندســي زلزلــه   پژوهشــنامه زلزلــه

 شناسي و مهندسي زلزلهزلزله
 عباسعلي تسنیمي  44اسفند  ترويجي ـعلمي 

2.  

Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 و شناسـي  زلزلـه  المللـي  بینزلزله شناسي و مهندسي زلزله ـ پژوهشگاه   

 زلزله مهندسي
 عباسعلي تسنیمي  39شهريور  علمي ـ پژوهشي

 

 «مهندسي  فني و»                                                                               مهندسي آب                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 احمد ابريشم چي  37خرداد  علمي ـ پژوهشي مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب   .1

 محمد كارآموز  32مرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن علوم و مهندسي منابع آب ـ تحقیقات منابع آب ايران  .2

 

 «فني و مهندسي »                                                                                                               بيوتكنولوژي  

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 
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1. 1 

Iranian Journal of Biotechnology  

 لطفي  عباس صاحبقدم  32اسفند  علمي ـ پژوهشي ايران  و بیوتكنولوژی ژنتیك مهندسي تحقیقات مركزملي ـ ايران  بیوتكنولوژی

 «فني و مهندسي »                                                                           مهندسي پزشكي                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 فرزاد توحیدخواه  32ارديبهشت علمي ـ پژوهشي انجمن مهندسي پزشكي ايرانزيستي ـ پزشكي  مهندسي  .1

 «فني و مهندسي »                                                                           پدافند غير عامل                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  صويبتاريخ ت اعتبار نشريهنام 

 مجتبي سعادتي  09دی  علمي ـ ترويجي (ع)پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین   .1

2.  
با همكاری ( ع)امام حسین  ـ دانشگاه  پدافند غیرعامل های علوم و فناوری

 ها و مراكز ديگر دانشگاه
 حسین فخرايیان  30آبان  علمي ـ پژوهشي
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 « كشاورزي»                                                                                                                                آب و خاك

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 امیر فتوت   39خرداد  مي ـ پژوهشيعل دانشگاه فردوسي مشهدـ  (سابق علوم و صنايع كشاورزی)آب و خاک   .1

 امین علیزاده  35خرداد  پژوهشي ـعلمي  انجمن آبیاری و زهكشي ايرانـ  آبیاری و زهكشي  .2

 حسن طباطباييسید   30تیر  پژوهشي  علمي ـ پژوهش آب ايران ـ دانشگاه شهركرد  .8

7.  
 تحقیقات ـ مؤسسه (سابق خاک و آبعلوم )پژوهش آب در كشاورزی 

 آب و  خاک 
 حمید سیادت  31دی  علمي ـ پژوهشي

5.  
ـ   (علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان سابق)حفاظت آب و خاک پژوهشهای 

 دانشگاه گرگان
 فرهاد خُرمالي  43آبان  علمي ـ پژوهشي

 حمید سیادت  31دی  علمي ـ پژوهشي مؤسسه تحقیقات خاک و آبـ  (سابق خاک و آبعلوم )پژوهشهای خاک   .6

4.  
پرديس ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )ت آب و خاک ايران تحقیقا

 كشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران
 زاده صالح كوچك  36مهر  پژوهشي ـعلمي 

 محمد رضا نیشابوری  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزی سابق)دانش آب و خاک   .3

0.  
ـ دانشـگاه صـنعتي     (سابق منابع طبیعي علوم و فنون كشاورزی و)علوم آب و خاک 

 اصفهان

 مجید افیوني  44اسفند  علمي ـ پژوهشي

 سید محمود كاشفي پور  43تیر  علمي ـ پژوهشي اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمي كشاورزی)علوم و مهندسي آبیاری   .19

 محمدجواد خانجاني  30بهمن  پژوهشي علمي ـ مهندسي آبیاری و آب ايران ـ انجمن مهندسي آبیاری و آب ايران  .11

 ناصر طالب بیدختي  09ارديبهشت پژوهشي ـعلمي  مهندسي منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت  .12

 محمدجواد خانجاني  30تیر  ترويجي  علمي ـ مديريت منابع آب ـ انجمن مهندسي آبیاری و آب ايران  .18

 فرهاد خرمالي  30بهمن  علمي ـ پژوهشي علوم خاک ايران مديريت خاک و تولید پايدار ـ انجمن   .17

 « كشاورزي»                                                                                                                       اقتصاد كشاورزي
ف

دي
ر

 
 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 محسني صمدی  40بهمن  علمي ـ پژوهشي كشاورزیجهاد ی و توسعه ـ وزارت اقتصاد كشاورز  .1

 محمد بخشوده  37مرداد  علمي ـ پژوهشي اقتصاد كشاورزی ـ انجمن اقتصاد كشاورزی ايران  .2

8.  
ــاد و توســـعه  ــاورزی   اقتصـ ــنايع علـــوم)كشـ ــاورزی  و صـ ـ     (ســـابق  كشـ

 مشهد فردوسي دانشگاه

 فروشاني نوشي ناصرشاه  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

 غالمرضا سلطاني  30تیر  پژوهشي ـعلمي  تحقیقات اقتصاد كشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت  .7

5.  
ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران 

 پرديس كشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران

 ميحسین شعبانعلي ف  36مهر  پژوهشي ـعلمي 
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 « كشاورزي»                                                                                                                                اكولوژي   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نصراله محبوبي صوفیان  44اسفند  علمي ـ پژوهشي اه صنعتي اصفهانـ دانشگ (علوم و فنون كشاورزی ايران سابق)اكولوژی كاربردی   .1

 رضا قرباني  30آبان  علمي ـ پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد   شناسي كشاورزی ـ بوم  .2

 محمدرضا اختصاصي  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي های ديگر خشكبوم ـ دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه  .8

 سعید زهتاب سلماسي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزی سابق)پايدار  دانش كشاورزی و تولید  .7

 اسكندر زند  30بهمن  علمي ـ پژوهشي كشاورزی بوم شناختي ـ انجمن علمي كشاورزی بوم شناختي ايران  .5

6.  
Caspian Journal of Environmental Sciences  

 مسعود ستاری  30تیر  لمي ـ پژوهشيع علوم محیطي خزر ـ دانشگاه گیالن

4.  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture 

 های ديگر دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاه
 حسین پور مقدس  09مرداد  علمي ـ پژوهشي

 « كشاورزي»                                                                                                                                باغباني    

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
ــات ــان تحقیق ــران  گیاه ــي و معطراي ــا و   داروي ــات جنگله ــه تحقیق موسس

 ايران مراتع

 فاطمه سفیدكن  35مرداد  پژوهشي ـعلمي 

 رسول زارع  32خرداد  علمي ـ پژوهشي هاد كشاورزیرستنیها ـ وزارت ج  .2

 غالمحسین داوری نژاد  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه فردوسي مشهد (سابق علوم و صنايع كشاورزی)علوم باغباني   .8

7.  
پرديس كشاورزی و منابع ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )علوم باغباني ايران 

 طبیعي دانشگاه تهران

 علي عبادی  36مهر  هشيپژو ـعلمي 

 مرتضي خوشخوی  38ارديبهشت  پژوهشي ـ علمي علوم و فنون باغباني ايران ـ انجمن باغباني ايران  .5

 گفتارمنش خوش امیرحسین  09فروردين  علمي ـ پژوهشيای ـ دانشگاه صنعتي اصفهان های گلخانه علوم و فنون كشت  .6

 « كشاورزي»                                                                                   ژي و ژنتيك گياهي              بيوتكنولو

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
بیوتكنولوژی كشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر كرمان ـ با همكاری انجمن 

 بیوتكنولوژی ايران

 مختار جاللي  33مهر  علمي ـ پژوهشي

2.  
زيست فناوری گیاهان زراعي ـ دانشگاه پیام نـور ـ بـا همكـاری دانشـگاه و       

 موسسات ديگر

 محسن مردی  09مرداد  پژوهشي  علمي ـ

8.  
 هــای  ـ دانشــگاه  (پــژوهش كشــاورزی ســابق)آوری زيســتي در كشــاورزی  فــن

 منطقه غرب

 دوستمراد ظفری  38اسفند  علمي ـ پژوهشي

 منصور امیدی  30دی  علمي ـ پژوهشي انجمن ايمني زيستي ايران مهندسي ژنتیك و ايمني زيستي ـ  .7

5.  
تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعي ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

 ايران

 حسین میرزايي ندوشن  35مهر  پژوهشي ـعلمي 

 منصور امیدی  35مهر  پژوهشي ـعلمي  ژنتیك نوين ـ انجمن ژنتیك ايران  .6
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 « كشاورزي»                                                                                                                         جنگلداري     

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
علـوم كشـاورزی و منـابع طبیعـي گرگـان      )پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 

 شگاه گرگانـ دان (سابق

 تقي طبرسا  43آبان  علمي ـ پژوهشي

 خسرو ثاقب طالبي  37اسفند پژوهشي ـعلمي  تحقیقات جنگل و صنوبر ايران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران  .2

 صفت اصغر درويش علي  34بهمن  علمي ـ پژوهشي جنگل ايران ـ انجمن جنگلباني ايران  .8

 باريس مجنونیان  40خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (بع طبیعي ايران سابقمنا)های چوب  جنگل و فرآورده  .7

 « كشاورزي»                                                                                                     مكانيزاسيون كشاورزي        

ف
دي

ر
 

 بیرسرد  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 مرتضي الماسي  40بهمن  علمي ـ پژوهشي كشاورزی مهندسي تحقیقات فني وموسسه ـ كشاورزی تحقیقات مهندسي  .1

2.  
هـای كشـاورزی ـ دانشـگاه فردوسـي مشـهد ـ بـا همكـاری انجمـن            ماشین

 مهندسان مكانیك ايران

 محمدحسین عباسپورفرد  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 احمد لندی  43تیر  علمي ـ پژوهشي اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق زیعلمي كشاور)مهندسي زراعي   .8

7.  
پرديس كشاورزی و ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )مهندسي بیوسیستم ايران 

 منابع طبیعي دانشگاه تهران

 علیرضا كیهاني  36مهر  پژوهشي ـعلمي 

 « كشاورزي»                                                                                                                         زراعت           

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
ـ مجتمـع پـرديس ابوريحـان دانشـگاه     ( كشاورزی سابق)زراعي كشاورزی  به

 تهران

 كورش وحدتي  35اسفند  علمي ـ پژوهشي

 محمد رضا جالل كمالي  31بهمن  علمي ـ پژوهشي ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر( سابق نهال و بذر)و بذر  زراعي نهال به  .2

 محمد ترابي  31بهمن  علمي ـ پژوهشي ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر( سابق نهال و بذر)نژادی نهال و بذر  به  .8

 حسین موسوی نیا  09اسفند  علمي ـ پژوهشي واحد كرج وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي پژوهش علفهای هرز  .7

5.  
كشــاورزی و  علــوم زراعــي ـ دانشــگاه     پژوهشــنامه اصــالح گیاهــان  

 ساری  طبیعي منابع

 زاده قربانعلي نعمت  30تیر  علمي ـ پژوهشي

6.  
ــاهي  ــد گی ــي گرگــان ســابق )پژوهشــهای تولی ــابع طبیع ــوم كشــاورزی و من  ـ   (عل

 دانشگاه گرگان

 كامبیز مشايخي  43آبان  يعلمي ـ پژوهش

 حمید رضا خزاعي   37اسفند  پژوهشي ـعلمي  پژوهشهای زراعي ايران ـ دانشگاه فردوسي مشهد  .4

 محمد كافي  09آبان  علمي ـ پژوهشي تنشهای محیطي در علوم زراعي ـ دانشگاه بیرجند  .3

 قدرت اله فتحي  43تیر  وهشيعلمي ـ پژ اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمي كشاورزی)تولیدات گیاهي   .0

19.  
تولید گیاهان زراعي ـ دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان ـ با 

 همكاری انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشي  34خرداد  علمي ـ پژوهشي

 علي اكبر رامین  01فروردين  علمي ـ پژوهشي تولید و فرآوری محصوالت زراعي و باغي   .11

 جواد گوهری  31اسفند  پژوهشي ـعلمي  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ درقندچغن  .12

 محمدعلي باغستاني  32اسفند  علمي ـ پژوهشي دانش علفهای هرز ايران ـ انجمن علوم علفهای هرز ايران  .18

 حسین میرزايي ندوشن   09اسفند  علمي ـ پژوهشي ـ وزارت جهاد كشاورزی (پژوهش و سازندگي سابق)زراعت   .17

 مسعود اصفهاني  43اسفند  علمي ـ پژوهشي علوم زراعي ايران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات  .15



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «31» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   
16.  

پرديس كشاورزی و ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )علوم گیاهان زراعي ايران 

 منابع طبیعي دانشگاه تهران

 محمد رضا نقوی  36مهر  پژوهشي ـعلمي 

14.  
Crop Breeding Journal  

 محمدرضا جالل كمالي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر (بذر سابق نهال و)

13.  
 International Journal of Plant Production 

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان
 افشین سلطاني  30تیر  علمي ـ پژوهشي

10.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 كاظم پوستیني  39شهريور  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوری كشاورزی ـ 

29.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

 محمد مقدم واحد  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزی سابق)فیزيولوژی و اصالح گیاهان 

21.  
ـ   دانشـگاه فردوسـي مشـهد ـ بـا همكـاری        پژوهشهای حبوبات ايـران 

 های ديگر دانشگاه
 عبدالرضا باقری  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 در پايگاه  اتين نشرياWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 

 « كشاورزي»                                                                                                                         گياهپزشكي      

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 لفتحيمیرابوا  40تیر  علمي ـ پژوهشي گیاه پزشكيبیماريهای گیاهي ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و  .1

 كرامت اله ايزدپناه  43تیر  علمي ـ پژوهشي ايران گیاهيشناسي بیماری انجمنبیماريهای گیاهي ـ   .2

8.  
دانشگاه -(دانش كشاورزی سابق)در گیاهپزشكي  پژوهش های كاربردی

 تبريز

 غالمرضا نیكنام   39خرداد  علمي ـ پژوهشي

 راشدمحصل محمدحسن  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ه فردوسي مشهدـ دانشگا (سابق علوم و صنايع كشاورزی)حفاظت گیاهان   .7

5.  
پرديس كشاورزی و ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )دانش گیاهپزشكي ايران 

 منابع طبیعي دانشگاه تهران

 خلیل طالبي جهرمي  36مهر  پژوهشي ـعلمي 

 بر پرويز شیشه  43تیر  هشيعلمي ـ پژو ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علمي كشاورزی سابق)گیاهپزشكي   .6

 شهاب منظری  31اسفند  پژوهشي ـعلمي  شناسي ايران نامه انجمن حشره شناسي ايران ـ انجمن حشره  .4

 

 « كشاورزي»                                                                                                     علوم دام                             
ف

دي
ر

 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 قدرت اله رحیمي  09آبان  علمي ـ پژوهشي پژوهشهای تولیدات دامي ـ دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي ساری  .1

 زاده اكبر تقي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزی سابق)پژوهشهای علوم دامي   .2

 زاده رضا ولي  30تیر  پژوهشي  علمي ـ پژوهشهای علوم دامي ايران ـ دانشگاه فردوسي مشهد  .8

 زاده احمد افضل  35اسفند  علمي ـ پژوهشي ـ مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران( كشاورزی سابق)تولیدات دامي   .7

 حسن فضائلي   09اسفند  شيعلمي ـ پژوه ـ وزارت جهاد كشاورزی (پژوهش و سازندگي سابق)علوم دامي   .5

6.  
پرديس كشاورزی و منابع ـ  (كشاورزی ايران سابقعلوم )علوم دامي ايران 

 طبیعي دانشگاه تهران

 محمد مرادی شهربابك  36مهر  پژوهشي ـعلمي 

 غالمحسین طهماسبي   09اسفند  رويجيعلمي ـ ت علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ايران  .4



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «32» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   
 « كشاورزي»                                                                                                                                  شيالت    

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 باقر مجازی امیری  40خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعي ايران سابق)شیالت   .1

 جمیله پازوكي  40بهمن  علمي ـ پژوهشي مؤسسه تحقیقات شیالت ايرانـ  علمي شیالت ايران  .2

8.  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences  

 عیسي شريف پور  32فروردين  علمي ـ پژوهشي  ايران مؤسسه تحقیقات شیالتعلوم شیالت ـ 

 در پايگاه  اتاين نشريWOS  موسسه ازISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 

 « يكشاورز»                                                                                                 صنايع چوب و كاغذ                

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 محمد مهدی فائزی پور  35اسفند  علمي ـ پژوهشي تحقیقات جنگلها و مراتع ايران كاغذايران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات  .1

 راهیميقنبر اب  30ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي صنايع چوب و كاغذ ايران ـ انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران  .2
. 

 « كشاورزي»                                                                                                 صنايع غذايي                            

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 اصغر خسرو شاهي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي بريزـ دانشگاه ت (دانش كشاورزی سابق)پژوهشهای صنايع غذايي   .1

2.  
پژوهشهای علـوم و صـنايع غـذايي ايـران ـ دانشـگاه فردوسـي مشـهد ـ بـا           

 همكاری انجمن علوم و صنايع غذايي ايران

 محمد علي رضوی  33تیر  علمي ـ پژوهشي

 محمد حسین عزيزی  32فند اس علمي ـ پژوهشي علوم و صنايع غذائي ايران ـ انجمن علوم وصنايع غذايي ايران  .8

. 

 « كشاورزي»                                                                                                 علوم ترويج                              

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
شگاه آزاد اسالمي واحد علوم و دان-پژوهش های ترويز و آموزش كشاورزی

 تحقیقات 

 سیدمهدی میردامادی  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

2.  
پژوهش مديريت آموزش كشاورزی ـ موسسه آموزش عالي علمي كـاربردی   

 وزارت جهاد كشاورزی

 ايرج ملك محمدی  30دی  علمي ـ پژوهشي

 د حسین كريممحم  37اسفند پژوهشي ـعلمي  روستا و توسعه ـ جهاد كشاورزی  .8

 غالمحسین زماني  37اسفند  پژوهشي ـعلمي  علوم ترويز و آموزش كشاورزی ـ انجمن ترويز و آموزش كشاورزی  .7

.



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «33» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   

 « منابع طبيعي»                                                                       آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علي سالجقه  37اسفند  پژوهشي ـعلمي  انجمن آبخیزداری ايرانايران ـ  آبخیزداری  .1

 محمود نژاد روشن  30اسفند  علمي ـ پژوهشي ساری  طبیعي كشاورزی و منابع علوم آبخیز ـ دانشگاه پژوهشنامه مديريت حوزه  .2

 محمد جعفری  30آبان  علمي ـ پژوهشي ـ وزارت جهاد كشاورزی (سازندگي سابق پژوهش و) پژوهشهای آبخیزداری  .8

7.  
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران ـ با  تحقیقات مرتع و بیابان ايران 

 همكاری انجمن مرتعداری ايران

 بهرام پیماني فرد  37فروردين  علمي ـ پژوهشي

5.  
ي واحد علوم و آزاد اسالم دانشگاهحفاظت منابع آب و خاک ـ 

 ـ با همكاری انجمن آبخیزداری ايران تحقیقات
 مهدی همايي  30شهريور  ترويجيعلمي ـ 

 حسین آذرنیوند  35شهريور  علمي ـ پژوهشي مرتع ـ انجمن مرتعداری ايران  .6

 حسن احمدی  40خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعي ايران سابق)مرتع و آبخیزداری   .4

 نعمت اله خاوری خراساني  40خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعي ايران سابق)زيست طبیعي  محیط  .3

 داريوش مظاهری  40تیر  علمي ـ پژوهشي Desert ـ            مركز تحقیقا ت كويری و بیاباني دانشگاه تهران بیابان ـ  .0

 « دامپزشكي»                                                                                                         دامپزشكي                      

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 پوستيايرج   30شهريور  علمي ـ پژوهشي ای ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات پاتوبیولوژی مقايسه  .1

 فرزاد اسدی  39اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهرانتحقیقات دامپزشكي ـ   .2

 عرفاني مجدنعیم   37مرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه شهید چمران اهوازـ  دامپزشكي ايران  .8

 رسول مدني  30شهريور  علمي ـ پژوهشي ـ وزارت جهاد كشاورزی (پژوهش و سازندگي سابق)دامپزشكي   .7

 شاهرخ رنجبر  01ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار -وبیولوژی دامپزشكيمیكر  .5

6.  
Archives of Razi Institute  

 رسول مدني  39مهر  علمي ـ پژوهشي مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی -علمي رازی

4.  
    Iranian Journal of  Veterinary Research 

 میمندی پاريزی  32فروردين  علمي ـ پژوهشي  دانشگاه شیرازدامپزشكي ـ تحقیقات  

3.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 مهدی سلطاني  33خرداد  علمي ـ پژوهشي المللي تحقیقات دامپزشكي ـ دانشگاه تهران بین

0.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

 ايرج نوروزيان  35خرداد  پژوهشي ـعلمي  من جراحي دامپزشكي ايران انج جراحي دامپزشكي 

19.  
Veterinary Research Forum 

 دانشگاه ارومیه
 فرشید صراا زاده رضايي  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

 در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  ه شدهنماي(IF )باشد مي. 

  



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

 « علوم پايه »                                                                                                                                  علوم          

ف
دي

ر
 

 رسردبی  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 محمداسماعیل عظیم نراقي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي علوم ـ دانشگاه تربیت معلم  .1

2.    Journal of Sciences  محمد رضا نوری دلويي  31تیر  علمي ـ پژوهشي  ن ـدانشگاه تهراعلوم ـ 

8.  Iranian Journal of  Science  and Technology  A:Science  فريد مٌر   39اد خرد علمي ـ پژوهشي  -دانشگاه شیراز 

 

 
 
 

 « علوم پايه »                                                                                                                           هوا شناسي   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 زاده اسماعیل حسن  46دی  يجيتروـ  علمي سازمان هواشناسي كشورـ  نیوار  .1

 

 

 « علوم پايه »                                                                                                                                  آمار          
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 رحیم چیني پرداز  40بهمن  ترويجي ـعلمي  آمار ايرانانجمن ـ  انديشه آماری  .1

 مجتبي گنجعلي  30مرداد  ترويجي  علمي ـ مركز آمار ايران   های آمار رسمي ـ بررسي  .2

 محسن محمدزاده  37آبان  علمي ـ پژوهشي علوم آماری ايران ـ انجمن آمار ايران  .8

7.  
Journal of Statistical Research of Iran  

 اصل محمدقاسم وحیدی  34فروردين  علمي ـ پژوهشي آماری ايران ـ پژوهشكده آمار مركز آمار ايران پژوهشهای

 احمد پارسیان  32اسفند  علمي ـ پژوهشي  society Journal of the Iranian statistical ـ    انجمن آمار ايران  .5

  
 
 
 
 



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

1.  
دانشـگاه آزاد   –( علـوم پايـه سـابق   )پژوهش هـای نـوين در رياضـي    

 اسالمي واحد علوم و تحقیقات 
 رضا جهانشاهلوغالم  44تیر  علمي ـ پژوهشي

 بیژن ظهوری زنگنه  38تیر ترويجي ـعلمي  انجمن رياضي ايرانـ  فرهنگ و انديشه رياضي  .2

 عبدالرحمن راسخ  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه شهید چمران اهوازـ  (سابق علوم )مدلسازی پیشرفته رياضي   .8

7.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 سعید اعظم  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي انجمن رياضي ايرانـ  نجمن رياضيبولتن ا

5.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهي  09مرداد  علمي ـ پژوهشي های ديگر دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  ها ـ نظريه گروه

6.  
International Journal of Industrial Mathematics    

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
 توفیق الهويرنلو  09اسفند  علمي ـ پژوهشي

4.  

 Iranian Journal of Fuzzy systems 

با همكاری  ـ دانشگاه سیستان وبلوچستان های فازی ايران ـ  سیستم

 آمارانجمن 
 چي ماشاء اله ماشین  38فروردين  علمي ـ پژوهشي

3.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهي واحد تربیت مدرسعلوم رياضي و انفورماتیك ـ   علي ايرانمنش  34آبان  علمي ـ پژوهشي 

0.  
Transactions on Combinatorics  

های ديگر با همكاری دانشگاه  دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهي  09آبان  علمي ـ پژوهشي

 در پايگاه  اتين نشرياWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 

 

 « علوم پايه »                                                                                                                              زمين شناسي

ف
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ناصر تجبر  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي ايران انجمن بلورشناسي وكاني شناسي ـبلورشناسي وكاني شناسي ايران   .1

 ايرج نوربهشت  33همن ب علمي ـ پژوهشي های ديگر پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  .2

 حسین وزيری مقدم  39خرداد  علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشي)شناسي  نگاری و رسوب پژوهشهای چینه  .8

 محمدحسین آدابي  09ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتي   .7

 نژاد رنجبر محمد رضا رحیمي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي انشگاه اصفهاند ـ (سابق پژوهشي)تاكسونومي و بیوسیستماتیك   .5

 علیرضا عاشوری  30دی  علمي ـ پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  های رسوبي ـ رخساره  .6

 پور محمد حسن كريم  30تیر  علمي ـ پژوهشي شناسي اقتصادی ـ دانشگاه فردوسي مشهد زمین  .4

 محمدحسین آدابي  34فروردين  علمي ـ پژوهشي پايه كاربردی جهاد دانشگاهيومشناسي ايران ـ پژوهشكده علزمین  .3

 علیرضا زراسوندی  39خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم سابق)شناسي كاربردی پیشرفته  زمین  .0

 عقدا ميسید محمود فاط  30دی  پژوهشي  علمي ـ دانشگاه تربیت معلم  شناسي مهندسي ـ زمین  .19

 حمیدرضا كمالي  30آبان  علمي ـ پژوهشي شناسي نفت ايران  انجمن زمین  شناسي نفت ـ زمین  .11

 عبدالرحیم جواهريان  38شهريور  علمي ـ پژوهشي ژئوفیزيك ايران ـ انجمن ژئوفیزيك ايران  .12

 منوچهر قرشي  39ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي و اكتشافات معدني كشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسي  .18

 سعید خدابخش  30تیر  علمي ـ ترويجي شناسي كاربردی ـ دانشگاه بوعلي سینای همدان های نوين زمین يافته  .17

15.  Geopersia ـ    نژاد ابراهیم قاسمي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي زمین شناسي ايران (          ـ دانشگاه تهران (علوم سابق 

 



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

1.  
انجمن علوم و  با همكاریشناسي ـ   شناسي  ـ مركز ملي اقیانوس  قیانوسا

 ن دريايي ايرانفنو
 احمد سواری  34بهمن  علمي ـ پژوهشي

 الدين منصور غیاث  39مهر  ترويجي ـعلمي  ايران محیط زيستمتخصصان انجمن ـ  انسان و محیط زيست  .2

 ياضي بهزاد قره  36دی  علمي ـ ترويجي ايمني زيستي ـ انجمن علمي ايمني زيستي  .8

 مجید مخدوم فرخنده  33آبان  علمي ـ پژوهشي زيست زيست ـ انجمن ارزيابي محیط پژوهشهای محیط  .7

 محمدرضا زماني  44آذر  علمي ـ پژوهشي زيست شناسي ايران ـ انجمن زيست شناسي ايران  .5

6.  
مركـز تهـران ـ  بـا      زيست شناسي  جانوری تجربي ـ  دانشگاه پیام نـور  ـ    

 فیزيولوژی و فارموكولوژی ايران انجمن همكاری 

 رضا حاجي حسیني  09ند اسف علمي ـ پژوهشي

4.  
با همكاری  ـ ( س) ـ دانشگاه الزهرا (سـابق  پايه علوم) شناسي كاربردی زيست

 شناسي ايران انجمن زيست

 كرمانشاهي روحا كسری  39خرداد  علمي ـ ترويجي

  30آبان  علمي ـ پژوهشي

3.  
شناسـي گیـاهي ايـران ـ دانشـگاه اصـفهان ـ بـا همكـاری انجمـن            زيسـت 

 اسي ايرانشن زيست

 منصور شريعتي  33خرداد  علمي ـ پژوهشي

 گیتي امتیازی  09اسفند  علمي ـ پژوهشي های ديگر با همكاری دانشگاه ـ  دانشگاه اصفهانها ـ  شناسي میكروارگانیسم زيست  .0

 زاده يعتسید محمد علي شر  30تیر  علمي ـ پژوهشي های ديگر سلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه  .19

 مسعود شیدايي  35مهر  علمي ـ پژوهشي علوم محیطي ـ دانشگاه شهید بهشتي  .11

12.  
ـ با همكـاری انجمـن     علوم وتكنولوژی محیط زيست ـ دانشگاه آزاداسالمي 

 محیط زيست ايران

 پروين نصیری  38فروردين  علمي ـ پژوهشي

 وحید ياوری  09فروردين  ي ـ پژوهشيعلم انجمن علوم و فنون دريايي ايران علوم و فنون دريايي ـ   .18

 مريم عیدی  09آبان  علمي ـ پژوهشي شركت مهندسین مشاور شیل آمايش  زيست جانوری ـ محیط    .17

 عبدالرسول سلمان ماهیني  33اسفند  ترويجي علمي ـ زيست زيست و توسعه ـ انجمن ارزيابي محیط محیط  .15

 علي ترابیان  40بهمن  علمي ـ پژوهشي راندانشكده محیط زيست دانشگاه تهشناسي ـ  محیط  .16

14.  
 International Journal of Environmental Science  and 

Technology 

 انجمن محیط زيست ايران المللي علوم و تكنولوژی محیط زيست ـ بین 
 جعفر نوری  32اسفند  علمي ـ پژوهشي

13.  

 International Journal of Environmental Research  
انجمـن   ـ بـا همكـاری    دانشـگاه تهـران  المللي تحقیقـات محیطـي ـ     بین

 زيست ارزيابي محیط
 محمدعلي عبدلي  37تیر  علمي ـ پژوهشي

10.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 دانشگاه فردوسي مشهد  بیوسیستماتیك جانوری ـ
 درويش جمشید  30آبان  علمي ـ پژوهشي

29.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامي  09مهر  علمي ـ پژوهشي تحقیقات سلولي  و ملكولي ـ دانشگاه فردوسي مشهد

21.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 شهربانو عريان  30مرداد  علمي ـ پژوهشي علوم دريايي خلیز فارسي ـ انجمن علوم و فنون دريايي ايران

22.  
Progress in Biological Sciences 

ـ دانشگاه تهران (علوم سابق   )   علوم زيستي پیشرفته
 الهه الهي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

28.  
The Iranian Journal of Botany 

 مصطفي اسدی  38دی  علمي ـ پژوهشي موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعـ  گیاهشناسي ايران

  اند ر علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهتاكنون از اعتبا 6331نشرياتي كه از سال. 

    در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    در پايگاه  اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 جعفر توفیقي داريان  39اسفند  پژوهشي ـعلمي  شیمي و مهندسي شیمي  ايران ـ جهاد دانشگاهي  .1

 آرا محمدحسین مجلس  09خرداد  ترويجيعلمي ـ  نو فناوری ايراندنیای نانو ـ انجمن نا  .2

8.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

  جهاد دانشگاهيشیمي و مهندسي شیمي ـ 
 داريان جعفر توفیقي  43اسفند  علمي ـ پژوهشي

7.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های ديگر ـ با همكاری دانشگاه گاه كاشاندانش  شیمي رياضي ـ
 سید علیرضا اشرفي  30بهمن  علمي ـ پژوهشي

5.  
Journal of Applied Chemical Research 

 علي محمودی  09دی  علمي ـ پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

6.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پور مجتبي شمسي  33آبان  پژوهشي علمي ـ انجمن شیمي ايران 

4.  
Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضاييممح  09دی  علمي ـ پژوهشي انجمن گیاهان دارويي ايران

3.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبي شريعتي نیاسر  38مرداد  علمي ـ پژوهشي انجمن نانو فناوری ايران ـ نانو المللي نانو علم و فناوری بین

0.  
  Journal of Nanostructures 

های ديگر با همكاری دانشگاه ـ كاشاندانشگاه نانو ساختارها ـ   
 مسعود صلواتي نیاسری  09فروردين  علمي ـ پژوهشي

    در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    ر پايگاه د اتاين نشريJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 
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 سردبیر  ريخ تصويبتا اعتبار نشريهنام 

1.  
دانشـگاه شـهید چمـران    ــ   (سابق علوم )ای  ذره های بس پژوهش سیستم

 اهواز
 نژاد ايرج كاظمي  39خرداد  علمي ـ پژوهشي

2.  
انجمـن  اصـفهان ـ بـا همكـاری      دانشگاه صـنعتي  پژوهش فیزيك ايران ـ  

  ايران فیزيك

 سید محمد امیني  32اسفند  علمي ـ پژوهشي

 محمد قنادی مراغه  38اسفند  علمي ـ پژوهشي ای ـ سازمان انرژی اتمي تهعلوم و فنون هس  .8

 پور ايرج ملك  32اسفند علمي ـ پژوهشي فیزيك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران  .7

 رضا ثابت دارياني   39خرداد  ترويجي علمي ـ (س)ـ دانشگاه الزهرا  (علوم پايه سابق)فیزيك كاربردی     .5

6.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 يوسف ثبوتي  09دی  علمي ـ پژوهشي انجمن نجوم ايران

4.  
International Journal of Optics and Photonics 

38اسفند  علمي ـ پژوهشي انجمن اپتیك و فوتونیك المللي اپتیك و فوتونیك ـ  بین  حبیب تجلي   

3.  

Journal  of Theoretical and Applied Physics 
فیزيك كاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 

 تحقیقات 
 هادی سوالوني  33اسفند  علمي ـ پژوهشي
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 «هنر و معماري  »                                                                                                     هنر                                     

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 السادات موسوی لر اشرا  34آبان  علمي ـ ترويجي (س)جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا   .1

 حبیب اله آيت الهي  38اسفند  علمي ـ پژوهشي گلجام ـ انجمن علمي فرش ايران  .2

 مهدی حسیني  30دی  علمي ـ پژوهشي های ديگر اه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاهدانشگ  مطالعات تطبیقي هنر ـ  .8

 مهناز شايسته فر  34آبان  علمي ـ پژوهشي مطالعات هنر اسالمي ـ موسسه مطالعات هنر اسالمي  .7

 يعقوب آژند  30دی  پژوهشي علمي  نامه هنرهای تجسمي و كاربردی ـ دانشگاه هنر  .5

 يعقوب آژند  39دی  علمي ـ پژوهشي شگاه تهران نـ پرديس هنرهای زيبا دا (ای زيبا سابقهنره)هنرهای تجسمي   .6

4.  
زيبـا   هنرهـای    ـ پـرديس   (زيبـا سـابق   هنرهـای  )نمايشـي و موسـیقي     هنرهـای 

 تهران شگاهندا

 فرهاد ناظر زاده كرماني  39دی  علمي ـ پژوهشي

 الهي اله آيت بحبی  30اسفند  پژوهشي علمي  نگره ـ دانشگاه شاهد  .3

 

 «هنر و معماري  »                                                                                                     معماري                             
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نويس خوش احمد میرزاكوچك  43آبان  يجيترو ـعلمي  اثر ـ سازمان میراث فرهنگي كشور  .1

 احمد پور احمد  33خرداد  پژوهشي علمي  باغ نظر ـ خصوصي  .2

 فرشاد نوريان  09مهر  پژوهشي علمي  ساخت شهر ـ خصوصي  .8

 محمود رازجويان  37اسفند  پژوهشي علمي  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتي  .7

 محمدرضا بمانیان  30ارديبهشت علمي ـ پژوهشي تاييمديريت شهری ـ پژوهشكده مطالعات شهری و روس  .5

6.  
 هـای تـاريخي، فرهنگـي ـ دانشـگاه هنـر اصـفهان ـ بـا           مرمت آثار و بافت

 های ديگر همكاری دانشگاه

 اصغر محمدی مرادی  30دی  علمي ـ پژوهشي

 پور محسن سرتیپي  30اسفند  علمي ـ پژوهشي مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمي  .4

3.  
اسالمي ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي   مطالعات شهر ايراني ـ

 های ديگر با همكاری دانشگاه ـ 

 احمد پوراحمد  30آبان  علمي ـ پژوهشي

 فرشاد نوريان  09مهر  علمي ـ پژوهشي های ديگر مطالعات شهری ـ دانشگاه كردستان ـ باهمكاری دانشگاه  .0

 فرح حبیب  33اسفند  علمي ـ پژوهشي ه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقاتهويت شهر ـ دانشگا    .19

 غالمحسین معماريان  09مهر  علمي ـ پژوهشي های ديگر معماری ايراني ـ دانشگاه كاشان ـ باهمكاری دانشگاه  .11

 محمد مهدی عزيزی  39 دی علمي ـ پژوهشي تهران شگاهنزيبا دا  ـ پرديس هنرهای (زيبا سابق هنرهای)معماری و شهرسازی   .12

 مصطفي بهزادفر  30دی  پژوهشي علمي  شهر ـ شركت مهندسین مشاور آرمان شهر معماری و شهرسازی آرمان  .18

 اسفنديار زبردست  30شهريور  پژوهشي علمي  نامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه هنر  .17

15.  
International Journal of Architectural Engineering & 

Urban Planning 
 دانشگاه علم و صنعت 

 محسن فیضي  09فروردين  علمي ـ پژوهشي

  



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

 1931اردیبهشت   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «39» ت پژوهشیوزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاون 

                                                                                                                                                                   

 نشريات لغو اعتبار شده
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 سردبیر تاريخ لغو تاريخ تصويب گروه اعتبار سابق نام نشريه

 ترويجي علمي  وزارت آموزش و پرورش رشد آموزش زبان   .1

 علوم انساني

 ندارد 09ارديبهشت  31دی 

2.  
مركز پژوهشـهای علمـي و مطالعـات     ـاورمیانه  خ مطالعات

 استراتژيك خاورمیانه
 محمود سريع القلم  30آبان  39مرداد  ترويجي ـ علمي

 حمید سربازی آزاد 30خرداد  32مرداد  علمي ـ پژوهشي علوم و مهندسي كامپیوتر ـ انجمن كامپیوتر ايران  .8

7.  

Chemical, Polymer and Material Science and 

Technology, Amirkabir  

 ـ  (امیركبیـر سـابق  ) كبیـر شـیمي، پلیمـر و مـواد امیر    مهندسـي 

 دانشگاه صنعتي امیركبیر

 مرتضي سهرابي 09آبان  43ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

 محرم حبیب نژاد 33شهريور  37مرداد  علمي ـ پژوهشي مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ايران  .5

6.  
 علوم و فنون)زراعي و باغي ـ   د و فرآوری محصوالتتولی

 ـ دانشگاه صنعتي اصفهان (طبیعي سابق كشاورزی و منابع 
 علي اكبر رامین 09آذر  44اسفند  كشاورزی علمي ـ پژوهشي

4.  
Journal of Geological Society of Iran 

 فريد مر 09آبان  32خرداد  يهعلوم پا علمي ـ پژوهشي انجمن زمین شناسي ايران  شناسي ايران زمین

3.  
ــ  ( مهندسـي سـابق   دانشـكده )انتقال  های پديده و   جداسازی

 مشهد فردوسي دانشگاه
 سید حسین نوعي 09اسفند  40خرداد  فني و مهندسي علمي ـ پژوهشي

0.  
ــ انجمـن   ( انجمن معارا اسالمي سـابق )پژوهشهای اخالقي 

 معارا اسالمي
 محسن جوادی  09اسفند  38ن آبا علوم انساني علمي ـ پژوهشي

 


