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 اسماعیل سعدی پور بیابانگرد  87دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ارتباطی ـ سازمان صدا و سیما   .19
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33.  
دانشگاه  ـ )مطالعات اسالمی سابق(( سابق فلسفه و کالمجستارهایی در فلسفه و کالم )  

 مشهد ردوسیف
  80خرداد  علمی ـ پژوهشی

سید مرتضی حسینی 

 شاهرودی

 عبدالرسول کشفی  74مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران  )مقاالت و بررسیها سابق(فلسفه و کالم اسالمی   .34

 محمد محمدرضایی   79خرداد  علمی ـ ترویجی خصوصی ـقبسات    .35
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 غالمحسین توکلی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهانـ دانشگاه سابق(انسانی )ادبیات و علومیزیك متاف    .36

 عبدالحسین خسروپناه  91فروردین  پژوهشی ـعلمی  ژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمیپ -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی   .37

 غالمرضا ذکیانی   91مرداد  پژوهشی ـمی عل ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپ -منطق پژوهی  .38

 ابوالفضل ساجدی  86شهریور  علمی ـ ترویجی معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(  .39

 محمد فنایی  87اسفند  علمی ـ پژوهشی امام خمینی )ره(   ژوهشیپ و معرفت فلسفی ـ موسسه آموزشی  .40

 ابوالفضل ساجدی  91مهر  علمی ـ پژوهشی )ره( موسسه آموزشی امام خمینی –معرفت کالمی   .41

 سید ضیاء موحد  93فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه مفید –هستی و شناخت   .42

43.  Spektrum Iran- ی ایران در آلمان                       رایزنی فرهنگی جمهوری اسالم  برت فراگنر  N.1,2014 پژوهشی –علمی  
 
      اند.تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 1386ل نشرياتي كه از سا 

 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                  فقه و حقوق    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 امامی محمد  91مرداد  علمی ـ پژوهشی انشگاه علوم اسالمی رضوید -آموزه های فقه مدنی  .1

 علی حسین نجفی  90اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ  دانشگاه علوم اسالمی رضوی کیفری حقوقهای  آموزه  .2

 عادل ساریخانی  93پاییز  علمی ـ پژوهشی  مدانشگاه ق -اسالم و غربپژوهش تطبیقی حقوق   .3

 محمد رضا پاسبان  92تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی –پژوهش حقوق خصوصی   .4

 منصور جباری  85آذر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی)پژوهش حقوق و سیاست سابق( عمومی پژوهش حقوق   .5

 حسین غالمی  92تیر  پژوهشی –علمی  عالمه طباطباییدانشگاه  –پژوهش حقوق کیفری   .6

 محمد عیسایی تفرشی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس )مدرس سابق(پژوهشهای حقوق تطبیقی ـ   .7

 محمد آشوری  92تیر  پژوهشی –علمی  پژوهشكده حقوقی شهر دانش –پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی   .8

 سید قاسم زمانی  84مرداد  علمی ـ ترویجی شهردانشـ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیحقوقی پژوهشهای  .9

 علی اکبر ایزدی فرد  90دی  علمی ـ پژوهشی انشگاه آزاد اسالمی واحد بابل د -پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی  .10

 رسول آهنگران  90اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  -پژوهشهای فقهی  .11

 نجاد علی الماسی  90مهر  علمی ـ پژوهشی انشگاه امام صادق)ع(د -شنامه حقوق اسالمیپژوه  .12

 حسین آقا بابایی  89مهر  علمی ـ پژوهشی ه گیالن دانشگا -پژوهشنامه حقوق کیفری  .13

 نصور امینی م   86تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .14

 و انقالب تهران دادسرای عمومی –تعالی حقوق   .15
  91اسفند  ترویجی –علمی 

 لیال سادات اسدی
  97پاییز علمی ـ پژوهشی

 محمود حكمت نیا  89بهمن  علمی ـ پژوهشی میپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسال حقوق اسالمی ـ  .16

 محمدرضا ویژه   92مهر  علمی ـ پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی  –حقوق اداری   .17

 ربیعا اسكینی  79بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ سابق( نامه مفید)قی حقوق تطبی  .18

 ـ پردیس قم دانشگاه تهرانسابق( حقوقیهای)اندیشه حقوق خصوصی  .19
  82شهریور  علمی ـ ترویجی

 عبدالحسین شیروی 
  89دی  علمی ـ پژوهشی

 سیامك ره پیك  91مهر  وهشیپژ –علمی  مرکز تحقیقات شورای نگهبان –دانش حقوق عمومی   .20

 جمهوریین المللی ریاست بدفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور  -مجله حقوقی بین المللی  .21
  76خرداد  ترویجی ـعلمی 

 عباسعلی کدخدایی 
  91فروردین  پژوهشی  -علمی

 حسین میر محمد صادقی  89اسفند  علمی ـ پژوهشی قوه قضاییه  حقوقی دادگستری ـ  .22

 ابراهیم تقی زاده  90اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر    .23

 عبدالرضا جوان  83خرداد  ـ پژوهشی علمی ـ دانشگاه فردوسی مشهد )دانش و توسعه سابق(دانشنامه حقوق اقتصادی   .24

 باقر شاملو   90اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگربا همكاری دانشگاهدیدگاههای حقوق قضایی ـ  دانشگاه علوم قضایی ـ   .25

 علمی ـ پژوهشی سالمیدانشگاه مذاهب ا -فقه مقارن  .26
بهار و تابستان 

92 
 عابدین مومنی 

 محمدتقی فخلعی   80خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ )مطالعات اسالمی سابق( فقه و اصول    .27
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 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                  روانشناسی   

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علیرضا مرادی  87سفند ا علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه خوارزمی      .1

2.  
هان با همكاری قطـب علمـی روانشناسـی دانشگاه اصف -پژوهشنامه روانشناسی مثبت

 معنویت و شادی 
 شعله امیری  94بهار  پژوهشی علمی ـ

3.  
ــ دانشـگاه )مطالعات تربیتـی و روانشناسـی سـابق( روانشناسی بالینی  و مشاوره پژوهشهای

 فردوسی مشهد
 بهرامعلی قنبری  83خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا زمانی   73خرداد  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـپژوهشهای روانشناختی   .4

 محمود ایروانی  89اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران  .5

 فردمحمد خدایاری  82بهمن  علمی ـ پژوهشی رانـ دانشگاه ته )روانشناسی و علوم تربیتی سابق(پژوهشهای کاربردی روانشناختی   .6

7.  
تبریـز ـ باهمكـاری انجمـن  دانشـگاه ـسابق( )روانشناسیپژوهشهای نوین روانشناختی 

 شناسی ایران روان
 امیرهوشنگ مهریار   83مرداد  علمی ـ پژوهشی

 کیومرث فرح بخش  83آذر  ی ـ پژوهشیعلم ها و پژوهشهای مشاوره سابق( ـ انجمن مشاوره ایرانپژوهشهای مشاوره )تازه  .8

 شناختیموسسه مطالعات علوم ـ شناختیهای علومتازه  .9
  82فروردین  ترویجی ـعلمی 

 کیامنش علیرضا
  90تیر  علمی ـ پژوهشی

 تهرانیمحمدعلی مظاهری   86اسفند  علمی ـ پژوهشی خانواده پژوهی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی   .10

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

 اجتماعی ایران
 نژادشكوه نوابی  89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

12.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ بـا  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ـ

 همكاری انجمن روانشناسی ایران
 اصغر آقایی جشوقانی  90یبهشت ارد ـ پژوهشی علمی

 هنرمندزادهمهناز مهرابی  79تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم تربیتی و روانشناسی سابق(دستاوردهای روانشناختی   .13

 رضا پورحسین  92زمستان  ترویجی ـعلمی  انجمن بالینی کودک و نوجوان –رویش روانشناسی   .14

 محمد کریم خداپناهی  83دی  علمی ـ پژوهشی روانشناسیایرانی نجمن روانشناسی ـ ا  .15

 حمید علیزاده  89آبان  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه عالمه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاه روانشناسی افراد استثنایی ـ  .16

 نیشاهرخ مكوند حسی  88خرداد  علمی ـ پژوهشی سمنان روانشناسی بالینی ـ دانشگاه   .17

 محمدعلی اصغری مقدم  80خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد ـسابق(   دانشور)روانشناسی بالینی و شخصیت   .18

 خدامراد مومنی  94زمستان  علمی ـ پژوهشی انشگاه رازی کرمانشاهد -روانشناسی پیری  .19

 حیدر باقری  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )ادبیات و علوم انسانی سابق(المی ـ فقه و حقوق اس  .28

 محمد علی اردبیلی  89مهر  علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده ـ دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران  .29

 علی مظهر قراملكی  74مرداد  پژوهشی علمی ـ ـ دانشگاه تهران )مقاالت و بررسیها سابق( فقه و مبانی حقوق اسالمی   .30

 محمد امامی  78مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز )علوم اجتماعی و انسانی سابق(مطالعات حقوقی   .31

 علمی ـ پژوهشی ران دانشگاه ته -مطالعات حقوق انرژی  .32
بهار و تابستان 

95 
 الهام امین زاده 

 خیراله پروین   92فروردین  علمی ـ ترویجی اتید ازمان بسیج اسس -مطالعات حقوق بشر اسالمی  .33

 سعید حبیبا  91اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی     .34

 حسن بادینی  84اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )حقوق سابق(مطالعات حقوق خصوصی  .35

 عباسعلی کدخدایی   93دی  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهرانق () حقوق سابمطالعات حقوق عمومی   .36

 سیدمحمد حسینی    93دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  –مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی   .37

 کریم عبدالهی نژاد  92زمستان  ترویجی علمی ـ المیه جامعه المصطفی الع -حقوقاسالمی و مبانی مطالعات فقه   .38

 علمی ـ پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه  -تربیتی فقه مطالعات  .39
پاییز و 

 93زمستان 
 علیرضا اعرافی 

 ـ دانشگاه سمنان )دانشكده علوم انسانی سابق( مطالعات فقه و حقوق اسالمی  .40
  83شهریور  ترویجی علمی ـ

 حمید مسجد سرایی
  89مهر  علمی ـ پژوهشی
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 محمدکریم خدپناهی  86تیر  وهشی علمی ـ پژ ـ دانشگاه آزاد اسالمی )روانشناسان ایرانی سابق(روانشناسی تحولی   .20                                                                                                                                                                   

 علی دالور  88خرداد  علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  .21

 علمی ـ پژوهشی نجمن علمی روانشناسی خانوادها -روانشناسی خانواده  .22
بهار و تابستان 

93 
 رضا خجسته مهر 

 احمد علی پور  90اسفند  پژوهشی علمی ـ دانشگاه های دیگرروانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همكاری   .23

 محمدحسین عبدالهی  94پاییز  پژوهشی علمی ـ دانشگاه خوارزمی –روانشناسی شناختی   .24

 عصمت دانش  89مهر  پژوهشی علمی ـ روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .25

 محمد نریمانی  90اسفند  پژوهشی علمی ـ های دیگركاری دانشگاهروانشناسی مدرسه ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ با هم  .26

 محمدعلی بشارت   85اسفند  علمی ـ پژوهشی روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران  .27

 نیارضا کرمی  89تیر  علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی  حسین )ع( ـ باهمكاری انجمندانشگاه امام روانشناسی نظامی ـ  .28

 امیرهوشنگ مهریار  91مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت –روش ها و مدل های روانشناختی   .29

 حسین زارع  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران– شناخت اجتماعی  .30

 محمد اورکی   94پاییز  1ش. علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسیانشگاه پیام نور با همكاری انجمن د -عصب روانشناسی  .31

 محمود منصور   83دی  پژوهشی ـعلمی  علوم روانشناختی ـ خصوصی  .32

33.  
طباطبایی ـ دانشـگاه عالمـه فرهنگ مشاوره و روان درمانی)فرهنگ مشاوره سابق(ــ

 های دیگرباهمكاری دانشگاه
 عبداله شفیع آبادی  88اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 سیمین حسینیان  89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همكاری انجمن مشاوره ایران   .34

 غالمرضا رجبی  90فروردین  علمی ـ پژوهشی مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .35

 ناصر یوسفی   90تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مكاری دانشگاهمشاوره و روان درمانی خانواده ـ دانشگاه کردستان ـ باه  .36
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 ابراهیم خدایی  90تابستان  علمی ـ ترویجی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  –نامه آموزش عالی   .51

52.  
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بـا همكـاری  –نوآوری و ارزش آفرینی 
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 مسعود شفیعی  91آبان  پژوهشی –علمی 
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 میراث مكتوبمرکز پژوهشی  آینه میراث ـ  .1
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 دانشگاه تهران

  80اردیبهشت  ترویجی ـعلمی 
 فاطمه فهیم نیا
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 اکرم قدیمی  84مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  ـرهیافت   .9

10.  
کشور ـ بـا همكـاری انجمـن سیاست علم و فناوری ـ مرکز تحقیقات و سیاست علمی

 مدیریت تكنولوژی ایران
 سید سپهر قاضی نوری   87فروردین  علمی ـ پژوهشی
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 محمدیحمیدرضاصادق  83فروردین  علمی ـ پژوهشی نشگاهیمهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ـ جهاد دا  .20

 نیامحسن محسن  88اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگرمدیریت انرژی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاهمهندسی و    .21

22.  
با همكـاری  دانشگاه اصفهان ــ هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر 

 های دیگردانشگاه
 امین خدابخشیان  89مرداد  هشیعلمی ـ پژو

23.  
AUT Journal of Electrical Engineering  

 عبدالعلی عبدی پور  78اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ )امیرکبیر سابق( 

24.  
AUT Journal of  Modeling and Simulation   

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ  )امیرکبیر سابق( 
 محمد باقر منهاج  78اردیبهشت  وهشیعلمی ـ پژ

25.  

CSI Journal on Computer Science and Engineering- ر انجمن کامپیوت

 ایران 
راي اعتبار دا 89 ربهاتا  82 تابستانشماره از  علوم و مهندسی کامپیوتر اين نشريه قبال با عنوان )توضیح: 

 (باشد شي ميپژوه–گليسي فوق داراي اعتبار علمي اين نشريه مجددا با عنوان ان علمي پژوهشي بوده است.

 حمید سربازی آزاد  82تابستان  علمی ـ پژوهشی

26.  Journal of Algorithms and Computation- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران June 2015  دارا معظمی 

27.  
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 شهرام جدید  81آذر  علمی ـ پژوهشی صنعت  و علم رونیك ـ دانشگاهمهندسی برق و الكت

28.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of 

Electrical Engineering 

انشگاه شیرازد  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی برق   

 محمدعلی مسندی شیرازی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی
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                                                                                                                                                                   29.  
International Journal of Industrial Electronics, Control and 

Optimization-سید مسعود برکاتی  96زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

30.  
International Journal of Information and Communication  
Technology Research  (IJICTR) 

 پژوهشگاه فضای مجازی
 مبیز بدیعکا  88بهمن  علمی ـ پژوهشی

31.  Journal of Communication Engineering – انشگاه شاهدد  حمیدرضا حسنی  Autumn 2012 پژوهشی –علمی  

32.  
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 

(JECEI) - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
 ,Vol.5, No.1 علمی ـ پژوهشی

2017 
 مشهریار شیروانی مقد 

33.  
Journal of Computer and Knowledge Engineering-  دانشگاه فردوسی

 مشهد
 ,Vol.1, No.1 پژوهشی –علمی 

2018 
 محمود نقیب زاده 

34.  
Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همكاری  

 انجمن رمز ایران
 احمدرضا نقش نیلچی  92دی  پژوهشی –علمی 

35.  
Journal of Energy Management and Technology- انجمن علمی انرژی

 ایران
 حسین شایقی  95زمستان  پژوهشی –علمی 

36.  Journal of Solar Energy Research- انشگاه تهران د  ,No.1 پژوهشی –علمی  

winter 2018 
 فرهنگیشاهرخ  

37.  
The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ایران
 رسول جلیلی  90دی  علمی ـ پژوهشی

38.   Scientia Iranica ـ  دانشگاه صنعتی شریف   ابوالحسن وفایی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی 

39.  
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining  

 حمید حسن پور  92اسفند  پژوهشی –علمی                                              دانشگاه صنعتی شاهرود                                                      

40.  
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 

حقق اردبیلی با همكاری انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایرانمدانشگاه -  حیدر علی شایانفر  91بهمن  پژوهشی –علمی  

41.  
Majlesi Journal of Electrical Engineering- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر

 مجلسی 
 پژوهشی –علمی 

No.1, 

March 

2017 
 رزازیفربد  

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

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

 «فنی و مهندسی»                             صنایع                                                                                        

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
دانشگاه علم  ـ سابق( المللی علوم مهندسیبین)بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 

 و صنعت
 سید محمد سید حسینی  80مرداد  علمی ـ پژوهشی

2.  
دانشگاه بوعلی سینای همدان بـا  –د پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولی

 همكاری انجمن مهندسی صنایع ایران
 پرویز فتاحی  92اردیبهشت  پژوهشیـ علمی 

3.  
ايـن )توضیح:  ژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهیپ -توسعه تكنولوژی صنعتی

داراي  94ابسـتان تبهـار و مجـددا از اين نشريه  علمي شده است. اعتبار لغو   91تا مرداد  89مرداد نشريه قبال از شماره 

 .(ترويجي مي باشد – اعتبار علمي
 علمی ـ ترویجی

بهار و تابستان 

94 
 

محمدصادق حاجی 

 تاروردی

 بهروز کریمی   91مرداد علمی ـ ترویجی دانشگاه امام حسین )ع( –مدیریت زنجیره تامین   .4

 رضا توکلی مقدم   80تیر  ـ پژوهشی علمی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق(مهندسی صنایع    .5

 سید تقی اخوان نیاکی  84خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف سابق(مهندسی صنایع و مدیریت   .6

 محمد بامنی مقدم  90دی  پژوهشی –علمی  مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان –مهندسی و مدیریت کیفیت   .7

8.  
Journal of Industrial Engineering International 

 رسول نورالسناء  87آبان  علمی ـ پژوهشی مهندسی صنایع ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

9.  

International Journal of Industrial Engineering  and Production Research 

دانشگاه علم  ـ سابق( بین المللی علوم مهندسی) المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیدبین

 و صنعت
 محمد سعیدی مهرآباد  80مرداد  علمی ـ پژوهشی

10.  
International Journal of Supply and Operations Management-  
 دانشگاه خوارزمی 

 علمی ـ پژوهشی
No.3, 

November 

2016 
 ابوالفضل میرزازاده 

11.  
Journal of Industrial and Systems Engineering 

ن مهندسی صنایع ایرانانجم و سیستم ها ـ مهندسی صنایع   احمد ماکویی  86تیر  علمی ـ پژوهشی 
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12.  

Journal of Industrial Engineering and Management Studies-  
مطالعات مدیریت ایرانمرکز   علمی ـ پژوهشی 

Autumn

&winter 

2014 
 میرمهدی سیداصفهانی 

13.  
Journal of Optimization in Industrial Engineering –  
 Winter علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

2011 
 محمد سعیدی مهرآباد 

14.  
Journal of Quality Engineering and Production Optimization- دانشگاه  

 شاهد
 مهدی بشیری  No.1,2017 علمی ـ پژوهشی

 «فنی و مهندسی »                                                                          عمران                                          

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علیرضا رهایی  88آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ایران    .1

 محمد شكرچی زاده  83آبان  پژوهشی ـمی عل دانشگاه علم وصنعت ایرانپژوهشنامه حمل و نقل ـ   .2

 علی صدر ممتازی  90مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -تحقیقات بتن  .3

 محمد شكرچی زاده  82آبان  ترویجی ـعلمی  دانشگاه علم و صنعت ایران ـجاده   .4

 فرهاد دانشجو  83دی  علمی ـ پژوهشی های فوالدی ایرانسازه و فوالد ـ انجمن سازه  .5

6.       

7.  
برداری هندسی نقشهبرداری سابق( ـ انجمن مبرداری )مهندسی نقشهعلوم و فنون نقشه

 و ژئوماتیك ایران
 یحیی جمور  90اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 ر محمد صادقیسید جواد می  89مهر  ترویجیعلمی ـ  با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری ـ  .8

 علیرضا خالو  95بهار و تابستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن علمی بتن ایران –مصالح و سازه های بتنی   .9

 محمود صفارزاده  89تیر  علمی ـ ترویجی رانسازمان حمل و نقل و ترافیك ته مهندسی ترافیك ـ  .10

11.  
ری انجمن تونـل دانشگاه صنعتی شاهرود با همكا –مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 

 ایران
  91دی  علمی ـ پژوهشی

سیدمحمداسماعیل 

 جاللی

12.  
مهندسی حمل و نقل ـ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ـ با همكاری انجمن مهندسـی 

 حمل و نقل ریلی ایران
 محمود صفارزاده   87بهمن  علمی ـ پژوهشی

 غالمعلی شفابخش  94بهار  شیعلمی ـ پژوه دانشگاه سمنان  –حمل و نقل  های مهندسی زیرساخت  .13

 حمزه شكیب  93بهمن  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی سازه ایران  –مهندسی سازه و ساخت   .14

 ابوالحسن وفایی  84خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی عمران سابق(مهندسی عمران شریف   .15

 محمدرضا اصفهانی  79خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  سابق()دانشكده مهندسی مهندسی عمران فردوسی   .16

 مسعود قدسیان  80مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـسابق(  مدرسو مهندسی فنی)مهندسی عمران مدرس   .17

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( کبیرعمران امیر مهندسی  .18
Aut Journal of Civil Engineering 

 علیرضا رهایی  78اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 ژادنمحمد علی کی  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز   .19

20.  
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همكاری قطب  –مهندسی فناوری اطالعات مكانی 

 اوری اطالعات مكانیعلمی فن
 محمد جواد ولدان زوج  92مهر  علمی ـ پژوهشی

21.  
بـرداری و برداری و اطالعات مكانی ـ انجمـن علمـی مهندسـی نقشـهمهندسی نقشه

 ژئوماتیك ایران
 یحیی جمور  88آبان  علمی ـ ترویجی

  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن هیدرولیك ایران ـهیدرولیك   .22
علی اکبر صالحی 

 ابورینیش

23.  Advances in Railway Engineering- نجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ا  جبارعلی ذاکری  91دی  علمی ـ پژوهشی 

24.  
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

 علی کاوه  83دی  علمی ـ پژوهشی آسیایی مهندسی عمران ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن 

25.  Civil Engineering Infrastructures    )ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق  مسعود تابش  80تیر  علمی ـ پژوهشی 

26.  
International Journal of Advanced Strutural Engineering – دانشگاه آزاد اسالمی  

                                                                 واحد تهران جنوب                                                          
 March پژوهشی –علمی 

2013 
 فریبرز ناطق الهی 

27.  
International Journal of Civil Engineering  

  ـ با همكاری انجمن مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت المللی مهندسی عمران ـبین
 محمدحسن بازیار  81آذر  علمی ـ پژوهشی
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                                                                                                                                                                   28.  
International Journal of Energy and Environmental Engineering _  

 Vol.3 2012  Marc.A.Rosen پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب با همكاری انجمن احتراق ایران

29.  
International Journal of Optimization in Civil Engineering 

 علی کاوه  90خرداد  علمی ـ پژوهشی بنیادین در مهندسی سازهعلمی پژوهشهای ـ با همكاری قطب  لم و صنعت دانشگاه ع

30.  
International Journal of Transportation Engineering- پژوهشكده حمل و نقل  

 پارسه با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 
 ادهمحمود صفارز  91آبان  علمی ـ پژوهشی

31.  
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil 

Engineering 

  دانشگاه شیراز –علوم و تكنولوژی ـ مهندسی عمران 
 ناصر طالب بیدختی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی

32.  
Journal of Hydraulic Structure- دانشگاه شهید چمران اهواز با همكاری انجمن  

رانهیدرولیك ای  
 علمی ـ پژوهشی

Issue 1, 

Summer 

2016 
 علی حقیقی 

33.  
Journal of Railway Research – دانشگاه علم و صنعت ایران  با همكاری قطب حمل و نقل

                                                                ریلی ایران                                                                       
 محمد علی رضوانی   92آذر  علمی ـ پژوهشی

34.  Journal of Rehabilitation in Civil Engineering – انشگاه سمنان  د   علی خیرالدین  Feb 2013 پژوهشی –علمی  

35.  Numerical Methods in Civil Engineering- گاه خواجه نصیرالدین طوسیدانش  پژوهشی –علمی  
No.1,Sep. 

2016 
 بهروز عسگریان 

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

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

 «فنی و مهندسی »                                فناوری اطالعات                                                                     

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 جواد شیخ زادگان  91فروردین  علمی ـ ترویجی انجمن رمز ایران  –امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات   .1

2.  
انجمـن  رایانش نرم و فناوری اطالعات ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ بـا همكـاری

 فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
 علی آقا گل زاده   90دی  پژوهشی علمی ـ

3.  
با همكاری جمعیـت ایرانـی پیشـبرد  وزارت صنایع و معادن ـ صنعت و توسعه فناوری ـ

 ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعی  89دی  ترویجی علمی ـ

 فتح اله مضطرزاده  86شهریور  علمی ـ ترویجی ط صنعت و دانشگاهصنعت و دانشگاه ـ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتبا  .4

 حمیدرضا عظمتی   88آبان  علمی ـ پژوهشی فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  .5

 حسن آقایی نیا  86تیر  علمی ـ پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران  .6

 احسان اله کبیر   93بهمن  علمی ـ پژوهشی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران  –ماشین بینایی و پردازش تصویر   .7

8.  
Iranian Journal of Operations Research 

 الدین مهدوینظام  87مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

9.  

Journal of  Information Systems and Telecommunication 

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ـ با همكـاری انجمـن فنـاوری 

 اطالعات و ارتباطات ایران 

 مسعود شفیعی  90دی  علمی ـ پژوهشی

 «فنی و مهندسی »                                                           مكانیك                                                                             

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مصطفی مافی  94تابستان  علمی ـ ترویجی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران –انرژیهای تجدید پذیر و نو   .1

 علی کشاورز  87مرداد  علمی ـ پژوهشی احی و تولید موتور ایران خودروتحقیقات موتور ـ شرکت تحقیق، طر  .2

 شهرام یوسفی  91پاییز  علمی ـ پژوهشی انشگاه صنعتی مالك اشتر د -دانش و فناوری هوافضا  .3

 غالمحسین نجفی  86تیر  علمی ـ پژوهشی سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ایران  .4

 بیژن برومند  77اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)روشهای عددی در مهندسی   .5

 فیروز بختیاری نژاد   91فروردین  ترویجی –علمی  انجمن آکوستیك و ارتعاشات ایران –صوت و ارتعاش   .6

 مهران کدخدایان   79اد خرد علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد)دانشكده مهندسی سابق( علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك   .7

 جعفر روشنی یان  87آبان  علمی ـ پژوهشی علوم و فناوری فضایی ـ انجمن هوا فضای ایران ـ با همكاری پژوهشگاه هوا فضا  .8

9.  
علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع( ـ با همكاری انجمن نگهـداری 

 و تعمیرات ایران
 دی نوریمه  90خرداد  علمی ـ ترویجی
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 فرهنگ هنرور  97پاییز  علمی ـ ترویجی انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  –فناوری آزمونهای غیر مخرب   .10                                                                                                                                                                   

 محمد طیبی رهنی  96زمستان  علمی ـ ترویجی پژوهشگاه هوافضا -فناوری در مهندسی هوافضا   .11

 محمود شریعتی  89بهمن  پژوهشی ـعلمی  های دیگرشاهرود ـ با همكاری دانشگاه ها ـ دانشگاه صنعتیها و شارهمكانیك سازه  .12

 محمد طیبی رهنی  91دی  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –مكانیك سیاالت و آیرودینامیك   .13

 ناصر سلطانی  83مرداد  پژوهشی ـعلمی  حسین )ع( امامدانشگاه ـ  هوا فضا مكانیك  .14

 غالمحسین لیاقت  94زمستان  علمی ـ پژوهشی ساخت و تولید ایران  انجمن مهندسی –مهندسی ساخت و تولید   .15

 علمی ـ ترویجی انشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(د -مهندسی شناورهای تندرو  .16
بهار و تابستان 

94 
 حسن قاسمی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( امیرکبیرمهندسی مكانیك   .17

Aut Journal of Mechanical Engineering 
 مجید صفار اول  78اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 عباس راستگو  87خرداد  علمی ـ ترویجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .18

 محمدرضا اسالمی  83تیر  علمی ـ پژوهشی مهندسی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .19

 سید اسماعیل رضوی  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(ز مهندسی مكانیك دانشگاه تبری  .20

 حسن ظهور  84خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق(مهندسی مكانیك شریف   .21

 مهدی معرفت  80مهر  لمی ـ پژوهشیع مدرستربیتدانشگاه ـسابق(  ومهندسی مدرسفنی)مدرس  مكانیك مهندسی  .22

23.  
مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن 

 هوافضا
 فرهاد جاویدراد  88آبان  علمی ـ پژوهشی

24.  Energy Equipment and Systems- انشگاه تهران د  Summer علمی ـ پژوهشی 

2013 
 فرشاد کوثری 

25.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمی  82دی  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران  یمهندسی مكانیك ـ انجمن مهندس

26.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of  Mechanical 

Engineering 

انشگاه شیرازد  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی مكانیك   

 محمد اقتصاد  80 خرداد علمی ـ پژوهشی

27.  
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology 

 صادق رحمتی  June 2012 علمی ـ پژوهشی                               دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی                                        

28.  
International Journal of Automotive Engineering  

 فردمحمدحسن شجاعی   89مرداد  علمی ـ پژوهشی ی خودرو ایرانـ با همكاری انجمن مهندسدانشگاه علم و صنعت  مهندسی خودرو ـ

29.  
International Journal of Robotics  

 علی غفاری  89مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدین دانشگاه

30.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

 کریم مظاهری  83آذر  علمی ـ پژوهشی علوم و تكنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ایران

31.  
Journal of Applied Fluid Mechanics “JAFM” 

 مكانیك سیاالت کاربردی ـ انجمن فیزیك ایران
 احمدرضا پیشه ور  83شهریور  علمی ـ پژوهشی

32.  Journal of Applied and Computational Mechanics -دانشگاه شهید چمران اهواز   شاپور مرادی   Isuue.1, 2016 علمی ـ پژوهشی 

33.  Journal of Computational Applied Mechanics- انشگاه تهران د  No.2, July علمی ـ پژوهشی 

2015 
 عباس راستگو قمصری  

34.  
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical 

Engineering(JCARME) – بیر شهید رجائی دانشگاه تربیت د  کارن ابری نیا  Sep.2011 علمی ـ پژوهشی 

35.  
Journal of Solid Mechanics 

 راک دانشگاه آزاد اسالمی واحد ا مكانیك جامدات ـ
 محمد شرعیات  89دی  علمی ـ پژوهشی

36.  
Journal of  Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیك

 و ارتعاشات ایران 
 حمید احمدیان  93آذر  علمی ـ پژوهشی

37.  Mechanics of Advanced Composite Structures- انشگاه سمناند  No.1,April علمی ـ پژوهشی 

2014 
 عبدالحسین فریدون 

38.  Transport Phenomena in Nano and Micro Scales- ان و بلوچستاندانشگاه سیست  امین بهزادمهر  91آبان  علمی ـ پژوهشی 

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 
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 «فنی و مهندسی»                                                              هندسی دریا                                           م                                                                                                                                                                     
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
م دریایی امام خمینی )ره( با همكاری دانشگاه علم و صـنعت دانشگاه علو -دریافنون

 ایران 
  94بهار  علمی ـ پژوهشی

سیدمحمدرضا موسوی 

 میرکالیی

2.  
ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( بـا همكـاری انجمـن  وم و فناوری دریاعل

 علوم و فنون دریایی ایران 
 احمد معتمد  87دی  علمی ـ ترویجی

 محمدسعید سیف  82دی  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن مهندسی دریایی ـ مهندسی دریا  .3

4.  
International Journal of Coastal & Offshore Engineering-  
 حمید شیخ بهایی  Summer 2015 علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دریایی ایران

5.  
International Journal of Maritime Technology –  
 محمد سعید سیف  Spring 2013 پژوهشی –علمی  انجمن مهندسی دریایی ایران

 «فنی و مهندسی »                                                         مواد و متالوژی                                               
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مرتضی غفوری  86دی  علمی ـ ترویجی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی  .1

 سید محمد علی بوترابی  96تابستان  پژوهشی –علمی  انجمن علمی ریخته گری ایران  –پژوهشنامه ریخته گری   .2

 جالل حجازی  82خرداد  علمی ـ ترویجی انجمن ریخته گران ایران ـریخته گری   .3

 حسین سرپولكی  84خرداد  علمی ـ ترویجی سرامیك ایران ـ انجمن سرامیك ایران  .4

 حسین سرپولكی  90دی  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ایران  .5

 مهدی صالحی  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایرانـ علوم و مهندسی سطح ایران   .6

 محمدعلی گلعذار  90فروردین  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ایران  .7

 علی جبار رشیدی  90فروردین  پژوهشی علمی ـ تردانشگاه صنعتی مالك اش علوم و فناوری پیشرفته دفاعی ـ  .8

 مرتضی شمعانیان اصفهانی  94بهار  پژوهشی علمی ـ نجمن جوشكاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران ا -علوم و فناوری جوشكاری ایران  .9

10.  
و صنعت با همكاری قطـب علمـی مكانیـك  دانشگاه علم -علوم و فناوری کامپوزیت

 یرانجامدات و انجمن علمی کامپوزیت ا
 پژوهشی علمی ـ

بهار و تابستان 

94 
 محمود مهرداد شكریه 

 علی شكوه فر  90مهر  پژوهشی علمی ـ انشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسید -فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  .11

 حسین فخرائیان  84اردیبهشت  پژوهشی ـعلمی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   .12

 محمدعلی گلعذار  77اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقالل)مهندسی  مواد پیشرفته در  .13

 کمال الدین قرنجگ  91آبان  علمی ـ پژوهشی نجمن علمی رنگ ایران ا -مواد پیشرفته و پوششهای نوین    .14

15.  
د با همكاری انجمـن آهـن و فـوالدانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ  مواد نوین ـ

 ایران
 سید احمد جنابعلی جهرمی  89مهر  علمی ـ پژوهشی

 سعید حصارکی  91مهر  پژوهشی  –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی  –مواد و فناوریهای پیشرفته   .16

 انجمن مهندسی متالورژی ایران ـمهندسی متالورژی   .17
  80دی  ترویجی ـعلمی 

 محمود نیلی احمد آبادی
  93فروردین  پژوهشی –علمی 

 جلیل وحدتی خاکی  79خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی متالورژی و مواد   .18

 محمدرضا رحیمی پور  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود –نانو مواد   .19

20.  
Advanced Ceramics Progress 

اری انجمن سرامیك ایران پژوهشگاه مواد و انرژی با همك  
 محمدرضا رحیمی پور  93خرداد  پژوهشی –علمی 

21.  Iranian Journal of Materials Forming- پژوهشی –علمی  دانشگاه شیراز April 2014  رامین ابراهیمی 

22.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

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

 انجمن سرامیك ایران
 بیژن افتخاری یكتا  81آذر  علمی ـ پژوهشی

23.  
International Journal of Engineering 

 قاسم نجف پور   78 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد المللی مهندسی ـ پژوهشگاهبین 

24.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 علی سعیدی   82مرداد  علمی ـ پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ـ انجمن آهن و فوالد  ایران

25.  Journal of Stress Analysis-علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا No.1,Summer 

2016 
 محمودی امیرحسین 
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26.  

Journal of Advanced Materials and Processing- اسالمی واحد  دانشگاه آزاد

 نجف آباد با همكاری انجمن آهن و فوالد ایران 
 رضا ابراهیمی کهریز سنگی  91آبان  علمی ـ پژوهشی

27.  Journal of Heat and Mass Transfer Research – علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان Spring 2014  سیف اله سعدالدین 

28.  
Journal of Renewable Energy and Environment- 

پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران                                   
   

 محمد پازوکی  92اردیبهشت  پژوهشی –علمی 

29.  
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials 

 دانشگاه تهران ـ )دانشكده فنی سابق(
 حیدرزاده سهیمحمود   80تیر  علمی ـ پژوهشی

30.  Progress in Biomaterials- م تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  November علمی ـ پژوهشی 

2013 
 حمید میرزاده 

   

 «فنی و مهندسی »                                                        مهندسی شیمی، نفت، پلیمر                           

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار م نشریهنا ردیف

 حسن گل شیرازی  91اسفند  ترویجی –علمی  رکت ملی نفت ایران ش -اکتشاف و تولید نفت و گاز  .1

 علیرضا مهدویان   90دی  ترویجی –علمی  ژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپ -بسپارش  .2

 اکبر سیف کردی علی  80دی  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .3

 فاطمه گوهرپی  1شماره  علمی ـ ترویجی نجمن پلیمر ایرانا -پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران  .4

5.  
 بـا همكـاريانشگاه تربیـت مـدرس د - پلیمر –پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی

 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران 
 محمدرضا امیدخواه  96تابستان  علمی ـ پژوهشی

 سعید تقوایی  86شهریور  علمی ـ ترویجی الستیك ـ شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیك صنعت  .6

 علیرضا مهدویان  78دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ـ علوم و تكنولوژی پلیمر  .7

 سعید پورمهدیان  87دی  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ  .8

 پرویز نورپناه  90دی  علمی ـ ترویجی موسسه نساجی امروز –علوم و فناوری نساجی   .9

10.  
علوم و مهندسی جداسازی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمـان ـ بـا همكـاری انجمـن 

 مهندسی شیمی ایران
 سید سیاوش مدائنی  86دی  علمی ـ پژوهشی

 عبدالرضا مقدسی   86دی  ی ـ ترویجیعلم های نفتیفرآیند نو ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  .11

 محمد حسن ایكانی   93زمستان  علمی ـ پژوهشی ازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران س -فناوریهای نوین غذایی  .12

13.  
مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ ـ با همكاری انجمن صـنایع رنـگ 

 ایران
 شهره روحانی  90خرداد  علمی ـ ترویجی

 جالل الدین شایگان  84اسفند  ترویجی ـعلمی  سی شیمی ایران ـ انجمن مهندسی شیمی ایرانمهند  .14

 رضا مسیبی بهبهانی  92تیر  ترویجی ـعلمی  انجمن مهندسی گاز ایران  –مهندسی گاز ایران   .15

16.  
Advances in Environmental Technology- سازمان پژوهشهای علمی و

مهندسی شیمی ایران صنعتی ایران با همكاری انجمن  
N.1,Spring201 علمی ـ پژوهشی

5 
 جالل شایگان 

17.  
Iranian Journal of Chemical Engineering 

 حسن پهلوان زاده  81 آبان علمی ـ پژوهشی مهندسی شیمی ـ انجمن مهندسی شیمی ایران

18.  
Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

  ایران
 V.1,Issue علمی ـ پژوهشی

1,2014 
 حسین غریبی 

19.  
Progress in Color, Colorants and Coatings 

 كده صنایع رنگ ایران پژوهش دهندها ـها و پوششفناوری در رنگ، رنگ دهنده
 فرحناز نورمحمدیان  89مرداد  علمی ـ پژوهشی

20.  
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت  

 نفت
 سید رضا شادی زاده  Fall 2012 پژوهشی –علمی 

21.  Iranian Polymer Journal- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپلیمر ـ   مهدی نكومنش  78دی  علمی ـ پژوهشی 

22.  Gas Processing- (پژوهشی )دانشگاه اصفهان ـ سابق  محمدرضا طالیی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی 

23.  
Journal of Chemical and Petroleum Eng “JCHPE” 

 مجتبی شریعتی نیاسری  80تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق( مهندسی شیمی و نفت

24.  
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology- دانشگاه خلیج  

 فارس
 مسعود مفرحی  No.1, 2019 علمی ـ پژوهشی

25.  Journal of Gas Technology -  سی گاز ایران انجمن مهند  علی وطنی  92شهریور  علمی ـ پژوهشی 
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26.  

Journal of Particle Science and Technology- سازمان پژوهشهای علمی و

 صنعتی ایران
 Issue 1,winter علمی ـ پژوهشی

2015 
 عبدالرضا صمیمی 

27.  Journal of Petroleum Science and Technology  محمدرضا جعفری نصر  N.1 , 2011 علمی ـ پژوهشی  -وهشگاه صنعت نفت پژ

28.  
Journal of Textiles and Polymers – انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی

 ایران
 مسعود لطیفی   June 2013 پژوهشی –علمی 

29.  Polyolefins Journal- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   عباس رضوی  N.1 ,Jan. 2014 علمی ـ پژوهشی 
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمد فاتحی  91فروردین  علمی ـ پژوهشی انشگاه یزد د -روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن  .1

 چیان  ماشااله خامه  83آذر  علمی ـ پژوهشی ین شناسی مهندسی ایرانشناسی مهندسی ـ انجمن زمزمین  .2

 بهزاد تخم چی  95زمستان  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومكانیك نفت ایران –ژئومكانیك نفت   .3

 کوروش شهریار  96بهار  علمی ـ پژوهشی ك سنگ ایرانانجمن مكانی -سنگمكانیك   .4

 محمود عبدالهی  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی معدن ایرانـ مهندسی معدن   .5

6.  Earth Observation and Geomatics Engineering- انشگاه تهران د  No.1, June علمی ـ پژوهشی 

2017 
 محمد علی شریفی 

7.  
Journal of Mineral Resources Engineering 

 مجید عطایی پور  95بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( –مهندسی منابع معدنی 

8.  
International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 عباس مجدی  80تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )دانشكده فنی سابق(مهندسی زمین و معدن 

9.  
Journal of  Mining and Environment – 

 دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری انجمن مهندسی معدن ایران  محیط و معدن ـ
 محمد عطایی  89دی  علمی ـ پژوهشی

  
 

 

 

 

 

 «فنی و مهندسی »                                                                  مهندسی زلزله                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
و شناسـی المللـی زلزلـهبـینپژوهشگاه  ـشناسی و مهندسی زلزله پژوهشنامه زلزله

 مهندسی زلزله
 دالرضا سرو قد مقدم عب  77اسفند  علمی ـ ترویجی

2.  
بـا  زلزلـه مهندسـی و شناسـی زلزلـه لمللیا بینپژوهشگاه  -علوم و مهندسی زلزله

 انجمن مهندسی زلزله ایرانهمكاری 
 محسن کمالیان  93 زمستان علمی ـ پژوهشی

3.  
 Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 محسن غفوری آشتیانی   80شهریور  علمی ـ پژوهشی زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه 

 «فنی و مهندسی »                                                                    مهندسی آب                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه دیفر

 احمد ابریشم چی  84خرداد  علمی ـ پژوهشی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب  .1

 رضا کراچیان  82مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ـ تحقیقات منابع آب ایران .2

 حمیدرضا صفوی  95زمستان  ترویجی علمی ـ  انجمن آب و فاضالب ایران  –اضالب علوم و مهندسی آب و ف .3

4. Journal of Applied Research in Water and Wastewater- پژوهشی –علمی  دانشگاه رازی Issue 2, 

2016 
 حسین بنكداری  

 «فنی و مهندسی »                                                                            مهندسی پزشكی                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 فرزاد توحیدخواه  82اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مهندسی پزشكی زیستی ـ انجمن مهندسی پزشكی ایران  .1
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علی سعیدی  90دی  علمی ـ ترویجی پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع(  .1

 عبدالرسول میرقدری  92مهر  شیپژوه –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –پدافند الكترونیكی و سایبری   .2

3.  
ها و امام حسین )ع( با همكاری دانشـگاه ـ دانشگاه نوینپدافند  هایعلوم و فناوری

 مراکز دیگر
 حسین فخراییان  89آبان  علمی ـ پژوهشی
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 سید مهدی سیدی  91مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه فنی و حرفه ای –کارافن  .1

 جعفر توفیقی  87مرداد  علمی ـ ترویجی رشد فناوری ـ مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی )رویش( .2
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 بیژن قهرمان  93شهریور  ترویجی –علمی  وسی مشهد با همكاری شرکت آبنا مشهدددانشگاه فر -آب و توسعه پایدار  .1

 امیر فتوت   80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)آب و خاک   .2

 امین علیزاده  85خرداد  پژوهشی ـعلمی  آبیاری و زهكشی ـ انجمن آبیاری و زهكشی ایران  .3

 منوچهر حیدر پور  89تیر  پژوهشی علمی ـ هش آب ایران ـ دانشگاه شهرکردپژو  .4

 حمید سیادت  81دی  علمی ـ پژوهشی آب و خاک تحقیقات ـ مؤسسه سابق( خاک و آب)علوم پژوهش آب در کشاورزی   .5

6.  
ـ دانشـگاه  )علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان سـابق(پژوهشهای حفاظت آب و خاک 

 گرگان
 عبدالرضا بهره مند  78آبان  ـ پژوهشی علمی

 حمید سیادت  81دی  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب سابق( خاک و آب)علوم پژوهشهای خاک   .7

8.  
پردیس کشاورزی و منابع ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات آب و خاک ایران 

 طبیعی دانشگاه تهران
 لیاقت  عبدالمجید  86مهر  پژوهشی ـعلمی 

 پژوهشی ـعلمی  دانشگاه ارومیه –تحقیقات کاربردی خاک   .9
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 عباس صمدی 

10.  
 ـ (سـابق كشـاورزي تحقيقات مهندسيتحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی )  

 کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی وموسسه

 نادر عباسی   79بهمن  علمی ـ پژوهشی

 سیدعلی اشرف الدینی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز کشاورزی سابق( )دانشدانش آب و خاک   .11

 هادی اسدی رحمان  91آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم خاک ایران  –زیست شناسی خاک    .12

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات حفاظت منابع آب و خاک ـ دانشگاه  .13
  89شهریور  ترویجی –علمی 

 ادهحسین باباز
  91تیر  پژوهشیعلمی ـ 

 جهانگیر عابدی کوپایی  77اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (سابق علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)علوم آب و خاک    .14

 مود کاشفی پورسید مح  78تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)علوم و مهندسی آبیاری     .15

 حسین دهقانی  92اسفند  ترویجی –علمی  انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران  –مدیریت آب در کشاورزی   .16

 محمدجواد خانجانی  89بهمن  علمی ـ پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران   .17

 ناصر طالب بیدختی  90اردیبهشت پژوهشی ـعلمی  رودشتمهندسی منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد م   .18

 علی رحیمی خوب  90بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –مدیریت آب و آبیاری    .19

 فرهاد خرمالی  89بهمن  علمی ـ پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار ـ انجمن علوم خاک ایران    .20

 علی خلیلی  92پاییز  علمی ـ پژوهشی و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری  –هواشناسی کشاورزی    .21
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 بهاءالدین نجفی  79بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزیجهاد رت اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ وزا   .1

 حبیب اله سالمی  84مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   .2

 فروشانیناصرشاه نوشی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهدفردوسیـ دانشگاه سابق( کشاورزیو صنایع علوم)کشاورزی  اقتصاد و توسعه   .3

 غالمرضا سلطانی  89تیر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت   .4

5.  
ی پردیس کشاورزـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  

 و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 حسین شعبانعلی فمی  86مهر  پژوهشی ـعلمی 

 «کشاورزی»                                                                                       اکولوژی                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 شهربانو عریان  92ردین فرو پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز –اکوبیولوژی تاالب   .1
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 نصراله محبوبی صوفیان  77اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان )علوم و فنون کشاورزی ایران سابق(کاربردی بوم شناسی    .2                                                                                                                                                                   

 سید جواد ساداتی نژاد  92اسفند  پژوهشی –علمی  دانشگاه تهران با همكاری انجمن آبخیزداری ایران –اکوهیدرولوژی   .3

 پرویز رضوانی مقدم   89آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  شناسی کشاورزی ـبوم   .4

 عباس بیابانی  93بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی انشگاه گنبد کاووسد -حفاظت زیست بوم گیاهان   .5

 حمدرضا اختصاصیم  89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگرخشكبوم ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .6

 عادل دباغ محمدی   80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(دانش کشاورزی و تولید پایدار    .7

 اسكندر زند  89بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران   .8

9.  
Caspian Journal of Environmental Sciences – 

 مسعود ستاری  89تیر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیالن

10.  Ecopersia – حمیدرضا صادقی  92فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه تربیت مدرس 

11.  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture- 

 ای دیگرهدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاه
 حسین پور مقدس  90مرداد  علمی ـ پژوهشی

 «کشاورزی»                                                                                                  باغبانی                            

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
پاییز و زمستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه ارومیه -پژوهشهای میوه کاری  
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 محمدرضا اصغری 

 فاطمه سفیدکن  85مرداد  پژوهشی ـعلمی  ایرانران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعدارویی و معطرایگیاهانتحقیقات    .2

 باطباییسید جالل ط  98بهار و تابستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شاهد  –تغذیه گیاهان باغی    .3

 سعید شیرزادیان  82خرداد  علمی ـ پژوهشی رستنیها ـ وزارت جهاد کشاورزی    .4

 علی تهرانی فر  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)علوم باغبانی     .5

6.  
ع طبیعی پردیس کشاورزی و منابـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم باغبانی ایران   

 دانشگاه تهران

 علی عبادی  86مهر  پژوهشی ـعلمی 

7.  
همكاری موسسه تحقیقات  بادانشگاه ولی عصر رفسنجان  -علوم و فناوری پسته   

 پسته کشور و انجمن علوم باغبانی ایران

 احمد تاج آبادی پور  97بهار و تابستان  پژوهشی ـعلمی 

 سعید عشقی  83اردیبهشت  پژوهشی ـ علمی غبانی ایرانعلوم و فنون باغبانی ایران ـ انجمن با    .8

 مهران شیروانی   90فروردین  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه صنعتی اصفهانهای گلخانهعلوم و فنون کشت    .9

 مریم جعفر خانی   97پاییز  یترویجعلمی ـ  ایرانانجمن علمی گل و گیاهان زینتی  –گل و گیاهان زینتی    .10

11.  
International Journal of Horticultural Science and Technology-

با همكاری انجمن علوم باغبانی ایران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران  
 مرتضی خوشخوی  N.1,2014 علمی ـ پژوهشی

12.  
Journal of Ornamental Plants                                                                 

 آزاد اسالمی واحد رشت دانشگاه
 December پژوهشی –علمی 

2013 
 روح انگیز نادری 

13.  Journal of Nuts- پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان N.1,2014  داراب حسنی 
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1.  
بیوتكنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن   

 بیوتكنولوژی ایران

 مختار جاللی  88مهر  علمی ـ پژوهشی

 نظریان فیروزآبادی فرهاد  95بهار  پژوهشی علمی ـ انشگاه لرستاند -پژوهشهای ژنتیك گیاهی   .2

3.  
  زیست فناوری گیاهان زراعی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكـاری دانشـگاه و موسسـات   

 دیگر

 محسن مردی  90مرداد  پژوهشی علمی ـ

4.  
 های ـ دانشــگاه )پــژوهش کشــاورزی ســابق(آوری زیســتی در کشــاورزی فــن  

 منطقه غرب

 دوستمراد ظفری  83اسفند  علمی ـ پژوهشی

  مقصود پژوهنده  89دی  علمی ـ پژوهشی هندسی ژنتیك و ایمنی زیستی ـ انجمن ایمنی زیستی ایرانم    .5

 علی اشرف جعفری   85مهر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران    .6
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 منصور امیدی  85مهر  پژوهشی ـعلمی  ژنتیك نوین ـ انجمن ژنتیك ایران    .7                                                                                                                                                                   

8.  
Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding-  

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

9.  
Journal of Plant Molecular Breeding 

 December پژوهشی –علمی                                    پژوهشكده ژنتیك و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

2012 
 قربانعلی نعمت زاده 

 «کشاورزی»                                                                                                           جنگلداری              

 سردبیر  یبتاریخ تصو اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری د -بوم شناسی جنگل های ایران 
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 حمید جلیلوند 

 جواد اسحاقی راد  94بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه ارومیه  –پژوهش و توسعه جنگل    .2

3.  
ـ  ی و منـابع طبیعـی گرگـان سـابق()علوم کشاورزپژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل   

 دانشگاه گرگان

 تقی طبرسا  78آبان  علمی ـ پژوهشی

4.  
تع موسسه تحقیقات جنگلها و مرا –تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران   

 کشور

 محمد متینی زاده  91تیر  علمی ـ پژوهشی

 خسرو ثابت طالبی  84اسفند پژوهشی ـعلمی  اتع ایرانتحقیقات جنگل و صنوبر ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مر    .5

 احسان عبدی   87بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگل ایران ـ انجمن جنگلبانی ایران    .6

 علی اصغر درویش  79خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )منابع طبیعی ایران سابق(های چوب جنگل و فرآورده    .7

 «کشاورزی »                                                                                             اورزی    مكانیزاسیون کش  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی انشگاه شهرکردد -پژوهشهای مكانیك ماشینهای کشاورزی 
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 رحیم ابراهیمی 

2.  
 ـ سـابق( کشاورزی تحقیقات مهندسیت سامانه ها و مكانیزاسیون کشاورزی)تحقیقا  

 کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی وموسسه

 احمد شریفی مالواجردی  79بهمن  علمی ـ پژوهشی

3.  
های کشاورزی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ بـا همكـاری انجمـن مهندسـان ماشین  

 مكانیك ایران

 مدحسین عباسپورفردمح  89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 احمد لندی  78تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)مهندسی زراعی     .4

5.  
ی پردیس کشاورزی و منابع طبیعـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )مهندسی بیوسیستم ایران   

 دانشگاه تهران

 اسداله کرم  86مهر  پژوهشی ـعلمی 

 «کشاورزی»                                                                                                                          زراعت   

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

  ا میریحمیدرض  92تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان –اکوفیزیولوژی گیاهی   .1

 مهرداد یارنیا  91فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز –اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی     .2

 ایرج اله دادی  85اسفند  علمی ـ پژوهشی هرانـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه ت)کشاورزی سابق( زراعی کشاورزی به    .3

 محمدرضا جالل کمالی   81بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  رنهال و بذ)زراعی نهال و بذر به    .4

 محمدرضا جالل کمالی  81بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذرسابق(  نهال و بذر)نژادی نهال و بذر به    .5

 حسین موسوی نیا  90اسفند  علمی ـ پژوهشی کرج وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد پژوهش علفهای هرز    .6

 غالمعلی رنجبر  89تیر  علمی ـ پژوهشی ساریطبیعیکشاورزی و منابععلومزراعی ـ دانشگاهپژوهشنامه اصالح گیاهان    .7

8.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی یاسوج  دانشگاه -پژوهشهای بذر ایران 
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 حمیدرضا بلوچی 

9.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی وسسه تحقیقات پنبه ایرانم -ه ایرانپژوهشهای پنب 
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 عمران عالیشاه 
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 ـ  )علــوم کشــاورزی و منــابع طبیعــی گرگــان ســابق(پژوهشــهای تولیــد گیــاهی   

 دانشگاه گرگان

 کامبیز مشایخی  78آبان  علمی ـ پژوهشی

 احمد نظامی   89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگری دانشگاهپژوهشهای حبوبات ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكار  .11

 حمید رضا خزاعی   84اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشهای زراعی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد    .12

13.  
ات دانشگاه بیرجند با همكاری انجمن علوم زراعت و اصالح نبات –پژوهش های زعفران 

 ایران
 حمد علی بهدانیم  92فروردین  پژوهشی –علمی 

 بابك ربیعی  91مرداد  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه گیالن  –تحقیقات غالت    .14

 محمد کافی  90آبان  علمی ـ پژوهشی تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند    .15

 اشیموسی مسگرب  78تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمی کشاورزی)تولیدات گیاهی     .16

17.  
ری تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ با همكا  

 انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشی  87خرداد  علمی ـ پژوهشی

 پرویز احسان زاده  91فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان  –تولید محصوالت زراعی و باغی     .18

 داریوش طالقانی  81اسفند  پژوهشی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ رقندچغند    .19

 حسن علیزاده  82اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهای هرز ایران ـ انجمن علوم علفهای هرز ایران   .20

21.  
ـ وزارت جهـاد  )پـژوهش و سـازندگی سـابق( (سـابق زراعـتپژوهشهای کاربردی زراعی ) 

  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مرکز تحقیقات -کشاورزی

 سیدعلیرضا بهشتی   90اسفند  علمی ـ پژوهشی

22.  
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بـا همكـاری انجمـن علـوم  –زراعت دیم ایران 

 زراعت و اصالح نباتات 
 خشنود علیزاده دیزج  92مهر  علمی ـ پژوهشی

23.  
بت حیدریه با همكاری انجمـن گیـاهی دارویـی دانشگاه تر –زراعت و فناوری زعفران 

 ایران
 پرویز رضوانی مقدم  92مهر  پژوهشی –علمی 

24.  
 دانشگاه ایالم  –ها علوم سبزی 

 پژوهشی –علمی 
بهار و تابستان 
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 مسعود اصفهانی  78اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم زراعی ایران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات    .25

26.  
یعی پردیس کشاورزی و منابع طبـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )علوم گیاهان زراعی ایران   

 دانشگاه تهران
 علیرضا عباسی  86مهر  پژوهشی ـعلمی 

  93فروردین  علمی ـ پژوهشی انشگاه گیالن با همكاری انجمن مرتعداری ایراند -علوم و تحقیقات بذر ایران  .27
حبیب اله سمیع زاده 

  الهیجی

28.  
و  انجمن بذر ایران با همكاری موسسه ثبت و گواهی بذر –علوم و فناوری بذر ایران 

 نهال 
 رضا توکل افشار  92فروردین  علمی ـ پژوهشی

 محمود اثنی عشری  83اسفند  علمی ـ پژوهشی انشگاههای منطقه غرب کشورد-فناوری تولیدات گیاهی )پژوهش کشاورزی سابق(  .29

 عبدالمهدی بخشنده  92فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز –زراعی فیزیولوژی گیاهان   .30

31.  
ات اصـالح و تهیـه موسسه تحقیقـ -یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 نهال و بذر
 حبیب اله قزوینی    91تیر  ترویجی علمی ـ 

32.  Iran Agricultural Research- سید علی اکبر بهجت نیا  97بهار  پژوهشی علمی ـ دانشگاه شیراز 

33.  
Crop Breeding Journal  

 محمدرضا جالل کمالی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر )نهال و بذر سابق(

34.  
 International Journal of Plant Production 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 افشین سلطانی  89تیر  هشیعلمی ـ پژو

35.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 کاظم پوستینی  80شهریور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوری کشاورزی ـ 

36.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

 محمد مقدم واحد  80خرداد  علمی ـ پژوهشی تبریز ـ دانشگاه )دانش کشاورزی سابق(فیزیولوژی و اصالح گیاهان 
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 «کشاورزی  »                                                                              گیاهپزشكی                                    
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 میرابوالفتحی  79تیر  علمی ـ پژوهشی گیاه پزشكیبیماریهای گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و   .1

 الدین بنی هاشمیضیاء  78تیر  لمی ـ پژوهشیع ایران گیاهیشناسی بیماری انجمنبیماریهای گیاهی ـ    .2

 حداد ایرانی نژاد  80خرداد  علمی ـ پژوهشی انشگاه تبریزد-در گیاهپزشكی )دانش کشاورزی سابق( پژوهش های کاربردی   .3

 جلیل حاجی زاده  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  –تحقیقات آفات گیاهی    .4

 راشدمحصلمحمدحسن  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( کشاورزیعلوم و صنایع )حفاظت گیاهان    .5

 مهدی صدروی  90مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه یاسوج –دانش بیماری شناسی گیاهی   .6

7.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )دانش گیاهپزشكی ایران  

 دانشگاه تهران

 خلیل طالبی جهرمی  86مهر  هشیپژو ـعلمی 

 مسعود احمدزاده  92بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –کنترل بیولوژیك آفات و بیماریهای گیاهی    .8
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10.  
Iranian Journal of Applied Animal Sciences 
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  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با همكاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 
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 سید آهنگ کوثر  89آبان  علمی ـ پژوهشی

4.  
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 رسول مدنی  80مهر  علمی ـ پژوهشی ؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیم -علمی رازی

12.  
Iranian Journal of Aquatic Animal Health – ان قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزی

 دانشگاه تهران با همكاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران                                                         
 عیسی شریف پور  92اسفند  پژوهشی –علمی 

13.  
 Iranian Journal of  Veterinary Research 

 عزیزاله خداکرم تفتی   82فروردین  علمی ـ پژوهشی امپزشكی ـ دانشگاه شیراز تحقیقات د 

14.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 پرویز شایان   88خرداد  علمی ـ پژوهشی گاه تهرانالمللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشبین

15.  
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 

 فردوسی مشهد دانشگاه
 حسام دهقانی  N.1, 2015 علمی ـ پژوهشی

16.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

  85خرداد  پژوهشی ـعلمی  جراحی دامپزشكی ـ انجمن جراحی دامپزشكی ایران 
سعید عزیزی محمود 

 جیق

17.  
Journal of Ruminants Health Research- 

ب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش دانشگاه شهید چمران اهواز قط  محمدرحیم حاجی کالیی  93آذر  پژوهشی –علمی  

18.  Veterinary Research Forum –   دانشگاه ارومیه 
 

  90اسفند  علمی ـ پژوهشی
فرشید صراف زاده 

 رضایی
  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR ز موسسه اISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ).باشد 
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 علوم پایه
 «علوم پایه »                                                                                                                  علوم              

 ردبیرس  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علی اکبر موسوی موحدی  91مرداد  ترویجیعلمی ـ  بنیاد پیشبرد علم و فناوری  –نشاء علم    .1

2.   Journal of Sciences  محمد رضا نوری دلویی  81تیر  علمی ـ پژوهشی  علوم ـ دانشگاه تهران ـ

3.  Iranian Journal of  Science  and Technology  A:Science  فرید مٌر   80خرداد  ی ـ پژوهشیعلم  -دانشگاه شیراز 

 «علوم پایه »                                                                                        هوا شناسی                              

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مجید آزادی  76دی  یجیعلمی ـ ترو نیوار ـ سازمان هواشناسی کشور  .1

 غالمعلی کمالی   97بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن هواشناسی ایران  –هواشناسی و علوم جو   .2

 «علوم پایه »                                                                                           آمار                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه یفرد

 رحیم چینی پرداز  79بهمن  علمی ـ ترویجی اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران  .1

 محسن محمدزاده  89مرداد  ترویجی علمی ـ مرکز آمار ایران  های آمار رسمی ایران ـبررسی  .2

 محسن محمدزاده  84 آبان علمی ـ پژوهشی علوم آماری ایران ـ انجمن آمار ایران  .3

4.  
Journal of Statistical Research of Iran  

 نادر نعمت الهی   87فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای آماری ایران ـ پژوهشكده آمار مرکز آمار ایران

5.   Journal of the Iranian statistical society- انجمن آمار ایران   ناحمد پارسیا  82اسفند  علمی ـ پژوهشی 

 «علوم پایه »                                                                                         ریاضی                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی  –پژوهشهای ریاضی )علوم سابق(   .1
و تابستان بهار 

94 
 علیرضا مدقالچی 

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

 تحقیقات 
 فرهاد حسین زاده لطفی   77تیر  علمی ـ پژوهشی

 کرد رستمیسهراب   91تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان –تحقیق در عملیات در کاربردهای آن   .3

 علیرضا عبدالهی  95بهار  ترویجی ـعلمی  دانشگاه اصفهان -ریاضی و جامعه  .4

 بیژن ظهوری زنگنه  83تیر ترویجی ـعلمی  فرهنگ و اندیشه ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران  .5

 من راسخعبدالرح  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز سابق( علوم )مدلسازی پیشرفته ریاضی   .6

7.  Algebraic Structures and their Applications- ددانشگاه یز  No.1,Feb علمی ـ پژوهشی 

2015 
 محمدعلی ایرانمنش 

8.  Annals of Functional Analysis- روه پژوهشی ریاضی طوسیگ  محمد صال مصلحیان  N.1,2015 علمی ـ پژوهشی 

9.  Banach Journal of Mathematical Analysis- پژوهشی ریاضی طوسی گروه  محمد صال مصلحیان  N.1 , 2015 علمی ـ پژوهشی 

10.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 عباس سالمی  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران

11.  
Categories and General Algebraic Structures with Applications-  

انشگاه شهید بهشتید  
 محمدمهدی ابراهیمی  N.1,2015 علمی ـ پژوهشی

12.  Computational Methods for Differential Equations- انشگاه تبریزد  مهرداد لكستانی  No.3,2014 علمی ـ پژوهشی 

13.  Control and Optimization in Applied Mathematics-  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور 
No.1,Sprin-

summer 

2016 
 عقیله حیدری  
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                                                                                                                                                                   14.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  90مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه ها ـنظریه گروه

15.  
International Journal of Industrial Mathematics    

حقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت  
 توفیق الهویرنلو  90اسفند  علمی ـ پژوهشی

16.  
 Iranian Journal of Fuzzy systems 

 چیماشاء اله ماشین  83فروردین  علمی ـ پژوهشی ـ با همكاری انجمن آمار دانشگاه سیستان وبلوچستانهای فازی ایران ـ  سیستم

17.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم ریاضی و انفورماتیك ـ   علی ایرانمنش  87آبان  علمی ـ پژوهشی 

18.  International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- انشگاه سمناند  مجید اسحاقی  N.1,2014 علمی ـ پژوهشی 

19.  
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization  

 علیرضا سهیلی   Winter 2013  پژوهشی –علمی                                             دانشگاه فردوسی مشهد                                                            

20.    Journal of the Iranian Mathematical Society- نجمن ریاضی ایران ا  سید مسعود امینی  96تابستان  هشیپژو –علمی  

21.  
Transactions on Combinatorics 

های دیگربا همكاری دانشگاه دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهی  90آبان  علمی ـ پژوهشی

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

                                                                        ی دیگر                        ها دانشگاه
 محمد علی دهقان  91تیر  علمی ـ پژوهشی

23.  
Journal of Algebraic System  

 ابراهیم هاشمی  91بهمن  پژوهشی –علمی  دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها

24.   Journal of Mathematical Extension - دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز   ,Vol.11, No.2 پژوهشی –علمی  

2017 
 خدیجه جاهدی 

25.   Mathematics Interdisciplinary Research-پژوهشی –علمی  دانشگاه کاشان Vol.2, Issue 1, 

Spring 2017 
 سید علیرضا اشرفی 

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

2018 
 خسرو مالك نژاد 

  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

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

 «علوم پایه »                                                                                                                    زمین شناسی  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ناصر تجبر  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـبلورشناسی وکانی شناسی ایران    .1

 قدرت ترابی  88بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگراری دانشگاهپترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همك   .2

 حسین وزیری مقدم  80خرداد  علمی ـ پژوهشی صفهاندانشگاه ا ـ سابق( پژوهشی)شناسی نگاری و رسوبپژوهشهای چینه    .3

 محمدحسین آدابی  90اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی    .4

 ابوالقاسم کامكار روحانی  94بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی ه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن ژئوفیزیك ایراندانشگا -شهای ژئوفیزیك کاربردیپژوه   .5

 علیرضا عاشوری  91دی  علمی ـ پژوهشی انجمن دیرینه شناسی ایران –دیرینه شناسی    .6

 علیرضا عاشوری  89دی  ی ـ پژوهشیعلم دانشگاه فردوسی مشهد های رسوبی ـرخساره   .7

 سعید خدابخش  92بهار  علمی ـ پژوهشی انشگاه بوعلی سینا همداند -رسوب شناسی کاربردی   .8

 محمد مهدی خطیب  97بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بیرجند –زمین ساخت    .9

 پورن کریممحمد حس  89تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهدزمین   .10

 محمدحسین آدابی  87فروردین  علمی ـ پژوهشی پایه کاربردی جهاد دانشگاهیشناسی ایران ـ پژوهشكده علومزمین   .11

 علیرضا زراسوندی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران )علوم سابق(شناسی کاربردی پیشرفته زمین   .12

 علی قنبری  89دی  پژوهشی علمی ـ خوارزمیدانشگاه  شناسی مهندسی ـزمین   .13

 علی صیرفیان  89آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ایران انجمن زمین ـ ایران شناسی نفتزمین   .14

 ظاهر حسین شمالی  83شهریور  علمی ـ پژوهشی ئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایرانژ   .15

 منوچهر قرشی  75دی  علمی ـ پژوهشی معدنی کشورو اکتشافات  علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی   .16

 قاسم عزیزی  94بهار  علمی ـ پژوهشی ن کواترنری ایران انجم -کواترنری ایران   .17

 بهزاد مهرابی   81تیر  علمی ـ پژوهشی شگاه خوارزمی دان –( )علوم سابق( شناسیزمیندر های نوین یافتهعلوم زمین خوارزمی )   .18

 اصغر اصغری مقدم  97تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز -هیدروژئولوژی    .19

 علی اصغر سپاهی  89تیر  علمی ـ ترویجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدانهای نوین زمینیافته   .20

21.  Geopersia ـ   علوم سابق ()–دانشگاه تهران    نژادابراهیم قاسمی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی 
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                                                                                                                                                                   22.  Iranian Journal of Earth Sciences- انشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدد  رحیم دبیری  Summer 2016 علمی ـ پژوهشی 

 «علوم پایه »                                                                                                                   زیست شناسی                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
شناسی ـ با همكاری انجمن علـوم و فنـون شناسی  ـ مرکز ملی اقیانوساقیانوسایرانی 

 دریایی ایران
 احمد سواری  87بهمن  علمی ـ پژوهشی

2.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان بـا همكـاری انجمـن  –اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی 

 یی ایرانگیاهان دارو
 محمد باقر رضایی  92فروردین  پژوهشی –علمی 

 یاضیبهزاد قره  86دی  علمی ـ ترویجی ایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیستی    .3

 احسان کامرانی  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه هرمزگان –بوم شناسی آبزیان     .4

 علیرضا ساری   77آذر  علمی ـ پژوهشی ت شناسی ایرانـ انجمن زیس سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای جانوری)   .5

 محمدرضا زمانی  77آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای سلولی و ملكولی)   .6

 ریم چهرگانی رادعبدالك  77آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای گیاهی)   .7

 نژاد رنجبرمحمد رضا رحیمی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)تاکسونومی و بیوسیستماتیك     .8

 محمد کارگر  94بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم –دنیای میكروب ها   .9

 علی فرازمند  95بهار  می ـ ترویجیعل نجمن زیست شناسی ایرانا -زیست شناسی ایران   .10

 احمد مجد  94تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  –زیست شناسی تكوینی    .11

 غالمحسین واعظی  96تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان -زیست شناسی جانوری    .12

13.  
 انجمـن مرکز تهران ـ  با همكـاری دانشگاه پیام نور  ـ زیست شناسی  جانوری تجربی ـ    

 فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران

 رضا حاجی حسینی  90اسفند  علمی ـ پژوهشی

14.  
 دانشگاه آزاد اسالمی واهد اهواز –زیست شناسی دریا 

 

 محمود بهمنی  91فروردین  علمی ـ پژوهشی

15.  
بـا همكـاری انجمـن  )س( ـ نشـگاه الزهـراـ دا سابق( پایهعلوم) شناسی کاربردیزیست  

 شناسی ایرانزیست

 احیاء عبدی عالی   80خرداد  علمی ـ ترویجی

  89آبان  علمی ـ پژوهشی

 منصور شریعتی  88خرداد  علمی ـ پژوهشی شناسی ایرانشناسی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری انجمن زیستزیست    .16

 گیتی امتیازی  90اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگرهبا همكاری دانشگا ـ دانشگاه اصفهانها ـ وارگانیسمشناسی میكرزیست    .17

 خسرو خواجه    89پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –زیست فناوری     .18

  89تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگرسلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه    .19
د محمد علی سی

 زادهشریعت

 وحید یاوری  90فروردین  علمی ـ پژوهشی یرانانجمن علوم و فنون دریایی اعلوم و فنون دریایی ـ   .20

 مه لقا قربانلی  93پاییز  پژوهشیـ علمی  انشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان د -فیزیولوژی محیطی گیاهی   .21

 نادر شعبانی پور  92پاییز  پژوهشیـ علمی  النانشگاه گید -فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان   .22

 علی اکبر احسان پور  91فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن فیزیولوژی گیاهی  –فرآیند و کارکرد گیاهی     .23

 مریم شمس الهیجانی  91فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  –فیزیولوژی و تكوین جانوری    .24

 شهربانو عریان    81تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی  –)علوم سابق(  علوم زیستی در ای نوین هیافته   .25

26.  
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology-  سازمان پژوهشهای

 علمی و صنعتی ایران با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران 
 دامادی سعید میر  95تابستان  پژوهشی ـعلمی 

27.  Biomacromolecular Journal-سامان حسینخانی  94زمستان  پژوهشی ـعلمی  انجمن بیوشیمی فیزیك ایران 

28.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 دانشگاه فردوسی مشهد بیوسیستماتیك جانوری ـ
 درویش جمشید  89آبان  علمی ـ پژوهشی

29.  
Iranian Journal of Biotechnology  

 علیرضا زمردی پور  82اسفند  علمی ـ پژوهشی ایران و بیوتكنولوژیژنتیكمهندسیتحقیقاتمرکزملی ـ ایرانبیوتكنولوژی 

30.  Iranian Journal of Ichthyology- نجمن ماهی شناسی ایرانا  No.1,March علمی ـ پژوهشی 

2014 
 حمیدرضا اسماعیلی 

31.  Iranian Journal of Plant Physiology              دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه      -  مژگان فرزامی سپهر  92تیر  پژوهشی –علمی  

32.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامی  90مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
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33.  Journal of Epigenetics- انجمن ژنتیك ایران  يبا همكارو بلوچستان دانشگاه سیستان    97بهار  علمی ـ پژوهشی 

درمحمد کردی 

 تمندانی

34.  
Journal of Genetic Resources- دانشگاه مازندران با همكاری انجمن زیست شناسی

 ایران 
 Winter&Spring علمی ـ پژوهشی

2016 
 اباصلت حسین زاده 

35.  
Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضاییممح  90دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارویی ایران

36.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 شهربانو عریان  91خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران

37.  Journal of Phycological Research- شتی دانشگاه شهید به  حسین ریاحی  No.1,June 2017 پژوهشی –علمی  

38.  
Molecular Biology Research Communications                                           

                                       دانشگاه شیراز                                                                            
 مصطفی سعادت  Summer 2012 پژوهشی  –علمی 

39.  
Progress in Biological Sciences 

ـ دانشگاه تهران علوم سابق(   )   علوم زیستی پیشرفته
 شاهین زارع  80خرداد  علمی ـ پژوهشی

40.  
The Iranian Journal of Botany 

 زیبا جم زاد  83ی د علمی ـ پژوهشی گیاهشناسی ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  اند.تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 1386نشرياتي كه از سال 

     اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

     اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي )شد.با  
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ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 الدینمنصور غیاث  80مهر  می ـ ترویجیعل ایران محیط زیستمتخصصان انسان و محیط زیست ـ انجمن  .1

 نغمه مبرقعی  88آبان  علمی ـ پژوهشی زیستزیست ـ انجمن ارزیابی محیطپژوهشهای محیط  .2

 مسعود شیدایی  85مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .3

4. 
انجمن محـیط زیسـت  ـ با همكاری علوم وتكنولوژی محیط زیست ـ دانشگاه آزاداسالمی 

 ایران

 پروین نصیری  83فروردین  علمی ـ پژوهشی

 ریاضی غالمحسین  90آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش زیست جانوری ـمحیط  .5

6. 
عبدالرسول سلمان   88اسفند  ترویجیعلمی ـ زیستزیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیطمحیط 

 ماهینی

 علی ترابیان  79بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشكده محیط زیست دانشگاه تهرانشناسی ـ یطمح  .7

8. Environmental Energy and Economic Research- نجمن اقتصاد انرژی ایرانا  مجتبی اردستانی   95زمستان  علمی ـ پژوهشی 

9. 
 International Journal of Environmental Research  

 مجتبی اردستانی  84تیر  علمی ـ پژوهشی زیستی تحقیقات محیطی ـ دانشگاه تهران ـ با همكاری انجمن ارزیابی محیطالمللبین

10. 
 International Journal of Environmental Science  and Technology 

 مجید عباسپور  82د اسفن علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زیست ایران المللی علوم و تكنولوژی محیط زیست ـبین 

  Journal of Wildlife and Biodiversity- دانشگاه اراک    علمی ـ پژوهشی 
Vol.2, 

Issue 2, 

2018 
 حمیدرضا رضایی 

11. 
Global Journal of Environmental Science and Management  

انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران   ریجعفر نو  Spring 2015 علمی ـ پژوهشی 

 Iranian Journal of Energy and Environment  قاسم نجف پور درزی   No.4,2016 علمی ـ پژوهشی  -دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

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

 « علوم پایه »                                                                                                                    شیمی     

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 یرزاییرسول عبداله م  94زمستان  ترویجیعلمی ـ  نجمن الكتروشیمی ایران ا -آموزش الكتروشیمی   .1

 سعید تقوایی گنجوی  90فروردین  پژوهشی ـعلمی  انشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالد -پژوهشهای کاربردی در شیمی   .2

 آرامحمدحسین مجلس  90خرداد  ترویجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران  .3
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 1398ماه     اردیبهشت کشور ـکمیسیون نشریات علمی             «45» تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوریوزارت علوم  

                                                                                                                                                                   
4.  

 بـا همكـاريایران ژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی پ -شیمی سبز و فناوریهای پایدار

 انجمن مهندسی شیمی ایران 
 علی اصغر محمدی  96تابستان  ترویجیعلمی ـ 

 سیدحسن زوار موسوی   90مهر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه سمنان  –شیمی کاربردی    .5

 جعفر توفیقی داریان  80اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ایران ـ جهاد دانشگاهی   .6

 محمدحسین مجلس آرا  92بهار  پژوهشی ـعلمی  ری ایرانانجمن نانو فناو -سنانو مقیا   .7

8.  
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الكتروشیمی دانشگاه

 تهران 
 محمدرضا گنجعلی  91آبان  پژوهشی ـعلمی 

9.  Analytical and Bioanalytical Chemistry Research-  نیرااانجمن شیمی  پژوهشی ـعلمی  
No.1,Sprin

g&Summer 

2014 
 عباس افخمی 

10.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبی شریعتی نیاسر  83مرداد  علمی ـ پژوهشی لم و فناوری نانو ـ انجمن نانو فناوری ایرانالمللی نانو عبین

11.  Iranian Journal of Catalysis د اسالمی واحد شهرضا دانشگاه آزا-  احمدرضا مساح  July 2012 پژوهشی –علمی  

12.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

  جهاد دانشگاهیشیمی و مهندسی شیمی ـ 
 جعفر توفیقی داریان  78اسفند  علمی ـ پژوهشی

13.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های دیگرـ با همكاری دانشگاه نشگاه کاشاندا شیمی ریاضی ـ
 سید علیرضا اشرفی  89بهمن  علمی ـ پژوهشی

14.  
Journal of Applied Chemical Research 

 علی محمودی  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

15.  
 Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems دانشگاه  -

اء )س(الزهر  
 علمی ـ پژوهشی

Autumn –

Winter 2017-

2018 
 اميرعلي مسعودي 

16.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پورمجتبی شمسی  88آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران 

17.  
 Journal of Nanostructures 

گرهای دیبا همكاری دانشگاه ـ کاشاننانو ساختارها ـ دانشگاه   
 مسعود صلواتی نیاسری  90فروردین  علمی ـ پژوهشی

18.  Journal of Nanostructure in Chemistry- ر قدسدانشگاه آزاد اسالمی واحد شه  No.2,June علمی ـ پژوهشی 

2015 
 کریم زارع 

19.    Organic Chemistry Research- علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران No.1,Summe

r 2015 
 ییمحمد زمان کسا 

20.  Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران-  علی حیدر پاکیاری  92اردیبهشت  پژوهشیـ علمی  
     اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند.نمايه شده 

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

 « علوم پایه »                                                                                                                       فیزیك    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ژه مختاری دیزجیمنی  92دی  پژوهشی –علمی  انجمن مهندسی صوتیات ایران –انجمن مهندسی صوتیات ایران   .1

 نژادایرج کاظمی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی چمران اهواز ـ دانشگاه شهید سابق( علوم )ای ذرههای بسپژوهش سیستم  .2

 سید محمد امینی  82اسفند  علمی ـ پژوهشی اصفهان دانشگاه صنعتی با همكاری  ـ ایرانانجمن فیزیكپژوهش فیزیك ایران ـ    .3

4.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی -فیزیك پژوهشهای نوین  

96 

محمد اسماعيل عظيم  

 عراقي

 مصطفی زاهدی فر  91دی  پژوهشی –علمی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همكاری دانشگاه کاشان –سنجش و ایمنی پرتو   .5

 محمد امیر حمزه تفرشی  83د اسفن علمی ـ پژوهشی ای ـ سازمان انرژی اتمیعلوم و فنون هسته   .6

 کیوان آقا بابایی سامانی  91آبان  ترویجیعلمی ـ ن انجمن فیزیك ایرا -فیزیك روز    .7

 عباسعلی علی اکبری بیدختی  82اسفند علمی ـ پژوهشی فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران    .8

 فاطمه شهشهانی   80خرداد  ترویجیعلمی ـ هرا )س(ـ دانشگاه الز )علوم پایه سابق(فیزیك کاربردی     .9

 محمد آقا بلوری زاده  94تابستان  ترویجیعلمی ـ و فوتونیك ایران انجمن اپتیك -نور   .10

11.  
پاییز و زمستان  علمی ـ پژوهشی اه صنعتی مالك اشتردانشگ -هیدروفیزیك 

94 

 محمود مرادی 
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                                                                                                                                                                   12.  
International Journal of Optics and Photonics 

83اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ بین  حبیب تجلی   

13.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 یوسف ثبوتی  90دی  علمی ـ پژوهشی انجمن نجوم ایران

14.  
Journal of Optoelectronical Nanostructures- مرو دشت  دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 با همكاری انجمن انرژی خورشیدی ایران
 جنابعلی جهرمی  94زمستان  علمی ـ پژوهشی

15.  
Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 داوود درانیان  88اسفند  علمی ـ پژوهشی فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
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 هنر و معماري                                                                                                                                                                   
 «هنر و معماری»                                                                                                                               هنر   

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 مهناز اشرفی  92تیر  ترویجی –علمی  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  –اثر   .1

 مهدی حسینی  90بهار  علمی ـ ترویجی فهان دانشگاه هنر اص -پژوهش هنر  .2

 مصطفی مختاباد  93بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن هنرهای نمایشی ایران  –تئاتر   .3

 عفت السادات افضل طوسی  87آبان  علمی ـ ترویجی جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا )س(  .4

 سید غالمرضا اسالمی   91مهر  پژوهشی –علمی  هنر فرهنگستان هنر پژوهشكده –کیمیای هنر    .5

 حبیب اله آیت الهی  83اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ایران   .6

 السادات افضل طوسی عفت  96تابستان  علمی ـ پژوهشی انجمن هنرهای تجسمی ایران  –مبانی نظری هنرهای تجسمی    .7

 مهدی حسینی  89دی  علمی ـ پژوهشی های دیگردانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاه هنر ـمطالعات تطبیقی    .8

 مهناز شایسته فر  87آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ـ موسسه مطالعات هنر اسالمی   .9

 محمدتقی آشوری   89دی  پژوهشیعلمی ـ  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر   .10

 سید مصطفی مختاباد امرئی  89مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه هنر –نامه هنرهای نمایشی و موسیقی   .11

 الهیاله آیتحبیب  89اسفند  پژوهشیعلمی ـ   نگره ـ دانشگاه شاهد   .12

 یعقوب آژند  80دی  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پردیس هنرهای زیبا دا )هنرهای زیبا سابق(هنرهای تجسمی    .13

 محمدباقر قهرمانی  80دی  علمی ـ پژوهشی تهرانشگاهنزیبا داهنرهای  ـ پردیس زیبا سابق()هنرهای نمایشی و موسیقی  هنرهای   .14

 «معماری  هنر و »                                             معماری                                                                            

ف
دی

ر
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