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 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                            تاريخ

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 فاطمه جان احمدي  09خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن ايرانی تاريخ اسالم پژوهشنامه تاريخ اسالم ـ   .1

2.  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات -پژوهشنامه تاريخ اجتماعی و اقتصادي

 فرهنگی با همکاري انجمن ايرانی تاريخ
 شهرام يوسفی فر  01خرداد  ترويجی ـعلمی 

 احمدرضا خضري  01خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن ايرانی تاريخ اسالم -پژوهشنامه تاريخ تشیع  .3

 احمد بادكوبه هزاوه  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران( مقاالت و بررسیها سابق)پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمی   .4

 محمدرضا نصیري  01خرداد  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه پیام نور با همکاري دانشگاهها  -پژوهشنامه تاريخ هاي محلی ايران  .5

 مرتضی نورايی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهان ـ دانشگاه (سابق انسانی  ادبیات و علوم)پژوهشهاي تاريخی   .6

 منصور صفت گل  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهاي علوم تاريخی   .4

 علی محمد ولوي  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)و ايران  اسالم  تاريخ  .0

 عطاء اله حسنی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاريخ ايران  .0

 فر شهرام يوسفی  03خرداد علمی ترويجی تاريخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه  .19

 محمد باقري   04خرداد  علمی ـ پژوهشی تاريخ علم ـ پژوهشکده تاريخ علم دانشگاه تهران  .11

12.  
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در  -تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 دانشگاه معرف اسالمی -دانشگاهها
 فاطمه جان احمدي  01مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد امیر شیخ نوري  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز( ادبیات و علوم انسانی سابق) اسالم تاريخ نامه ايران بعد از  .13

 علی محمد ولوي  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)نگاري  نگري و تاريخ تاريخ  .14

 زاده هادي عالم  00اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقاتتاريخ و تمدن اسالمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و   .15

 اصغر منتظر القائم  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ( مطالعات اسالمی سابق)تاريخ و فرهنگ    .16

14.  
تحقیقات تاريخ اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با 

 هاي ديگر همکاري دانشگاه
 شهرام يوسفی فر  09خرداد  پژوهشی  علمی ـ

 پروين تركمنی آذر   03اسفند پژوهشی  ـعلمی  ـ پژوهشگاه علوم انسانی (فرهنگ ويژه تاريخ سابق)جستارهاي تاريخی   .10

 الدين نیکنامی كمال  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)شناسی  مطالعات باستان  .10

 مهدي محقق  00بهمن  پژوهشی ـعلمی  پژوهشکده تاريخ اسالم ـ مطالعات تاريخ اسالم   .29

 علیمحمد ولوي  09آبان  پژوهشی ـعلمی  مطالعات تاريخ فرهنگی ـ انجمن ايرانی تاريخ  .21

22.  
Iranian Journal of Archaeological Studies 

هاي ديگر دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همکاري دانشگاه  
 فرهنگ خادمی ندوشن  00مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 

 «نشريات علوم انساني»                                                                                                                 ادبيات و زبانها 
 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 شه خالهیمحرم رضايتی ك  04دي  علمی ـ پژوهشی ادب پژوهی ـ دانشگاه گیالن    .1

 غالم عباس رضايی هفتادر  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ادب عربی     .2

 نژادعلیرضا حاجیان  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ادب فارسی     .3

4.  
 شهیدباهنر دانشگاه ـ (انسانی سابق ات و علوم ادبی دانشکده )ادب و زبان فارسی   

 كرمان 
 يحیی طالبیان   01دي  ـ پژوهشی علمی

 ابوالقاسم رادفر  01مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -ادبیات پارسی معاصر   .5

6.  
 بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ(  انسانی سابق ادبیات و علوم  دانشکده )ادبیات پايداري   

 كرمان 
 محمد صادق بصیري  01دي  علمی ـ پژوهشی
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4.  

 بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ(  انسانی سـابق  ادبیات و علوم  دانشکده )ادبیات تطبیقی   

 كرمان 
 نیا ناصر محسنی  01دي  علمی ـ پژوهشی

 مريم حسینی  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)ادبیات عرفانی   .0

 امیر بانو مصفا كريمی  04اسفند  علمی ـ پژوهشی جنوب آزاداسالمی واحدتهرانشناختی ـ دانشگاه عرفانی و اسطوره ادبیات    .0

 محمد حسین كرمی  40مهر  علمی ـپژوهشی ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)بوستان ادب   .19

 سید محمد مرندي  04مرداد  پژوهشیـ علمی دانشگاه تهرانـ  (پژوهش زبانهاي خارجی سابق)پژوهش ادبیات معاصر جهان   .11

12.  
اجتماعی  انسانی و مطالعات پژوهشگاه علومفارسی ـ    پژوهش زبان و ادبیات

 جهاد دانشگاهی
 حسینعلی قبادي   05آذر  علمی ـ پژوهشی

 اله شکر اسدالهی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهش زبان و ادبیات فرانسه    .13

 محمد مهدي ناصح   04اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشنامه ادب غنايی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان   .14

 سیدعلی اصغر میرباقري فرد  09آبان  پژوهشی ـعلمی  پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  .15

16.  
انجمـن تـرويز زبـان و ادب      (گوهر گويـا سـابق  )پژوهشهاي ادب عرفانی 

 فارسی ايران
 سید علی اصغر میرباقري فرد  05شهريور  علمی ـ پژوهشی

 مهین پناهی   02فروردين  علمی ـ پژوهشی انجمن زبان و ادبیات فارسی ـپژوهشهاي ادبی   .14

10.  
  ـ   (پـژوهش زبانهـاي خـارجی سـابق    )پژوهشهاي زبانشناختی در زبانهاي خارجی   

 دانشگاه تهران
 سید حسن زهرايی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد عموزاده  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهانـ  (سابق ادبیات و علوم انسانی)پژوهشهاي زبانشناسی     .10

 امید طبیب زاده  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان  –پژوهشهاي زبانشناسی تطبیقی    .29

 علی درزي  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهاي زبانی     .21

 میر منصور ثروت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی بهشتی شهید ـ دانشگاه (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاريخ ادبیات  .22

 مهدخت پورخالقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)جستارهاي ادبی     .23

 حمید رضا شعیري  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس( مدرس سابق)جستارهاي زبانی   .24

 بین فريده حق  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)زبان پژوهی   .25

 زهره زرشناس  01تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –زبان شناخت    .26

24.  
دانشـگاه  ــ   (ادبیـات و علـوم انسـانی سـابق    ) هاي خراسان زبانشناسی و گويش  

 فردوسی مشهد
 مهدي مشکوه الدينی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

 معصومه معدن كن  09خرداد  علمی ـ پژوهشی تبريزدانشگاه ـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادب فارسی     .20

 نجمه رجايی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادبیات عربی   .20

 فالحغالمعلی   09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت معلم ( ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادبیات فارسی   .39

 شناسی انجمن زبان ـشناسی  زبانزبان و   .31
 علمی

 ـپژوهشی
 يحیی مدرسی تهرانی  04تیر 

 فاطمه مدرسی  00تیر  علمی ـ پژوهشی موسسه انتشارات امید مجد ـ   شناسی نظم و نثر فارسی سبك  .32

 اسحاق طغیانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی فارسی ترويز زبان و ادب انجمن اصفهان ـ باهمکاري  فنون ادبی ـ دانشگاه  .33

34.  
بــا همکــاري   ـــ( ره)المللــی امــام خمینــی   دانشــگاه بــین لســان مبــین ـ  

 هاي ديگر دانشگاه
 احمد پاشا زانوس  00مهر  علمی ـ پژوهشی

 مهدي ملك ثابت   06مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه يزد( نامه سابق كاوش)نامه زبان و ادبیات فارسی كاوش  .35

 ابوالقاسم رادفر  01تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -ادب پارسیكهن نامه   .36

 دانشگاه عالمه طباطبايی ـ (ادب سابق زبان و) متن پژوهی ادبی  .34
  02مرداد  علمی ـ ترويجی

 رضا مصطفوي سبزواري
  00تیر  علمی ـ پژوهشی

 حسین آقا حسینی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (ادبیات و علوم انسانی سابق) شناسی ادب فارسی متن  .30

 بهرام مقدادي  00دي  علمی  ـ  ترويجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت   مطالعات ادبیات تطبیقی ـ  .30

49.  
مطالعات ادبیات كودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همکاري انجمن ترويز زبان   

 فارسیو ادبیات 
 كاووس حسن لی  00آبان  علمی ـ پژوهشی
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 محمدرضا صرفی   04مرداد  ترويجی ـعلمی  دانشگاه كرمان ـمطالعات ايرانی   .41                                                                                                                                                                   

 فرزانه فرحزاد   04مرداد  پژوهشی ـعلمی  خصوصی ـمطالعات ترجمه   .42

 محمد حسین جواري  01تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه اصفهان  –مطالعات زبان فرانسه    .43

 حسن فروغی  01تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شهید چمران اهواز –مطالعات زبان و ادبیات فرانسه    .44

 بهزاد قنسولی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد  دانشگاه فردوسیـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)مطالعات زبان و ترجمه     .45

46.  
بـا  ــ   سـمنان   دانشـگاه  ـ  (انسانی سابق علوم  دانشکده )مطالعات زبانی ـ بالغی  

 فارسی ادبیات و زبان  انجمنهمکاري 
 محسن ابوالقاسمی  03شهريور  ترويجی علمی 

 (گیالنی)عی یاحمد سم  40بهمن  علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـنامه فرهنگستان   .44

 محمدعلی آذرشب  09آبان  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر نقد ادب معاصر عربی ـ دانشگاه يزد ـ با همکاري دانشگاه   .40

 رودمعجنی  محمود فتوحی  00شهريور  علمی ـ پژوهشی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس مركزنقد ادبی ـ    .40

59.  
 دانشـگاه ــ   (پژوهشنامه ادبیات و علـوم انسـانی سـابق   )نقد زبان و ادبیات خارجی  

 شهید بهشتی 
 جالل سخنور  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

51.  
Iranian Journal  of Applied Language Studies  

 علی اصغر رستمی ابوسعیدي  00آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همکاري انجمن زبانشناسی ايران

52.  
Iranian Journal of Applied Linguistics  

 محمد حسین كشاورز  01دي  علمی ـ پژوهشی معلمدانشگاه تربیت ـ  شناسی كاربردي زبان

53.  
  Issues in Language Teaching- دانشگاه عالمه طباطبايی با

 همکاري دانشگاهها 
 ضیاءالدين تاج الدين كاوردي   01تیر  علمی ـ پژوهشی

54.  
 Journal of English Language Teaching and Learning 

ـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)مطالعات آموزش و فراگیري زبان انگلیسی   

 دانشگاه تبريز
 مسعود رحیم پور  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

55.  
 Journal of Teaching Language Skills 

 ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)آموزش مهارتهاي زبان  
علمی ـ 

 پژوهشی
 رحیمیانجالل   40مهر 

56.   Plume ـ  انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ قلم   نسرين خطاط   03اسفند  علمی ـ پژوهشی 

54.  
Teaching English Language 

 الدين تاج الدين سیدضیا  03شهريور  علمی ـ پژوهشی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ايرانـ  آموزش زبان انگلیسی 

       اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال 
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 غالمعباس توسلی  09آبان  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات  و واحد علوم  دانشگاه آزاداسالمی   مطالعات توسعه اجتماعی ايران ـ  .46

 يوسفعلی اباذري   09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)مطالعات جامعه شناختی   .44

 طوبی كرمانی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردي زنان ـ شوراي فرهنگی اجتماعی زنان  .40

40.  

مطالعـات فرهنـگ ـ ارتباطـات ـ پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات          

ــگ ــالمی  وزارت فرهنـــــــــــــــــــ و ارشاداســـــــــــــــــــ

 وارتباطات فرهنگی مطالعات ايرانی انجمن باهمکاريـ 

 جالل درخشه  09آبان  پژوهشی ـعلمی 

59.  
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسـالمی   -اجتماعی خراسان -مطالعات فرهنگی 

 خراسان جنوبی
 زهرا علیزاده بیرجندي  01شهريور  ترويجی علمی 

 محمد تقی آزاد ارمکی  05آذر  علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگی وارتباطاتـ انجمن ايرانی فرهنگی و ارتباطات مطالعات   .51

52.  
اي در علوم انسانی ـ پژوهشگاه مطالعات فرهنگـی و    رشته  مطالعات میان

 اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 علی اكبر علیخانی  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 حبیب اله زنجانی  04فروردين  علمی ـ پژوهشی ايرانشناسی شناسی ـ انجمن جمعیتنامه انجمن جمعیت  .53

 حسین كچوئیان  09مهر  علمی ـ پژوهشی تهران دانشگاه ـ (سابق اجتماعی علوم نامه)مسلمان  هاي اجتماعی متفکران نظريه  .54

 محمدمهدي تسخیري   40ارديبهشت ترويجی علمی  مجمع جهانی تقريب بین مذاهب اسالمی ـرساله التقريب   .55

56.  
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 سیدمحمدباقر حجتی  01خرداد  پژوهشیـ  علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوي –آموزه هاي قرآنی   .1

 عباس همامی   06ارديبهشت  پژوهشیـ  علمی پژوهشنامه قرآن و حديث ـ انجمن علوم قرآن و حديث  .2

 علیرضا میرزامحمد  01مرداد  پژوهشیـ  علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –پژوهشنامه علوي   .3

 منصور پهلوان  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)ژوهشهاي قرآن و حديث  پ  .4

 منصور پهلوان  01شهريور  علمی ـ پژوهشی بنیاد نهز البالغه-پژوهشهاي نهز البالغه  .5

 آزار شیرازي عبدالکريم بی   06تیر  علمی ـ پژوهشی ( س)تحقیقات علوم قرآن و حديث ـ دانشگاه الزهرا   .6

 سید رضا مودب  04اسفند  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر ـ با همکاري دانشگاه دانشگاه كاشانحديث پژوهی ـ   .4

 منصور پهلوان    05تیر   ترويجی علمی  موسسه فرهنگی نبأ مبین سفینه   .0

 مهدي مهريزي   05مهر  علمی ـ پژوهشی علوم حديث ـ دانشکده علوم حديث  .0

 سید كاظم طباطبايی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) علوم قرآن و حديث    .19

 محمدعلی رضايی اصفهانی  00اسفند  علمی ـ ترويجی المهدي مركز تحقیقات قرآن كريم  قرآن پژوهی خاورشناسان ـ  .11

 محمدعلی رضايی اصفهانی  09دي  علمی ـ ترويجی المهدي قرآن و علم ـ مركز تحقیقات قرآن كريم  .12

 محمد كاظم شاكر  00مهر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر دانشگاه يزد ـ با همکاري دانشگاه  كتاب قیم ـ  .13

 محمدمهدي ركنی يزدي   09تیر  ترويجی ـعلمی  بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي ـمشکوه   .14

 غروي نائینی نهله  00فروردين  علمی ـ ترويجی ايرانحديث  با همکاري انجمن علوم قرآن و منهاج ـ خصوصی ـ  .15
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 محمد علی شیخ  06دي  علمی ـ پژوهشی آينه معرفت ـ دانشگاه شهید بهشتی   .1

 قربان علمی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)اديان و عرفان   .2

 مهدي دهباشی  00تیر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر الهیات تطبیقی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همکاري دانشگاه  .3

 قاسم كاكائی   02اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ با همکاري انجمن معارف اسالمی ايران دانشگاه شیرازـ  انديشه دينی  .4

 احمد بهشتی  06تیر  علمی ـ پژوهشی ها انديشه نوين دينی ـ نهاد نمايندگی رهبري در دانشگاه  .5

 اسحاق طاهري  09دي  علمی ـ پژوهشی انسان پژوهی دينی ـ مجتمع آموزش عالی شهید محالتی  .6

 مجید معارف   04فروردين  علمی ـ پژوهشی حديث ايران با همکاري انجمن علوم قرآن وـ خصوصی ـ  پژوهش دينی  .4

 محسن جوادي  03آبان  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن معارف اسالمی( انجمن معارف اسالمی سابق)پژوهشهاي اخالقی   .0

 سید فتح اله مجتبايی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقاتو دانشگاه آزاد واحد علوم  پژوهشنامه اديان ـ  .0

 قاسم كاكايی  09دي  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه عرفان ـ انجمن علمی عرفان اسالمی  .19

 مظاهر مصفا  03تیر ترويجی علمی  خصوصی ـتحقیقات اسالمی   .11

 سید محمدباقر حجتی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی ـ موسسه شیعه شناسی  .12

 خصوصی ـقبسات    .13
  40خرداد  علمی ـ ترويجی

 محمد محمدرضايی 
  06شهريور  علمی ـ پژوهشی

 اي محمد علی اژه  09خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهان دانشگاهـ  (سابق انسانی  ادبیات و علوم)متافیزيك     .14

 محمود عابدي   04خرداد  پژوهشی ـعلمی  مطالعات عرفانی ـ دانشگاه كاشان  .15

 ابوالفضل ساجدي  06شهريور  علمی ـ ترويجی (ره)معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   .16

 رضا اكبريان  04اسفند  علمی ـ پژوهشی (  ره)معرفت فلسفی ـ موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی   .14

 سید مسعود پورسیدآقايی  00آبان  علمی ـ پژوهشی مشرق موعود ـ موسسه آينده روشن  .10
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 رضا اكبري   06تیر  پژوهشیـ  علمی (ع)ـ دانشگاه امام صادق   (نامه حکمت سابق)پژوهشنامه فلسفه دين   .1

 يحیی يثربی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهاي فلسفی     .2

 احمد بهشتی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم كالمی  پژوهشهاي فلسفی   .3

4.  
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی با همکاري  –پژوهشهاي هستی شناختی  

 ي ديگردانشگاهها
 عین اله خادمی  01شهريور  علمی ـ پژوهشی

 حسین كلباسی اشتري  09اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن علمی تاريخ فلسفه تاريخ فلسفه  .5

6.  
ـ جاويدان خرد ـ    همکـاري انجمـن   بـا  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  

 حکمت و فلسفه ايران
 ابراهیمی دينانی غالمحسین  00شهريور  پژوهشی  علمی ـ

 حمیدرضا آيت الهی   09اسفند  پژوهشی ـ علمی  انجمن علمی فلسفه دين ايران  –جستارهاي فلسفه دين   .4

 سعادت مصطفوي  سیدحسن  00خرداد  علمی ـ پژوهشی واحد خواهران( ع)ـ دانشگاه امام صادق ( النور همشکو)حکمت سینوي   .0

 حمیدرضا آيت الهی  01خرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -حکمت معاصر  .0

 حسین كلباسی  00مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبايی حکمت و فلسفه ـ  .19

 اي خامنه یسیدمحمدحسین   05آذر  علمی ـ پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا ـ خردنامه صدرا  .11

 نصراله حکمت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید بهشتیـ  (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)شناخت     .12

 حسین كلباسی اشتري  01مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -شناسی بنیاديغرب   .13

 حسین غفاري  00ارديبهشت علمی ـ پژوهشی فلسفه ـ دانشگاه تهران   .14

 احمد احمدي  04دي  علمی ـ پژوهشی فلسفه دين ـ پرديس قم دانشگاه تهران  .15

16.  
انسانی و مطالعـات فرهنگـی ـ بـا همکـاري      فلسفه علم ـ پژوهشگاه علوم  

 هاي ديگر دانشگاه
 سروري یسید حسن حسین  09خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 سید مرتضی حسینی شاهرودي  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) فلسفه و كالم    .14

 عبدالرسول كشفی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران  (مقاالت و بررسیها سابق)فلسفه و كالم اسالمی   .10

 سیدمحمدعلی حجتی  01مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -منطق پژوهی  .10
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 علیرضا مرادي  04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه تربیت معلم تهران      .1

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                              فقه و حقوق 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 محمدواعظ زاده خراسانی  01مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوي -آموزه هاي فقه مدنی  .1

 علی حسین نجفی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوي  ـ كیفري حقوقهاي  آموزه  .2

 پاسبانمحمدرضا   05آذر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی( پژوهش حقوق و سیاست سابق)پژوهش حقوق   .3

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

 سید قاسم زمانی  04مرداد  علمی ـ ترويجی شهردانش موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی ـحقوقی  پژوهشهاي  .5

 محمدعلی اردبیلی   06تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .6

 محمد حسن صادقی مقدم  04اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  (حقوق و علوم سیاسی سابق)حقوق   .4

 عبدالحسین شیروي  00بهمن  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی  حقوق اسالمی ـ  .0

 ربیعا اسکینی  40بهمن  پژوهشی علمی ـ دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)حقوق تطبیقی   .0

 ـ پرديس قم دانشگاه تهران( سابق حقوقی هاي انديشه) حقوق خصوصی  .19
  02شهريور  ترويجی ـعلمی 

 عبدالحسین شیروي 
  00دي  علمی ـ پژوهشی

 عباسعلی كدخدايی   46خرداد  ترويجی علمی  المللی مركز امور حقوقی بین ـ المللی بین حقوقی  .11

 عباس جعفري  00اسفند  علمی ـ پژوهشی قوه قضايیه   حقوقی دادگستري ـ  .12

 محمود باقري  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همکاري دانشگاه هاي ديگر    .13

 حسین صابري  03خرداد  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (دانش و توسعه سابق)دانشنامه حقوق اقتصادي   .14

15.  
ـ  بــا همکــاري ـ   دانشــگاه علــوم قضــايی  ديــدگاههاي حقــوق قضــايی 

 هاي ديگر دانشگاه
 سید مرتضی قاسم زاده   09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدتقی فخلعی   09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) فقه و اصول    .16

 سید محمدتقی علوي  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (ادبیات و علوم انسانی سابق)فقه و حقوق اسالمی ـ   .14

 محمد علی اردبیلی  00مهر  علمی ـ ترويجی واحد خواهران( ع)دانشگاه امام صادق فقه و حقوق خانواده ـ   .10

 علی مظهر قراملکی  44مرداد  پژوهشیعلمی ـ  ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)فقه و مبانی حقوق اسالمی   .10

 علی اصغر حاتمی  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)مطالعات حقوقی   .29

 سعید حبیبا  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی   .21

 ـ دانشگاه سمنان (دانشکده علوم انسانی سابق) مطالعات فقه و حقوق اسالمی  .22
  03شهريور  ترويجی  علمی ـ

 احمد باقري
  00مهر  علمی ـ پژوهشی
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

  داريوش فرهود   04مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن ايرانی اخالق در علوم و فناورياخالق در علوم و فناوري ـ   .1

2.  
  نهاد نمايندگی مقام معظم   دانشگاه معارف اسالمی ـ پژوهشنامه اخالق ـ  

 رهبري در دانشگاهها  
 احدفرامرز قراملکی  09اسفند  پژوهشی ـعلمی 
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2.  

ــ  (مطالعات تربیتی و روانشناسی سـابق ) پژوهشنامه روانشناسی بالینی  و مشاوره

 مشهد دانشگاه فردوسی
 بهرامعلی قنبري  03خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا زمانی   43خرداد  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـپژوهشهاي روانشناختی   .3

 محمود ايروانی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ايران  .4

5.  
دانشـگاه   (سابق روانشناسی و علوم تربیتی)پژوهشهاي كاربردي روانشناختی 

 تهران
 فرد محمد خداياري  02بهمن  علمی ـ پژوهشی

6.  
باهمکاري  ـ  تبريز  دانشگاه  (سابق روانشناسی) پژوهشهاي نوين روانشناختی

  شناسی ايرانروانانجمن 
 امیرهوشنگ مهريار   03مرداد  علمی ـ پژوهشی

4.  
انجمن مشـاوره  ـ ( ها و پژوهشهاي مشاوره سابقتازه) پژوهشهاي مشاوره

 ايران
 باقر ثنايی ذاكر   03آذر  علمی ـ پژوهشی

 شناختی علومموسسه مطالعات  ـ شناختی علوم هاي تازه  .0
  02فروردين  ترويجی علمی 

 كیامنش علیرضا
  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 یتهران محمدعلی مظاهري   06اسفند  علمی ـ پژوهشی خانواده پژوهی ـ پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی   .0

19.  
پرورش ـ با همکاري خانواده و پژوهش ـ پژوهشکده مطالعات آموزش و 

 انجمن مددكاري اجتماعی ايران
 نژاد شکوه نوابی  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

11.  
ـ  دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد     دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي 

 خوراسگان ـ با همکاري انجمن روانشناسی ايران
 اصغر آقايی جشوقانی  09ارديبهشت  پژوهشی  علمی

12.  
ـ  (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)دستاوردهاي روانشناختی  دانشـگاه شـهید    ـ

 اهوازچمران 
 هنرمند زاده مهناز مهرابی  40تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد كريم خداپناهی  03دي  علمی ـ پژوهشی روانشناسیايرانی انجمن  ـروانشناسی   .13

14.  
ـ    ـ بـا همکـاري     دانشـگاه عالمـه طباطبـايی     روانشناسی افـراد اسـتثنايی 

 هاي ديگر دانشگاه
 مريم سیف نراقی  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 ايمان اله بیگدلی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی سمنان   روانشناسی بالینی ـ دانشگاه  .15

 محمدعلی اصغري مقدم  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد ـ(  سابق دانشور)روانشناسی بالینی و شخصیت   .16

 محمدكريم خدپناهی  06تیر  علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه آزاد اسالمی (روانشناسان ايرانی سابق)روانشناسی تحولی   .14

 علی دالور  00خرداد  علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی  .10

 احمد علی پور  09اسفند  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همکاري دانشگاه هاي ديگر  .10

 عصمت دانش  00مهر  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی كاربردي ـ دانشگاه شهید بهشتی  .29

21.  
ـ  هـاي   با همکاري دانشـگاه ـ   دانشگاه محقق اردبیلی روانشناسی مدرسه 

 ديگر
 محمد نريمانی  09اسفند  پژوهشی  علمی ـ

 محمدعلی بشارت   05اسفند  علمی ـ پژوهشی ايران یروانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناس  .22

23.  
ـ    ـــ باهمکــاري انجمــن( ع)حســین  دانشــگاه امــام  روانشناســی نظــامی 

 روانشناسی نظامی 
 نیا رضا كرمی  00تیر  علمی ـ پژوهشی

24.  
دانشـگاه پیـام نـور بـا همکـاري انجمـن روانشناسـی        - شناخت اجتماعی

 اجتماعی ايران
 حسین زارع  09دي  علمی ـ پژوهشی

 علی فتحی آشتیانی   06مهر  پژوهشی ـعلمی  ( عز)اله علوم رفتاري ـ دانشگاه علوم پزشکی بقیه  .25

 محمود منصور   03دي  پژوهشی ـعلمی  خصوصی ـعلوم روانشناختی   .26

24.  
دانشــگاه   ـــ(فرهنــگ مشــاوره ســابق)و روان درمــانیفرهنــگ مشــاوره 

 هاي ديگر طباطبايی ـ باهمکاري دانشگاه عالمه
 عبداله شفیع آبادي  00اسفند  پژوهشی ـعلمی 

20.  
مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ بـا همکـاري انجمـن      

 مشاوره ايران 
 سیمین حسینیان  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 غالمرضا رجبی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی مشاوره كاربردي ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .20
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39.  

مشــاوره و روان درمــانی خــانواده ـ دانشــگاه كردســتان ـ باهمکــاري     

 هاي ديگر  دانشگاه
 نجمه حمید  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 سوسن سیف   03دي  علمی ـ پژوهشی (س) الزهرا دانشگاه ـروانشناختی   مطالعات  .31

32.  
مطالعات روانشناسی بـالینی ـ دانشـگاه عالمـه طباطبـايی ـ بـا همکـاري         

 هاي ديگر دانشگاه
 فرامرز سهرابی اسمرود  00مهر  علمی ـ پژوهشی

33.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همکاري    مطالعات روانشناسی تربیتی 

 انجمن ايرانی روانشناسی 
 بهروز بیرشك  00تیر  علمی ـ پژوهشی

34.  
International Journal of Psychology 

ايران  انجمن روانشناسیروانشناسی ـ   
 حسین شکركن  02دي  علمی ـ پژوهشی
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 سرخابی دوزي محمديمنی   03شهريور  علمی ـ پژوهشی انجمن آموزش عالی ايرانـ  آموزش عالی ايران  .1

2.  
دانشـگاه آزاد    باشگاه پژوهشـگران جـوان  ـ   ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

 با همکاري دانشگاه هاي ديگرـ  اسالمی
 حسن احدي  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 علی دالور  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ديگر هاي دانشگاه باهمکاريطباطبايی ـ  عالمه گیري تربیتی ـ دانشگاه اندازه  .3

4.  
انجمـن ايرانـی    ـ بـا همکـاري    (س)الزهـرا  دانشگاه ـ   تربیتیهاي نوين انديشه

 تعلیم و تربیت
 طیبه ماهروزاده  03دي  علمی ـ پژوهشی

5.  
انجمن مطالعات برنامـه درسـی ايـران بـا      –برنامه ريزي درسی نظريه و عمل 

 همکاري دانشگاه خوارزمی
 محمد عطاران  01مرداد  علمی ـ پژوهشی

6.  
ـ  ريزي درسی ـ دانشگاه آزاد   پژوهش در برنامه بـا    اسالمی واحد خوراسـگان 

همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ايران
 محمد حسین يارمحمديان  09تیر  علمی ـ پژوهشی

4.  
وزارت آمـوزش و  ــ  (كودكان اسـتثنايی پژوهش در حیطه ) كودكان استثنايی

 پرورش
 داريوش فرهود   04مرداد  علمی ـ پژوهشی

 فريبرز درتاج  04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهاي آموزشی ايرانانجمن پژوهش در نظامهاي آموزشی ـ   .0

 ذكاوتی قراگوزلوعلی    02اسفند  علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیتـ انجمن  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  .0

19.  
دانشـگاه  ــ  (مطالعات تربیتـی و روانشناسـی سـابق   ) پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

 م و تربیتیتعلانجمن  با همکاري ـ مشهد فردوسی
 بختیار شعبانی وركی  03خرداد پژوهشیـ علمی 

11.  
ريـزي   پـژوهش و برنامـه   موسسـه  ـعـالی     آمـوزش  ريزي در برنامه و  پژوهش

 آموزش عالی
 رضا نوروززاده  40آبان  پژوهشیـ علمی 

12.  
دانشـگاه شـیراز ـ بـا همکـاري انجمـن مطالعـات         پژوهشهاي برنامه درسی ـ    

 برنامه درسی ايران
 محمد مزيدي  00دي  علمی ـ پژوهشی

 علی ذكاوتی قراگوزلو   09ارديبهشت  ترويجی ـعلمی  دانشگاه تربیت معلم تهران ـپژوهشهاي تربیتی   .13

 محمد جعفر پاک نیت  00تیر  پژوهشی علمی ـ تربیت اسالمی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .14

 محمود مهرمحمدي   05شهريور  علمی ـ پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ـتعلیم و تربیت   .15

 داريوش فرهود  00دي  ترويجی علمی  تعلیم و تربیت استثنايی ـ سازمان آموزش و پرورش  .16

 (ع)پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ـ دانشگاه امام حسین   .14
  06ارديبهشت ترويجی علمی 

 سعید بهشتی  
  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 حسن ملکی  00آبان  علمی ـ ترويجی اله  راهبردهاي آموزش ـ دانشگاه علوم پزشکی بقیه  .10

 احمدرضا نصراصفهانی  09تیر  علمی ـ پژوهشی رويکردهاي نوين آموزشی ـ دانشگاه اصفهان  .10

 محمدرضا بهرنگی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی آموزشی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت رهیافتی نو در مديريت  .29
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 يداله مهرعلیزاده  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهوازدانشگاه شهید چمران  ـ (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)علوم تربیتی   .21                                                                                                                                                                   

 واجارگاه كوروش فتحی  09بهمن  علمی ـ پژوهشیدانشگاه شهیدبهشتیهاي آموزشی  ـ  مديريت و برنامه ريزي در نظام  .22

 فريده يوسفی  40مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق)مطالعات آموزش و يادگیري   .23

 پور نعمت اله موسی  04ارديبهشت پژوهشی ـعلمی  ايران برنامه درسیمطالعات انجمن  ـمطالعات برنامه درسی   .24

 واجارگاه كوروش فتحی  00بهمن  پژوهشی ـعلمی  درسی ايران برنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ـ انجمن مطالعات  .25

26.  
آموزشـی ـ دانشـگاه مازنـدران ـ باهمکـاري انجمـن         ريـزي  مطالعات برنامه

 آموزش عالی ايران
 ابراهیم صالحی عمران  09آبان  علمی ـ پژوهشی

24.  
ـ  ناتوانی هاي آموزشـی  دانشگاه محقق اردبیلی ـ انجمن پژوهشـ   هاي يادگیري 

ايران
 غالمعلی افروز  09آبان  علمی ـ پژوهشی

 علیرضا كیامنش  03 فروردين پژوهشیـ  علمی پرورش وزارت آموزش و ـ نوآوريهاي آموزشی  .20
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 میراث مکتوبمركز پژوهشی  ـ آينه میراث  .1
  03 ارديبهشت ترويجی ـعلمی 

 حسن رضايی باغ بیدي
   09اسفند  علمی ـ پژوهشی

2.  

 -(علـوم وفنـاوري اطالعـات سـابق    )پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات

پژوهشگاه علوم وفناوري اطالعات ايران با همکاري انجمن كتابداري و اطالع 

 رسانی 

 سید رحمت اله فتاحی  00خرداد  پژوهشیـ علمی 

3.  
دانشـگاه  ـ (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) رسانی پژوهشنامه كتابداري و اطالع

 مشهد فردوسی
 سید رحمت اله فتاحی  03خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا منصوري  00دي  ترويجی علمی  انجمن ترويز علم ايران  ترويز علم ـ   .4

 غالمرضا فدايی عراقی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی كشور عمومی  هاي كتابخانه نهاد ـ  هاي عمومی  و كتابخانه رسانی  اطالع  تحقیقات  .5

6.  
ــالع   ــداري و اط ــات كتاب ــگاهی  تحقیق ــانی دانش ــداري) رس ــابق كتاب ــ (س   ـ

 دانشگاه تهران

  09ارديبهشت  ترويجی ـعلمی 
 غالمرضا فدايی

  00دي  علمی ـ پژوهشی

 پور سیدحسن قدسی  04مرداد  علمی ـ ترويجی سیاست علمی كشور تحقیقات مركز  ـرهیافت   .4

0.  
كشور ـ با همکـاري    تحقیقات و سیاست علمیسیاست علم و فناوري ـ مركز  

 انجمن مديريت تکنولوژي ايران
 سید سپهر قاضی نوري   04فروردين  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین ديانی   04فروردين  علمی ـ پژوهشی آستان قدس رضوي كتابداري و اطالع رسانی   .0

 ا.ا.ـ سازمان اسناد كتابخانه ملی ج گنجیه اسناد  .19
  04دي  ترويجیعلمی ـ 

 آبادي سعید رضايی شريف 
  00آبان  علمی ـ پژوهشی

11.  
ـ  (علوم تربیتی و روانشناسـی سـابق  )مطالعات كتابداري و علم اطالعات  دانشـگاه   ـ

 اهوازشهید چمران 
 عبدالحسین فرج پهلو  40تیر  علمی ـ پژوهشی

 ملی اسنادكتابخانهاطالعات ـ سازمان  مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی  .12
  09مهر  ترويجی ـعلمی 

 آبادي شريف سعید رضايی
  09آبان  پژوهشی ـعلمی 
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2.  

ـ دانشگاه تربیـت    (علوم حركتی و ورزش سابق) پژوهش در طب ورزشی و فناوري

 معلم 
 حیدر صادقی  09مهر  علمی ـ پژوهشی

3.  
ـ  (سـابق  و ورزش  حركتـی  علـوم  )پژوهش در مديريت ورزشی و رفتـار حركتـی     ـ

 معلم   تربیت  دانشگاه
 عباس بهرام  03آبان  علمی ـ پژوهشی

 عبس قنبري نیاكی   00تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه فیزيولوژي ورزشی كاربردي ـ دانشگاه مازندران  .4

 سید محمد حسین رضوي  00دي  پژوهشیـ علمی  دانشگاه مازندران  پژوهشنامه مديريت ورزشی و رفتار حركتی ـ  .5

 علی اصغر رواسی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی جهاد دانشگاهی  ـ پژوهشهاي فیزيولوژي و مديريت در ورزش  .6

4.  
حركتی ـ دانشگاه بوعلی سـیناهمدان ـ     و  علوم   ورزشی  پژوهشهاي مديريت

 ديگر هاي با همکاري دانشگاه
 غالمرضا شعبانی بهار  09فروردين  پژوهشیعلمی ـ 

 فضل اله باقرزاده  09دي  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حركت سابق)رشد و يادگیري حركتی ـ ورزشی   .0

0.  
پژوهشـکده تربیـت بـدنی و علـوم     ـ ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  رفتار حركتی

  ورزشی
 عباس بهرام  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

 حمید محبی   01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -ساز و فعالیت ورزشی سوخت و  .19

 محمد حسین علیزاده  01شهريور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران -(حركت سابق)طب ورزشی   .11

 علی اصغر رواسی  09دي  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حركت سابق)علوم زيستی ورزشی   .12

13.  
پژوهشـکده تربیـت بـدنی و    ــ  ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  فیزيولوژي ورزشی

  علوم ورزشی
 خسرو ابراهیم  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

 خسرو ابراهیم  09مهر  علمی ـ پژوهشی فیزيولوژي ورزشی و فعالیت بدنی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .14

 حسن اسدي  09دي  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حركت سابق)مديريت ورزشی   .15

16.  
پژوهشکده تربیت بـدنی و  ـ ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  مطالعات طب ورزشی

  علوم ورزشی
 رضا رجبی  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

14.  
پژوهشـکده تربیـت   ــ  ( پژوهش در علوم ورزشی سـابق )  مطالعات مديريت ورزشی

 انجمن تربیت بدنی ـ با همکاري بدنی و علوم ورزشی
 ابوالفضل فراهانی  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حامدي نیا  09ارديبهشت  پژوهشیـ  علمی ورزش و علوم زيست حركتی ـ دانشگاه سبزوار  .10
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 بیژن رحمانی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی اسالمی واحد ماليرآمايش محیط ـ دانشگاه آزاد   .1

 محمدرضا حافظ نیا  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس( مدرس سابق) ريزي و آمايش فضا ـ برنامه  .2

 مسعود تقوايی  09آبان  پژوهشیـ علمی  پژوهش و برنامه ريزي شهري ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .3

4.  
همکاري با پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی ـ  شناسی ـ   هاي اقلیم پژوهش

 ايران GISانجمن سنجش از دور 
 علی اكبر متکان  00بهمن  علمی ـ پژوهشی

5.  
دانشـگاه  موسسه جغرافیـاي   ـ( سابق پژوهشهاي جغرافیايی)انسانی پژوهشهاي جغرافیاي 

 تهران
 زياري كرامت اله  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

6.  
دانشـگاه  موسسه جغرافیـاي   ـ  (سابق پژوهشهاي جغرافیايی)طبیعی پژوهشهاي جغرافیاي 

 تهران
 قاسم عزيزي   09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد رضا رضوانی  00آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  پژوهشهاي روستايی ـ    .4

 شهرام روستايی   01تیر  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومورفولوژي  -پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمی   .0

 احمد نوحه گر  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر دانشگاه ـ باهمکاري  هرمزگان  پژوهشهاي فرسايش محیطی ـ دانشگاه    .0

 محمدرضا كاويانی   40آذر  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـتحقیقات جغرافیايی   .19

11.  
ـ  ـ    تحقیقات كاربردي علوم جغرافیايی  بـا همکـاري انجمـن      دانشگاه تربیت معلـم 

 جغرافیاي ايران
 ضیائیان فیروزآبادي زپروي  00دي  پژوهشی  علمی ـ

 عباس سعیدي   02خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیايی ايران ـجغرافیا   .12

 محمدولی شريعت پناهی   01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزش عالی بین المللی قشم -(ايريزي منطقهبرنامه)جغرافیا   .13

 محمد خورشیددوست علی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريز  ريزي ـ جغرافیا و برنامه  .14

 محمد حسین رامشت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (پژوهشی سابق)ريزي محیطی جغرافیا و برنامه  .15

16.  
انجمن جغرافیاي  با همکاري ـدانشگاه سیستان و بلوچستان  ـ جغرافیا و توسعه

 ايران
 حسنعلی غیور   03آبان  علمی ـ پژوهشی

 سعداله واليتی   06اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد اي ـناحیه جغرافیا و توسعه  .14

10.  
هـاي   دانشگاهجغرافیا و مخاطرا ت محیطی ـ  دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همکاري   

 ديگر
 سید رضا حسین زاده  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حافظ نیا   03مرداد  پژوهشی علمی انجمن ژئوپلتیك ايرانـ  ژئوپلتیك  .10

 الدين الدين خواجه سیدجمال   04بهمن  علمی ـ پژوهشی ايران ـ انجمن سنجش از دور ايران GISسنجش از دور و   .29

 خورشیددوست محمد علی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر فضاي جغرافیايی ـ   .21

22.  
  مطالعات جغرافیايی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیـت معلـم سـبزوار ـ بـا همکـاري       

 ديگر هاي  دانشگاه
 جعفر جوان  00تیر  علمی ـ پژوهشی

23.  
همکــاري اي ـ دانشــگاه اصــفهان ـ بــا     مطالعــات و پژوهشــهاي شــهري ـ منطقــه 

 هاي ديگر دانشگاه
 مسعود تقوايی  00خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 عزت اله عزتی  09تیر  علمی ـ پژوهشی هاي نو در جغرافیاي انسانی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  نگرش  .24
  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. 

 1931شهریورماه   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «15» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 
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ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 پرويز داوودي  09آبان  پژوهشی علمی ـ ـ دانشگاه شهید بهشتی  (سابق اقتصاد)ي اقتصادپژوهشهاي الگوسازي   .1

2.  
اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ و  انديشـه اسـالمی ـ بـا همکـاري انجمـن اقتصـاد         

 اسالمی ايران
 عباس عرب مازار   06مهر  علمی ـ پژوهشی

 محمود هوشمند  03خرداد پژوهشی علمی انجمن بازرگانی با همکاري ـدانشگاه فردوسی ـ  (دانش و توسعه سابق)اقتصاد پولی ـ مالی   .3

 عنايت اله فخرايی   04خرداد  علمی ـ پژوهشی شهید چمران اهوازشگاه ـ دان (ايران سابق تحقیقات اقتصادي)اقتصاد مقداري   .4

 رحمان خوش اخالق  09تیر  علمی ـ ترويجی دانشگاه اصفهانـ ( دانشکده علوم اداري و اقتصاد سابق)اقتصاد منابع طبیعی   .5

 مهدي غضنفري  00دي  علمی ـ پژوهشی وزارت بازرگانی  اقتصاد و تجارت نوين ـ  .6

 مصطفی سلیمی فر  03خرداد پژوهشی علمی مشهد ـ دانشگاه فردوسی (دانش و توسعه سابق)اي  اقتصاد و توسعه منطقه  .4

0.  
موسسه عالی آموزش و پژوهش ـ  (برنامه و بودجه سابق) و بودجهريزي  برنامه

 جمهوريراهبردي رياست ريزي ونظارت معاونت برنامه ريزيوبرنامه مديريت

  01آبان  ترويجی ـعلمی 
 محمود متوسلی

  09مهر  علمی ـ پژوهشی

 اكبر كمیجانی  03شهريور  علمی ـ پژوهشی انجمن بازرگانی ـ با همکاري پژوهشکده امور اقتصادي و دارايیـ  پژوهشنامه اقتصادي  .0

 احمد جعفري صمیمی  05مرداد  پژوهشیـ  علمی دانشگاه مازندران  (سابق علوم اقتصاديپژوهشنامه )اقتصاد كالن پژوهشنامه   .19

 وزارت امور اقتصادي و دارايی ـ پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي  .11
  09اسفند  علمی ـ ترويجی

 مهرآرا محسن
  09مهر  علمی ـ پژوهشی

 جمشید پژويان  00شهريور  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی كشور  .12

 احمد مجتهد   01تیر  پژوهشی علمی  دانشگاه عالمه طباطبائی  پژوهشهاي اقتصادي ايران   .13

14.  
با همکاري   استان مركزي ـپژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي ـ دانشگاه پیام نور 

 هاي ديگر دانشگاه
 پور محمدرضا لطفعلی  00مهر  پژوهشیـ  علمی

15.  
ــهاي   ــعه     پژوهشـ ــد و توسـ ــدار  رشـ ــهاي)پايـ ــادي  پژوهشـ ــابق  اقتصـ ــ   (سـ ــگاه ــ     دانشـ

  مدرس تربیت  
 يداله دادگر   03خرداد پژوهشیـ  علمی

 جعفر عبادي  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادي   .16

 مهدي صادقی  00تیر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر تحقیقات مدلسازي اقتصادي ـ دانشکده علوم اقتصادي ـ با همکاري دانشگاه  .14

 سیدهادي عربی   04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهاي اقتصادي   .10

 كاظم ياوري  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر سیاستگذاري اقتصادي ـ دانشگاه يزد ـ با همکاري دانشگاه   .10

 اكبر كمیجانی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)هاي اقتصادي  سیاست  .29

 حسن آقانظري  01خرداد  پژوهشیعلمی ـ  (ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی -معرفت اقتصاد اسالمی  .21

 حمید ابريشمی  04آذر  علمی ـ پژوهشی المللی انرژي مطالعات اقتصاد انرژي ـ موسسه مطالعات بین  .22

23.  
ـ   هاي  با همکاري دانشگاه  مطالعات اقتصاد كاربردي ايران ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 ديگر
 محمد حسن فطرس  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 عباس عرب مازار  09دي  علمی ـ ترويجی اقتصاد اسالمی ـ انجمن اقتصاد اسالمی ايراننامه   .24

25.  
International Economic Studies 

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

26.  
Iranian Journal of Economic Studies 

 كريم اسالملوئیان  40مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق)

24.  
International Journal of Business and Development  

 و بلوچستان دانشگاه سیستان 
 احمد اكبري  00بهمن  علمی ـ پژوهشی



  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. 

 1931شهریورماه   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «16» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                    

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                   حسابداري

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 ساسان مهرانی   40مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانـ  بررسیهاي حسابداري و حسابرسی  .1

 احمد احمدپور  00مهر  علمی ـ پژوهشی بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار  .2

 محسن دستگیر  00خرداد  علمی ـ پژوهشی ديگر هاي با دانشگاه همکاري ـ اصفهان مالی ـ دانشگاه حسابداري پژوهشهاي  .3

 محمد نمازي  40مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق) پیشرفتهاي حسابداري  .4

 رضا راعی  00دي  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  تحقیقات مالی ـ  .5

 علی ثقفی   04خرداد  علمی ـ پژوهشی ايران  حسابداري  ـ انجمن (سابق حسابداري  تحقیقات)و حسابرسی   حسابداري  تحقیقات  .6

 امید پورحیدري  00دي  ـ پژوهشی علمی همکاري انجمن حسابداري ايران با دانشگاه شهید باهنر كرمان ـ   حسابداري ـ دانش  .4

 ديوان محاسبات ـ  دانش حسابرسی  .0
  00مرداد  علمی ـ ترويجی

 اصغر عربیان
  09آذر  پژوهشی  علمی

 هاشم نیکومرام  09تیر  پژوهشی  علمی واحد علوم تحقیقات آزاداسالمی بهادار ـ دانشگاهدانش مالی تحلیل اوراق   .0

 محسن دستگیر  01خرداد  پژوهشی  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه –حسابداري مالی   .19

 فريدون رهنماي رودپشتی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی حسابداري مديريت ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .11

 جعفر باباجانی   01خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبايی -مطالعات تجربی حسابداري مالی  .12

 علی ثقفی  09آبان  علمی ـ ترويجی مطالعات حسابداري و حسابرسی ـ انجمن حسابداري ايران   .13

 فريدون رهنماي رودپشتی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزي مهندسی مالی و مديريت   .14

  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 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 سیاوش نصرت پناه  01خرداد  ترويجی علمی  ا.ا.معاونت آماد و پشتیبانی نیروي انتظامی ج  -انديشه آماد  .1

 علی رضائیان  00آبان  علمی ـ پژوهشی (ع)انديشه مديريت راهبردي ـ دانشگاه امام صادق   .2

3.  
  انجمـن ـ بـا همکـاري     بازرگـانی پژوهشـهاي    مطالعـات   موسسهـ   بازرگانی بررسیهاي

 بازرگانی
 علینقی مشايخی  03آبان  ترويجی علمی 

زاده حمیدرضا فرتوک  09شهريور  علمی ـ پژوهشی تحقیقاتی صنايع دفاعی بهبود مديريت ـ موسسه آموزشی و  .4

 مهدي تقوي  40بهمن  علمی ـ پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی ـپژوهشنامه بازرگانی   .5

 ا. ا.ـ بیمه مركزي ج (صنعت بیمه سابق) پژوهشنامه بیمه  .6
  04مرداد  ترويجی ـعلمی 

 حسین رحمان سرشت
  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 مهرداد مدهوشی  00مهر  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مديريت اجرايی ـ دانشگاه مازندران ـ با همکاري انجمن مديريت ايران  .4

0.  
پژوهشنامه مديريت تحول ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ بـا همکـاري انجمـن مـديريت       

 راهبردي ايران
 سعید مرتضوي  00تیر  پژوهشیـ علمی 

 عادل آذر  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرسپژوهشهاي مديريت در ايران    .0

19.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همکاري انجمـن علـوم     پژوهشهاي مديريت عمومی 

 مديريت ايران
 عادل آذر  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 فرهی بوزنجانیبرزو   00مرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)انسانی ـ دانشگاه امام حسین  پژوهشهاي مديريت منابع  .11

 علی صنايعی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی ديگر هاي اصفهان ـ با همکاري دانشگاه دانشگاه  نوين ـ تحقیقات بازاريابی  .12

13.  
دفتر تحقیقات كـاربردي معاونـت   ـ ( توسعه انسانی پلیس سابق)توسعه سازمانی پلیس

 ريزي ناجا  طرح و برنامه
 علی محمد احمدوند  00بهمن  علمی ـ ترويجی

 سید محمد مقیمی   04آبان  علمی ـ پژوهشی توسعه كارآفرينی ـ دانشگاه تهران   .14

 سید حمید خداداد حسینی  00بهمن  علمی ـ ترويجی دانشگاه علوم انتظامیتوسعه مديريت منابع انسانی و پشتیبانی ـ   .15

16.  
ــانی   ــديريت بازرگـ ــداز مـ ــم انـ ــم)چشـ ــداز چشـ ــابق انـ ــديريت سـ ــگاه     (مـ  ـ دانشـ

 شهید بهشتی
 عباسعلی حاج كريمی  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 علی رضائیان  09تیر  علمی ـ پژوهشی چشم انداز مديريت دولتی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .14

 ابوالحسن فقیهی   06اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم مديريت ايران ـ انجمن علوم مديريت ايران  .10

10.  
ريـزي   فرآيند مديريت و توسعه  ـ موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامـه  

 رياست جمهوري
 عباس منوريان  00دي  علمی ـ  پژوهشی

 زادهمحمدرضا حمیدي   04بهمن  علمی ـ پژوهشی ديگر هاي دانشگاه يزد ـ باهمکاري دانشگاهبازرگانی ـ  هاي مديريتكاوش  .29

 سید محمد مقیمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)مديريت اسالمی ـ دانشگاه امام حسین   .21

 پور طهمورث حسنقلی  06دي  پژوهشی علمی تهرانـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)بازرگانی  مديريت  .22

 علیرضا آزموده اردالن  01خرداد  پژوهشی علمی دانشگاه مالك اشتر با همکاري انجمن ايمنی ايران –مديريت بحران   .23

24.  
ـ با همکاري انجمـن پژوهشـهاي   مديريت بر آموزش انتظامی ـ معاونت آموزشی ناجا   

 آموزشی ايران 
 محمدرضا بهرنگی  04اسفند  علمی ـ ترويجی
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 «نشريات علوم انساني»                                                                                                                                                        مديريت 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

25.  
ـ   سازمان پژوهشهاي علمـی و صـنعتی ايـران ـ بـا همکـاري         مديريت توسعه فناوري 

 انجمن مديريت تکنولوژي ايران
 الفت لعیا  00دي  پژوهشی علمی

 بهرام رنجبريان  00مرداد  پژوهشی علمی ديگر  هاي دانشگاه  اصفهان ـ  باهمکاري تولید و عملیات ـ دانشگاه مديريت  .26

 غالمرضا طالقانی  06دي  پژوهشی علمی تهرانـ دانشگاه  (مديريت سابق دانش)دولتی  مديريت  .24

 زاده عزت اله اصغري  06دي  پژوهشی علمی تهران ـ دانشگاه (مديريت سابق دانش)صنعتی  مديريت  .20

 علیرضا علی احمدي  00تیر  پژوهشی علمی مديريت فردا ـ خصوصی ـ با همکاري انجمن مديريت راهبردي ايران   .20

 ـ پرديس قم دانشگاه تهران (مديريت سابق فرهنگ) مديريت فرهنگ سازمانی  .39
  04فروردين  ترويجی ـعلمی 

 حسن زارعی متین
  00دي  پژوهشی ـعلمی 

 بابك سهرابی  06دي  پژوهشی علمی تهران ـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)فناوري اطالعات  مديريت  .31

 (ع)دانشگاه افسري امام علی   مديريت نظامی  .32
 04اسفند  ترويجی ـعلمی 

 عباس خورشیدي  
 09بهمن  پژوهشی علمی

33.  
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صـنايع دفـاعی بـا همکـاري انجمـن       –مديريت نوآوري 

 مديريت تکنولوژي ايران 
 مهدي نقیان فشاركی  01تیر  پژوهشی علمی

 محمدباقر بابايی طالتپه  09دي  ترويجی ـعلمی  (ع)پژوهشهاي دفاعی ـ دانشگاه جامع امام حسین  مديريت و   .34

 محمدعلی سبحان الهی   01بهمن  ترويجی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات و آموزش مديريت مديريت و توسعه   .35

 السادات زاهدي شمس  00مرداد  پژوهشی علمی  انرژي المللی مطالعات بین  موسسه  نفت ـ مديريت و منابع انسانی در صنعت  .36

34.  
موسسه آموزش عالی سبز با همکاري انجمن  -فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی

 ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 محمود شارع پور  01خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 ابطحیسید حسین   00دي  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبايی  مطالعات جهانگردي ـ  .30

 سید مهدي الوانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی مطالعات مديريت انتظامی ـ دانشگاه علوم انتظامی   .30

49.  
ــديريت  ــات مـ ــولمطالعـ ــود و تحـ ــديريت)بهبـ ــات مـ ــابق مطالعـ ــ (سـ ــگاه  ــ  دانشـ

 یياطباعالمه طب

  01اسفند  ترويجی ـعلمی 
 علی اكبر افجه

  00مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمود صفارزاده   04دي  علمی ـ ترويجی مطالعات مديريت ترافیك ـ دانشگاه علوم انتظامی   .41

 زاده محمدرضا حمیدي  00اسفند  علمی ـ پژوهشی مطالعات مديريت راهبردي ـ انجمن مديريت ايران  .42

43.  
مطالعات مديريت صنعتی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی ـ انجمـن مـديريت اسـتراتژيك      

 ايران
 منصور امیري  00مهر  ـ پژوهشیعلمی 

44.  
مطالعات منابع انسانی ـ دانشگاه هوايی شهید ستاري ـ با همکـاري انجمـن مـديريت      

 راهبردي ايران
 فرج اله ره نوردآهن  09آبان  پژوهشی ـعلمی 

 ناصر میرسپاسی  00اسفند  علمی ـ ترويجی معاونت نیروي انسانی ناجا  منابع انسانی ناجا ـ  .45

 ـ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  امنیت انتظامینظم و   .46
  04اسفند  علمی ـ ترويجی

 علی دالور
  00مهر  علمی ـ پژوهشی

 یبسید محمد اعرا  04دي  علمی ـ ترويجی نظارت و بازرسی ـ بازرسی كل ناجا  .44

40.  
Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 

 دانشگاه تهران پرديس قم
 غالمرضا جندقی  09دي  پژوهشیعلمی ـ 
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 «فني و مهندسي »                                                                                                                              برق     

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 زاده سید محمد صادق  44اسفند  ترويجی ـعلمی  ا.ا.كمیته ملی انرژي ج ـانرژي ايران   .1

 احمد اكبري  00بهمن  علمی ـ پژوهشی عالئم هوشمند  ها ـ موسسه فرهنگی و هنري پردازش پردازش عالئم و داده  .2

3.  
ـ  هــاي هوشــمند در مهندســی بــرق ـ    سیســتم بــا همکــاري   دانشــگاه اصــفهان 

 هاي ديگر دانشگاه
 امین خدابخشیان  00مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدكاظم مروج فرشی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی ايران پژوهشگاه الکترونیك  صنايع الکترونیك ـ  .4

 علی خاكی صديق  02خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی كنترل و ابزار دقیق ايران ـ كنترل  .5

 سعید جلیلی  09آبان  ترويجیعلمی ـ  هاي ديگر محاسبات نرم ـ دانشگاه كاشان ـ با همکاري دانشگاه  .6

 نیما امجدي  00آبان  علمی ـ پژوهشی مدلسازي در مهندسی ـ دانشگاه سمنان  .4

 نیا محسن محسن  00اسفند  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر مديريت انرژي ـ دانشگاه كاشان ـ با همکاري دانشگاه  .0

 بناء شريفیان  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانشکده فنی سابق)مهندسی برق دانشگاه تبريز   .0

 محمد حکاک  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـ( سابق فنی و مهندسی مدرس)مهندسی برق مدرس   .19

 گئورگ قره پتیان  03فروردين  علمی ـ پژوهشی ايران و الکترونیكبرق  نمهندسی انجمنـ  ايران مهندسی برق و الکترونیك  .11

 محمدي حمیدرضاصادق  03فروردين  علمی ـ پژوهشی جهاد دانشگاهی ـ و مهندسی كامپیوتر مهندسی برق  .12

13.  
Amirkabir International Journal of Electrical and 

Electronic  Engineering  

  دانشگاه صنعتی امیركبیر  ـ  (امیركبیر سابق)
 الدين نیکروش سیدكمال  40ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

14.  
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 محمد خلز امیر حسینی  01آذر  علمی ـ پژوهشی صنعت  و علم دانشگاهمهندسی برق و الکترونیك ـ 

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

 مركز تحقیقات مخابرات ايران
 كامبیز بديع  00بهمن  علمی ـ پژوهشی

16.  

Journal of  Information Systems and Telecommunication 

پژوهشکده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد دانشـگاهی ـ بـا همکـاري انجمـن      

  فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

 مسعود شفیعی  09دي  علمی ـ پژوهشی

14.  
Amirkabir International Journal of  Modeling, Identification, 

Simulation & Control  
 دانشگاه صنعتی امیركبیر  ـ  (امیركبیر سابق) 

 الدين نیکروش سیدكمال  40ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

10.  
The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ايران
 رسول جلیلی  09دي  علمی ـ پژوهشی

10.   Scientia Iranica ـ  دانشگاه صنعتی شريف   ابوالحسن وفايی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی 

   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  

 اعتبار نشريهنام  رديف
تاريخ 

 تصويب
 سردبیر 

1.  
ـ  (سابق المللی علوم مهندسی بین)بین المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید  دانشـگاه علـم و    ـ

 صنعت
 سید محمد سید حسینی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 حسین عسکريان ابیانه  09مهر  علمی ـ پژوهشیوري صنعت برق ايران انجمن مهندسی بهره  وري صنعت برق ايران ـ كیفیت و بهره  .2

 كريمیبهروز    01مرداد علمی ـ ترويجی (ع)دانشگاه امام حسین  –مديريت زنجیره تامین   .3

 جعفر رزمی  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشکده فنی سابق)مهندسی صنايع    .4

 سید تقی اخوان نیاكی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ـ (شريف سابق)مهندسی صنايع و مديريت   .5

6.  
International Journal of Industrial Engineering 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبمهندسی صنايع ـ   رسول نورالنساء  04آبان  علمی ـ پژوهشی 

4.  

International Journal of Industrial Engineering  and Productional 

Research 

ـ  (سـابق  بین المللی علوم مهندسی) المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید بین دانشـگاه علـم و    ـ

 صنعت

 سید محمد سید حسینی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

0.  
Journal of Industrial and Systems Engineering 

و سیستم ها ـ مهندسی صنايع انجمن مهندسی صنايع ايران  رسول حجی  06تیر  علمی ـ پژوهشی 

 

 «فني و مهندسي »                                                                                                                              عمران 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 علیرضا رهايی  00آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ايران   .1

 زاده محسن تهرانی  02خرداد  علمی ـ ترويجی راه و ساختمان یانجمن مهندس ـبنا   .2

 عامريمحمود   03آبان  پژوهشی ـعلمی  انجمن حمل و نقل ريلی ايران ـ با همکاري پژوهشکده حمل و نقلـ  پژوهشنامه حمل و نقل  .3

 حمید بهبهانی  02آبان  ترويجی ـعلمی  وزارت راه وترابري ـ جاده  .4

 دانشجو فرهاد  03دي  علمی ـ پژوهشی هاي فوالدي ايران انجمن سازهـ  فوالد سازه و  .5

6.  
با همکاري انجمن علوم و فنون ( ره)علوم و فناوري دريا ـ دانشگاه علوم دريايی امام خمینی  

 دريايی ايران 
 احمد معتمد  04دي  علمی ـ ترويجی

4.  
بـرداري و   ـ انجمـن مهندسـی نقشـه   ( برداري سابق مهندسی نقشه)برداري  علوم و فنون نقشه

 ژئوماتیك ايران
 فرهاد صمدزادگان   09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 سید جواد میر محمد صادقی  00مهر  ترويجی علمی ـ  با همکاري انجمن مهندسی حمل و نقل ايران  فناوري حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابري ـ  .0

 محمود صفارزاده  00تیر  علمی ـ ترويجی سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران  مهندسی ترافیك ـ  .0

19.  
انجمن مهندسی حمل  با همکاريـ  نقل ايران انجمن مهندسی حمل ومهندسی حمل و نقل ـ  

 و نقل ريلی ايران
 محمود صفارزاده   04بهمن  علمی ـ پژوهشی

 محمدسعید سیف  02دي  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دريايی ـ مهندسی دريا  .11

 ابوالحسن وفايی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ـ (شريف ويژه مهندسی عمران سابق)مهندسی عمران شريف   .12

 محمدرضا اصفهانی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشکده مهندسی سابق)مهندسی عمران فردوسی   .13

 مسعود قدسیان  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـ( سابق مدرس و مهندسی فنی)مهندسی عمران مدرس   .14

 علیرضا رهايی  40ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیركبیر ـ (امیركبیر سابق) كبیرزيست امیرعمران و محیط  مهندسی  .15

 ژاد ن محمد علی كی  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانشکده فنی سابق)مهندسی عمران و محیط زيست دانشگاه تبريز   .16

 مسعود تابش  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشکده فنی سابق)برداري   مهندسی عمران و نقشه  .14
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10.  

بـرداري و ژئوماتیـك    برداري و اطالعات مکانی ـ انجمن علمی مهندسی نقشـه   مهندسی نقشه

 ايران
 فرهاد صمدزادگان   00آبان  علمی ـ ترويجی

10.  
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

 علی كاوه  03دي  علمی ـ پژوهشی مركز تحقیقات ساختمان و مسکن آسیايی مهندسی عمران ـ 

29.  
International Journal of Civil Engineering  

 محمدحسن بازيار  01آذر  علمی ـ پژوهشی  انجمن مهندسی عمران  ـ با همکاري دانشگاه علم و صنعت المللی مهندسی عمران ـبین

21.  
International Journal of Opetimization in Civil Engineering 

 علی كاوه  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مركز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ با همکاري قطب مطالعات بنیادين در مهندسی سازه

   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    

 سردبیر  تصويب تاريخ اعتبار نشريهنام  رديف

 رحمت ستوده قره باغ  00مرداد  علمی ـ ترويجی پژوهشکده توسعه تکنولوژي جهاد دانشگاهی  توسعه تکنولوژي صنعتی ـ  .1

2.  
رايانش نرم و فناوري اطالعات ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ با همکـاري انجمـن      

 فناوري اطالعات و ارتباطات ايران
 كمال محامدپور   09دي  پژوهشی  علمی ـ

 جعفر توفیقی  04مرداد  علمی ـ ترويجی (رويش)رشد فناوري ـ مركز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی   .3

4.  
ـ  ـ   صنعت و توسعه فناوري  با همکاري جمعیت ايرانـی پیشـبرد     وزارت صنايع و معادن 

 ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعی  00دي  ترويجی  علمی ـ

 فتح اله مضطرزاده  06شهريور  علمی ـ ترويجی صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ايرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  .5

 علی نوري بروجردي  00آبان  علمی ـ پژوهشی فناوري آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی  .6

 كريم فائز  06تیر  علمی ـ پژوهشی ايران فناوري اطالعات و ارتباطات ايران ـ انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات  .4

0.  
Iranian Journal of Operations Research 

انجمن ايرانی تحقیق در عملیاتتحقیق در عملیات ـ   مهدويالدين  نظام  04مرداد  علمی ـ پژوهشی 
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 «فني و مهندسي »                                                                                                مكانيك                                                    

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 علی كشاورز  04مرداد  علمی ـ پژوهشی شركت تحقیق، طراحی و تولید موتور ايران خودروتحقیقات موتور ـ   .1

 محمد فرشچی  06تیر  علمی ـ پژوهشی و احتراق ـ انجمن احتراق ايران سوخت  .2

 ور احمد رضا پیشه  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـ( سابق استقالل)روشهاي عددي در مهندسی   .3

 پیکر محمد رضا مه  40خرداد  پژوهشیعلمی ـ  ـ دانشگاه فردوسی مشهد( دانشکده مهندسی سابق)علوم كاربردي و محاسباتی در مکانیك   .4

 جواد اكبري  09فروردين  ترويجیعلمی ـ  انجمن مهندسی ساخت و تولید ايران فناوري ساخت و تولید ـ   .5

 محسن بهرامی  04آبان  علمی ـ پژوهشی علوم و فناوري فضايی ـ انجمن هوا فضاي ايران ـ با همکاري پژوهشگاه هوا فضا  .6

4.  
ـ با همکـاري انجمـن نگهـداري و    ( ع)بندي ـ دانشگاه جامع امام حسین  علوم و فنون بسته 

 تعمیرات ايران
 علی اصغر انواري رستمی  09خرداد  علمی ـ ترويجی

 راد حمیدرضا تقی  00تیر  علمی ـ ترويجی مکاترونیك ـ انجمن مکاترونیك ايران  .0

 محمود شريعتی  00بهمن  پژوهشی ـعلمی  هاي ديگر همکاري دانشگاهها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با  ها و شاره مکانیك سازه  .0

 03شهريور   03مرداد  پژوهشی ـعلمی   (ع)حسین امام  دانشگاهـ  فضا هوا  مکانیك  .19

 عباس وفايی صفت  09آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن ساخت و تولید   مهندسی ساخت و تولید ـ  .11

 مجید صفار اول  40ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیركبیر ـ (سابقامیركبیر ) امیركبیرمهندسی مکانیك   .12

 عباس راستگو  04خرداد  علمی ـ ترويجی مهندسی مکانیك ـ انجمن مهندسی مکانیك ايران  .13

 محمدرضا اسالمی  03تیر  علمی ـ پژوهشی ايران انجمن مهندسی مکانیكـ  مهندسی مکانیك ايران  .14

 تاج بخش نويد چاخرلو  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانشکده فنی سابق)مهندسی مکانیك دانشگاه تبريز   .15

 حسن ظهور  04خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ـ (شريف ويژه مهندسی مکانیك سابق)مهندسی مکانیك شريف   .16

 مهدي معرفت  09مهر  علمی ـ پژوهشی مدرس تربیت دانشگاه ـ( سابق ومهندسی مدرس فنی)مدرس   مکانیك  مهندسی  .14

 فرهاد جاويدراد  00آبان  علمی ـ پژوهشی هوانوردي ـ دانشگاه علوم و فنون هوايی شهیدستاري ـ با همکاري انجمن هوافضا مهندسی  .10

 نیشابوریعلی اکبر صالحی   02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن هیدرولیك ايران ـهیدرولیك   .10

29.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمی  02دي  علمی ـ پژوهشی مکانیك ايران  یانجمن مهندسمهندسی مکانیك ـ 

21.  
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil 

Engineering 

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

22.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical 

Engineering 

دانشگاه شیراز  -علوم و تکنولوژي ـ مهندسی برق   

  09خرداد  علمی ـ پژوهشی
محمدعلی مسندي 

 شیرازي

23.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of  Mechanical 

Engineering 

دانشگاه شیراز  -علوم و تکنولوژي ـ مهندسی مکانیك   

 محمد اقتصاد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

24.  
International Journal of Automotive Engineering  

 فرد محمدحسن شجاعی   00مرداد  علمی ـ پژوهشی ايرانخودرو انجمن مهندسی  ـ با همکاريدانشگاه علم و صنعت   مهندسی خودرو ـ

25.  
International Journal of Robotics  

 علی غفاري  00مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدين  دانشگاه

26.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

 كريم مظاهري  03آذر  پژوهشیعلمی ـ  انجمن هوا فضاي ايران ـهوا فضا  تکنولوژيعلوم و 

24.  
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 

انجمن فیزيك ايران ـمکانیك سیاالت كاربردي   
 ابراهیم شیرانی  03شهريور  علمی ـ پژوهشی

20.  
Journal of Solid Mechanics 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  مکانیك جامدات ـ
 حسین كارگر نوينمحمد   00دي  علمی ـ پژوهشی
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 «فني و مهندسي »                                                                                             مواد و متالوژي                   

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 مرتضی غفوري  06دي  علمی ـ ترويجی تحقیق و توسعه مواد پرانرژي ـ انجمن علمی مواد پرانرژي  .1

 حجازيجالل   02خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن ريخته گران ايران ـريخته گري   .2

 حسین سرپولکی  04خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن سرامیك ايرانـ  سرامیك ايران  .3

 حسین سرپولکی  09دي  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ايران  .4

 مهدي صالحی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتکنولوژي سطح ايرانـ سطح ايران  مهندسیعلوم و   .5

 میرقاسم حسینی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ايران علوم  .6

 محمدحسین كشاورز  09فروردين  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه صنعتی مالك اشتر  علوم و فناوري پیشرفته دفاعی ـ  .4

 حسین فخرائیان  04ارديبهشت  پژوهشی ـعلمی  انجمن مواد پرانرژي ـ  مواد پرانرژي  .0

 محمدعلی گلعذار  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـ( سابق استقالل)مواد پیشرفته در مهندسی   .0

 سید احمد جنابعلی جهرمی  00مهر  علمی ـ پژوهشی با همکاري انجمن آهن و فوالد ايران دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ   مواد نوين ـ  .19

 جالل حجازي  09دي  ترويجی ـعلمی  انجمن مهندسی متالورژي ايران ـمهندسی متالورژي   .11

 جلیل وحدتی خاكی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشکده مهندسی سابق)مهندسی متالورژي و مواد   .12

13.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

و  مهندسی متالوژي انجمن با همکاري ـ علم و صنعتدانشگاه علوم و مهندسی مواد ـ 

 انجمن سرامیك ايران
 پرويز دوامی  01آذر  علمی ـ پژوهشی

14.  
International Journal of Engineering 

 االسالم صدرنژاد خطیب سید  40 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژي و مواد پژوهشگاهالمللی مهندسی ـ بین 

15.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 علی سعیدي   02مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن آهن و فوالد  ايران ـ بین المللی آهن و فوالد

16.  
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures 

 دانشگاه تهران ـ  (دانشکده فنی سابق)
 محمود حیدرزاده سهی  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 «فني و مهندسي »                                                                                      شيمي، نفت، پليمرمهندسي 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 سعید پورمهديان  04دي  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوري رنگ ـ پژوهشکده صنايع رنگ  .1

2.  
جداسازي ـ دانشگاه شهید باهنر كرمان ـ با همکاري انجمـن مهندسـی     علوم و مهندسی 

 شیمی ايران
 سید سیاوش مدائنی  06دي  علمی ـ پژوهشی

3.  
مطالعات در دنیاي رنگ ـ پژوهشکده صنايع رنگ ـ با همکـاري انجمـن صـنايع رنـگ       

 ايران
 شهره روحانی  09خرداد  علمی ـ ترويجی

 جالل الدين شايگان  04اسفند  ترويجی ـعلمی  انجمن مهندسی شیمی ايران ايران ـ مهندسی شیمی  .4

5.  
Iranian Journal of Chemical Engineering 

 جعفر توفیقی داريان  01 آبان علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ايرانمهندسی شیمی ـ 

6.  
Progress in Color, Colorants and Coatings 

 پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ  دهندها ـ ها و پوشش فناوري در رنگ، رنگ دهنده
 فرحناز نورمحمديان  00مرداد  علمی ـ پژوهشی

 سعید تقوايی  06شهريور  علمی ـ ترويجی صنعت الستیك ـ شركت مهندسی و تحقیقات صنايع الستیك  .4

 ابراهیم واشقانی  40دي  علمی ـ پژوهشی ايرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی  ـ علوم و تکنولوژي پلیمر  .0

0.  
Iranian Polymer Journal 

 حمید میرزاده  40دي  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايرانپلیمر ـ 

 علی اكبر سیف كردي  09دي  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .19

 جالل الدين شايگان  06دي  علمی ـ ترويجی هاي نفتیفرآوردهفرآيند نو ـ شركت ملی پااليش و پخش   .11



  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. 

 1931شهریورماه   کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «24» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
12.  

Gas Processing 
 محمدرضا طاليی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)

13.  
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" 

 مجتبی شريعتی نیاسري  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشکده فنی سابق) مهندسی شیمی و نفت

   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 »                                                                                       مهندسي معدن                          

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 ماشااله خامه چیان   03آذر  علمی ـ پژوهشی شناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ايران زمین  .1

 محمود عبدالهی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی معدن ايرانـ  مهندسی معدن  .2

3.  
International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 عباس مجدي  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشکده فنی سابق)مهندسی زمین و معدن 

4.  
Journal of  Mining and Environment  

  مهندسی معدن ايران دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همکاري انجمن  محیط و معدن ـ
 فرامرز دولتی  00دي  علمی ـ پژوهشی

 «فني و مهندسي »                                                                         مهندسي زلزله                                    

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

1.  
شناسی و مهندسی المللی زلزلهبینپژوهشگاه  ـشناسی و مهندسی زلزله  پژوهشنامه زلزله

 زلزله
 عباسعلی تسنیمی  44اسفند  ترويجی ـعلمی 

2.  
Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 عباسعلی تسنیمی  09شهريور  علمی ـ پژوهشی زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه 

 «فني و مهندسي »                                                                               مهندسي آب                                     

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 احمد ابريشم چی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب   .1

 محمد كارآموز  02مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ـ تحقیقات منابع آب ايران  .2

 «فني و مهندسي »                                                                           بيوتكنولوژي                                      

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

1. 1 
Iranian Journal of Biotechnology  

 لطفی  عباس صاحبقدم  02اسفند  علمی ـ پژوهشی ايران  و بیوتکنولوژي ژنتیك مهندسی تحقیقات مركزملی ـ ايران  بیوتکنولوژي

 «فني و مهندسي »                                                                       مهندسي پزشكي                                   

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 فرزاد توحیدخواه  02ارديبهشت علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی پزشکی ايرانزيستی ـ مهندسی پزشکی   .1

 «فني و مهندسي »                                                                           پدافند غير عامل                                 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 مجتبی سعادتی  09دي  علمی ـ ترويجی (ع)پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین   .1

2.  
با همکاري ( ع)امام حسین  ـ دانشگاه  پدافند غیرعامل هاي علوم و فناوري

 ها و مراكز ديگر دانشگاه
 حسین فخرايیان  00آبان  علمی ـ پژوهشی
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 « كشاورزي»                                                                                                                                آب و خاك

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 امیر فتوت   09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدـ  (سابق علوم و صنايع كشاورزي)آب و خاک   .1

 امین علیزاده  05خرداد  پژوهشی ـعلمی  انجمن آبیاري و زهکشی ايرانـ  آبیاري و زهکشی  .2

 حسن طباطبايیسید   00تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهش آب ايران ـ دانشگاه شهركرد  .3

 حمید سیادت  01دي  علمی ـ پژوهشی آب و  خاک  تحقیقات ـ مؤسسه (سابق خاک و آبعلوم )پژوهش آب در كشاورزي   .4

5.  
ـ دانشـگاه    (علوم كشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان سـابق     )حفاظت آب و خاک پژوهشهاي 

 گرگان
 فرهاد خُرمالی  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 حمید سیادت  01دي  علمی ـ پژوهشی مؤسسه تحقیقات خاک و آبـ  (سابق خاک و آبعلوم )پژوهشهاي خاک   .6

4.  
پرديس كشاورزي و منابع ـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )تحقیقات آب و خاک ايران 

 طبیعی دانشگاه تهران
 زاده صالح كوچك  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 محمد رضا نیشابوري  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزي سابق)دانش آب و خاک   .0

 مجید افیونی  44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (سابق علوم و فنون كشاورزي و منابع طبیعی)علوم آب و خاک   .0

 سید محمود كاشفی پور  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمی كشاورزي)علوم و مهندسی آبیاري   .19

 محمدجواد خانجانی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی مهندسی آبیاري و آب ايران ـ انجمن مهندسی آبیاري و آب ايران  .11

 ناصر طالب بیدختی  09ارديبهشت پژوهشی ـعلمی  منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت مهندسی  .12

 محمدجواد خانجانی  00تیر  ترويجی  علمی ـ مديريت منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاري و آب ايران  .13

 فرهاد خرمالی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی مديريت خاک و تولید پايدار ـ انجمن علوم خاک ايران   .14

 « كشاورزي»                                                                                                                       اقتصاد كشاورزي

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 محسنی صمدي  40بهمن  پژوهشیعلمی ـ  كشاورزيجهاد اقتصاد كشاورزي و توسعه ـ وزارت   .1

 محمد بخشوده  04مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد كشاورزي ـ انجمن اقتصاد كشاورزي ايران  .2

 فروشانی ناصرشاه نوشی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد فردوسی ـ دانشگاه (سابق  كشاورزي  و صنايع علوم)كشاورزي   اقتصاد و توسعه  .3

 غالمرضا سلطانی  00تیر  پژوهشی ـعلمی  ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت تحقیقات اقتصاد كشاورزي  .4

5.  
پرديس كشاورزي و ـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران

 حسین شعبانعلی فمی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 
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 « كشاورزي»                                                                                                                                اكولوژي   

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 نصراله محبوبی صوفیان  44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (علوم و فنون كشاورزي ايران سابق)اكولوژي كاربردي   .1

 رضا قربانی  00آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد   شناسی كشاورزي ـ بوم  .2

 محمدرضا اختصاصی  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر خشکبوم ـ دانشگاه يزد ـ با همکاري دانشگاه  .3

 سعید زهتاب سلماسی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزي سابق)دانش كشاورزي و تولید پايدار   .4

 اسکندر زند  00بهمن  علمی ـ پژوهشی كشاورزي بوم شناختی ـ انجمن علمی كشاورزي بوم شناختی ايران  .5

6.  
Caspian Journal of Environmental Sciences  

 ستاريمسعود   00تیر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیالن

4.  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture 

 هاي ديگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ با همکاري دانشگاه
 حسین پور مقدس  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 « كشاورزي»                                                                                                                             باغباني    

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 فاطمه سفیدكن  05مرداد  پژوهشی ـعلمی  ايران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع دارويی و معطرايران  گیاهان تحقیقات  .1

 رسول زارع  02خرداد  علمی ـ پژوهشی رستنیها ـ وزارت جهاد كشاورزي  .2

 غالمحسین داوري نژاد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنايع كشاورزي)علوم باغبانی   .3

 علی عبادي  06مهر  پژوهشی ـعلمی  پرديس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )علوم باغبانی ايران   .4

 مرتضی خوشخوي  03ارديبهشت  پژوهشی ـ علمی علوم و فنون باغبانی ايران ـ انجمن باغبانی ايران  .5

 گفتارمنش خوش امیرحسین  09فروردين  علمی ـ پژوهشیاي ـ دانشگاه صنعتی اصفهان هاي گلخانه علوم و فنون كشت  .6

 « كشاورزي»                                                                        ژي و ژنتيك گياهي                     بيوتكنولو

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 مختار جاللی  00مهر  علمی ـ پژوهشی بیوتکنولوژي كشاورزي ـ دانشگاه شهید باهنر كرمان ـ با همکاري انجمن بیوتکنولوژي ايران  .1

 محسن مردي  09مرداد  پژوهشی  علمی ـ فناوري گیاهان زراعی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همکاري دانشگاه و موسسات ديگرزيست   .2

3.  
 هــــاي  ـ دانشــــگاه    (پــــژوهش كشــــاورزي ســــابق)آوري زيســــتی در كشــــاورزي  فــــن

 منطقه غرب

 دوستمراد ظفري  03اسفند  علمی ـ پژوهشی

 منصور امیدي  00دي  علمی ـ پژوهشی ايمنی زيستی ايرانمهندسی ژنتیك و ايمنی زيستی ـ انجمن   .4

 حسین میرزايی ندوشن  05مهر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران  .5

 منصور امیدي  05مهر  پژوهشی ـعلمی  ژنتیك نوين ـ انجمن ژنتیك ايران  .6
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 « كشاورزي»                                                                                                                         جنگلداري     

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

1.  
ـ دانشـگاه    (علوم كشاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان سـابق    )پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل 

 گرگان

 تقی طبرسا  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 سیدابراهیم صادقی  01تیر  علمی ـ پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور –تحقیقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران    .2

 حسین سردابی   04اسفند پژوهشی ـعلمی  تحقیقات جنگل و صنوبر ايران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران  .3

 صفت اصغر درويش علی  04بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگل ايران ـ انجمن جنگلبانی ايران  .4

 باريس مجنونیان  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)هاي چوب  جنگل و فرآورده  .5

 « كشاورزي»                                                                                                     مكانيزاسيون كشاورزي        

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 مرتضی الماسی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی كشاورزي مهندسی تحقیقات فنی وموسسه ـ كشاورزي تحقیقات مهندسی  .1

 محمدحسین عباسپورفرد  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی كشاورزي ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همکاري انجمن مهندسان مکانیك ايرانهاي  ماشین  .2

 احمد لندي  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمی كشاورزي)مهندسی زراعی   .3

4.  
پرديس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ـ  (سابقكشاورزي ايران علوم )مهندسی بیوسیستم ايران 

 تهران

 علیرضا كیهانی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 « كشاورزي»                                                                                                                         زراعت           

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 كورش وحدتی  05اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران( كشاورزي سابق)زراعی كشاورزي  به  .1

 محمد رضا جالل كمالی  01بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر( سابق نهال و بذر)زراعی نهال و بذر  به  .2

 محمد ترابی  01بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر( سابق نهال و بذر)نژادي نهال و بذر  به  .3

 حسین موسوي نیا  09اسفند  علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج پژوهش علفهاي هرز  .4

 غالمعلی رنجبر  00تیر  علمی ـ پژوهشی ساري  طبیعی منابعكشاورزي و  علوم زراعی ـ دانشگاه پژوهشنامه اصالح گیاهان  .5

6.  
 ـ     (علــــوم كشــــاورزي و منــــابع طبیعــــی گرگــــان ســــابق)پژوهشــــهاي تولیــــد گیــــاهی 

 دانشگاه گرگان

 كامبیز مشايخی  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 عبدالرضا باقري  00ارديبهشت  پژوهشیعلمی ـ  هاي ديگر پژوهشهاي حبوبات ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همکاري دانشگاه  .4

 حمید رضا خزاعی   04اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشهاي زراعی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  .0

 بابك ربیعی  01مرداد  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه گیالن  –تحقیقات غالت    .0

 محمد كافی  09آبان  علمی ـ پژوهشی تنشهاي محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند  .19

 قدرت اله فتحی  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمی كشاورزي)تولیدات گیاهی   .11

12.  
تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان ـ با همکاري انجمن 

 علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اكبر رامین  01فروردين  علمی ـ پژوهشی تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی   .13

 جواد گوهري  01اسفند  پژوهشی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ چغندرقند  .14

 محمدعلی باغستانی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهاي هرز ايران ـ انجمن علوم علفهاي هرز ايران  .15

 حسین میرزايی ندوشن   09اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد كشاورزي (پژوهش و سازندگی سابق)زراعت   .16

 مسعود اصفهانی  40اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم زراعی ايران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات  .14

10.  
طبیعی پرديس كشاورزي و منابع ـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )علوم گیاهان زراعی ايران 

 دانشگاه تهران

 محمد رضا نقوي  06مهر  پژوهشی ـعلمی 
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10.  

Crop Breeding Journal  
 محمدرضا جالل كمالی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر (نهال و بذر سابق)

29.  
 International Journal of Plant Production 

 گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی
 افشین سلطانی  00تیر  علمی ـ پژوهشی

21.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 كاظم پوستینی  09شهريور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوري كشاورزي ـ 

22.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

 محمد مقدم واحد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (كشاورزي سابقدانش )فیزيولوژي و اصالح گیاهان 

23.  
موسسه تحقیقات اصالح و تهیـه نهـال و    -يافته هاي تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 بذر
 داريوش مظاهري    01تیر  ترويجی علمی ـ 

 در پايگاه  اتين نشرياWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 « كشاورزي»                                                                                                     گياهپزشكي                          

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 میرابوالفتحی  40تیر  علمی ـ پژوهشی گیاه پزشکیبیماريهاي گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و  .1

 كرامت اله ايزدپناه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ايران گیاهیشناسی بیماري انجمنبیماريهاي گیاهی ـ   .2

 غالمرضا نیکنام   09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريز-(سابقدانش كشاورزي )در گیاهپزشکی  پژوهش هاي كاربردي  .3

 راشدمحصل محمدحسن  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنايع كشاورزي)حفاظت گیاهان   .4

5.  
پرديس كشاورزي و منابع طبیعی ـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )دانش گیاهپزشکی ايران 

 تهراندانشگاه 

 خلیل طالبی جهرمی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 بر پرويز شیشه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علمی كشاورزي سابق)گیاهپزشکی   .6

 شهاب منظري  01اسفند  پژوهشی ـعلمی  شناسی ايران نامه انجمن حشره شناسی ايران ـ انجمن حشره  .4

 « كشاورزي»                                                                                                     علوم دام                             

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 قدرت اله رحیمی  09آبان  علمی ـ پژوهشی ساريپژوهشهاي تولیدات دامی ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی   .1

 زاده اكبر تقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزي سابق)پژوهشهاي علوم دامی   .2

 زاده رضا ولی  00تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهشهاي علوم دامی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  .3

 زاده احمد افضل  05اسفند  علمی ـ پژوهشی مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهرانـ ( كشاورزي سابق)تولیدات دامی   .4

 حسن فضائلی   09اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد كشاورزي (پژوهش و سازندگی سابق)علوم دامی   .5

6.  
پرديس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ـ  (كشاورزي ايران سابقعلوم )علوم دامی ايران 

 تهران

 محمد مرادي شهربابك  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 غالمحسین طهماسبی   09اسفند  رويجیعلمی ـ ت علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ايران  .4

 « كشاورزي»                                                                                                     شيالت                                 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 باقر مجازي امیري  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)شیالت   .1

 جمیله پازوكی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی مؤسسه تحقیقات شیالت ايرانـ  علمی شیالت ايران  .2

3.  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences  

 عیسی شريف پور  02فروردين  علمی ـ پژوهشی  ايران مؤسسه تحقیقات شیالتعلوم شیالت ـ 

 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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 « كشاورزي»                                                                                                 صنايع چوب و كاغذ                

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 محمد مهدي فائزي پور  05اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقات جنگلها و مراتع ايران كاغذايران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات  .1

 قنبر ابراهیمی  00ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی صنايع چوب و كاغذ ايران ـ انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران  .2
. 

 « كشاورزي»                                                                                             صنايع غذايي                              

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 اصغر خسرو شاهی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش كشاورزي سابق)پژوهشهاي صنايع غذايی   .1

2.  
صنايع غذايی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همکـاري انجمـن     پژوهشهاي علوم و 

 علوم و صنايع غذايی ايران

 محمد علی رضوي  00تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین عزيزي  02اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم و صنايع غذائی ايران ـ انجمن علوم وصنايع غذايی ايران  .3

. 

 « كشاورزي»                                                                                                 علوم ترويج                              

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 سیدمهدي میردامادي  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -پژوهش هاي ترويز و آموزش كشاورزي  .1

2.  
پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ـ موسسه آموزش عـالی علمـی كـاربردي وزارت     

 جهاد كشاورزي

 ايرج ملك محمدي  00دي  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین كريم  04اسفند پژوهشی ـعلمی  كشاورزي روستا و توسعه ـ جهاد  .3

 غالمحسین زمانی  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم ترويز و آموزش كشاورزي ـ انجمن ترويز و آموزش كشاورزي  .4

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

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 علی سالجقه  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  انجمن آبخیزداري ايرانايران ـ  آبخیزداري  .1

 محمود نژاد روشن  00اسفند  علمی ـ پژوهشی ساري  طبیعی كشاورزي و منابع علوم آبخیز ـ دانشگاه پژوهشنامه مديريت حوزه  .2

 محمد جعفري  00آبان  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد كشاورزي (پژوهش و سازندگی سابق) پژوهشهاي آبخیزداري  .3

4.  
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران ـ با همکاري انجمن  تحقیقات مرتع و بیابان ايران 

 مرتعداري ايران

 بهرام پیمانی فرد  04فروردين  علمی ـ پژوهشی

5.  
ـ با همکاري  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاهحفاظت منابع آب و خاک ـ 

 انجمن آبخیزداري ايران
 مهدي همايی  00شهريور  ترويجیعلمی ـ 

 حسین آذرنیوند  05شهريور  علمی ـ پژوهشی مرتع ـ انجمن مرتعداري ايران  .6

 حسن احمدي  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)مرتع و آبخیزداري   .4

 نعمت اله خاوري خراسانی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)زيست طبیعی  محیط  .0

 داريوش مظاهري  40تیر  علمی ـ پژوهشی Desert ـ            مركز تحقیقا ت كويري و بیابانی دانشگاه تهران بیابان ـ  .0

 « دامپزشكي»                                                                       دامپزشكي                                                       

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 ايرج پوستی  00شهريور  علمی ـ پژوهشی اي ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مقايسهپاتوبیولوژي   .1

 فرزاد اسدي  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانتحقیقات دامپزشکی ـ   .2

 عرفانی مجدنعیم   04مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازـ  دامپزشکی ايران  .3

 رسول مدنی  00شهريور  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد كشاورزي (پژوهش و سازندگی سابق)دامپزشکی   .4

 شاهرخ رنجبر  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -میکروبیولوژي دامپزشکی  .5

6.  
Archives of Razi Institute  

 رسول مدنی  09مهر  ـ پژوهشی علمی مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي -علمی رازي

4.  
    Iranian Journal of  Veterinary Research 

 میمندي پاريزي  02فروردين  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه شیرازتحقیقات دامپزشکی ـ  

0.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 مهدي سلطانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی تحقیقات دامپزشکی ـ دانشگاه تهران بین

0.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

 ايرج نوروزيان  05خرداد  پژوهشی ـعلمی  انجمن جراحی دامپزشکی ايران  جراحی دامپزشکی 

19.  
Veterinary Research Forum 

 دانشگاه ارومیه
 فرشید صراف زاده رضايی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 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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 علوم پايه
 

 « علوم پايه »                                                                                                                                  علوم          

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 محمداسماعیل عظیم نراقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم ـ دانشگاه تربیت معلم  .1

 علی اكبر موسوي موحدي  01مرداد  ترويجیعلمی ـ  بنیاد پیشبرد علم و فناوري  –نشاء علم    .2

3.    Journal of Sciences  محمد رضا نوري دلويی  01تیر  علمی ـ پژوهشی  ن ـدانشگاه تهراعلوم ـ 

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

 

 
 
 

 « علوم پايه »                                                                                                                           هوا شناسي   

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 زاده اسماعیل حسن  46دي  ترويجیـ  علمی سازمان هواشناسی كشورـ  نیوار  .1

 

 

 « علوم پايه »                                                                                                                                  آمار          

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 رحیم چینی پرداز  40بهمن  ترويجی ـعلمی  انجمن آمار ايرانـ  انديشه آماري  .1

 محسن محمدزاده  00مرداد  ترويجی  علمی ـ مركز آمار ايران  ـ ايران هاي آمار رسمی  بررسی  .2

 محسن محمدزاده  04آبان  علمی ـ پژوهشی علوم آماري ايران ـ انجمن آمار ايران  .3

4.  
Journal of Statistical Research of Iran  

 نادر نعمت الهی   04فروردين  علمی ـ پژوهشی پژوهشهاي آماري ايران ـ پژوهشکده آمار مركز آمار ايران

 احمد پارسیان  02اسفند  علمی ـ پژوهشی  society Journal of the Iranian statistical ـ    انجمن آمار ايران  .5
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 « علوم پايه »                                                                                                                                       رياضي

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

1.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علـوم و   –( علوم پايه سابق)پژوهش هاي نوين در رياضی 

 تحقیقات 
 غالمرضا جهانشاهلو  44تیر  علمی ـ پژوهشی

 بیژن ظهوري زنگنه  03تیر ترويجی ـعلمی  انجمن رياضی ايرانـ  فرهنگ و انديشه رياضی  .2

 عبدالرحمن راسخ  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازـ  (سابق علوم )مدلسازي پیشرفته رياضی   .3

4.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 سعید اعظم  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی انجمن رياضی ايرانـ  بولتن انجمن رياضی

5.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر دانشگاه اصفهان ـ با همکاري دانشگاه  ها ـ نظريه گروه

6.  
International Journal of Industrial Mathematics    

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 توفیق الهويرنلو  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

4.  
 Iranian Journal of Fuzzy systems 

 چی ماشاء اله ماشین  03فروردين  علمی ـ پژوهشی آمارانجمن با همکاري  ـ دانشگاه سیستان وبلوچستان هاي فازي ايران ـ  سیستم

0.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم رياضی و انفورماتیك ـ   علی ايرانمنش  04آبان  علمی ـ پژوهشی 

0.  
Transactions on Combinatorics  

هاي ديگر با همکاري دانشگاه  دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهی  09آبان  علمی ـ پژوهشی

19.  
Wavelets and Linear Algebra- رفسنجان با همکاري ( عز)دانشگاه ولی عصر 

 دانشگاهها
 محمد علی دهقان  01تیر  علمی ـ پژوهشی

 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. 

 « علوم پايه »                                                                                                                              زمين شناسي

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 ناصر تجبر  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ايران انجمن بلورشناسی وكانی شناسی ـبلورشناسی وكانی شناسی ايران   .1

 ايرج نوربهشت  00بهمن  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر پترولوژي ـ دانشگاه اصفهان ـ با همکاري دانشگاه  .2

 حسین وزيري مقدم  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)شناسی  نگاري و رسوب پژوهشهاي چینه  .3

 محمدحسین آدابی  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی پژوهشهاي دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی   .4

 علیرضا عاشوري  00دي  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  هاي رسوبی ـ رخساره  .5

 پور محمد حسن كريم  00تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی اقتصادي ـ دانشگاه فردوسی مشهد زمین  .6

 محمدحسین آدابی  04فروردين  علمی ـ پژوهشی پايه كاربردي جهاد دانشگاهیشناسی ايران ـ پژوهشکده علومزمین  .4

 علیرضا زراسوندي  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم سابق)شناسی كاربردي پیشرفته  زمین  .0

 عقدا سید محمود فاطمی  00دي  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه تربیت معلم  شناسی مهندسی ـ زمین  .0

 حمیدرضا كمالی  00آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ايران  انجمن زمین  شناسی نفت ـ زمین  .19

 عبدالرحیم جواهريان  03شهريور  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئوفیزيك ايران ژئوفیزيك ايران ـ  .11

 منوچهر قرشی  45دي  علمی ـ پژوهشی و اكتشافات معدنی كشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی  .12

 سعید خدابخش  00تیر  علمی ـ ترويجی شناسی كاربردي ـ دانشگاه بوعلی سیناي همدان هاي نوين زمین يافته  .13

14.  Geopersia ـ    نژاد ابراهیم قاسمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی زمین شناسی ايران (          ـ دانشگاه تهران (علوم سابق 
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 « علوم پايه »                                                    زيست شناسي                                                                                               

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

1.  
انجمن علوم و فنون دريـايی   با همکاريشناسی ـ   شناسی  ـ مركز ملی اقیانوس  قیانوسا

 ايران
 احمد سواري  04بهمن  علمی ـ پژوهشی

 الدين منصور غیاث  09مهر  ترويجی ـعلمی  ايران محیط زيستمتخصصان انجمن ـ  انسان و محیط زيست  .2

 ياضی بهزاد قره  06دي  علمی ـ ترويجی ايمنی زيستی ـ انجمن علمی ايمنی زيستی  .3

 مجید مخدوم فرخنده  00آبان  علمی ـ پژوهشی زيست زيست ـ انجمن ارزيابی محیط پژوهشهاي محیط  .4

 نژاد رنجبر محمد رضا رحیمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)تاكسونومی و بیوسیستماتیك   .5

 محمدرضا زمانی  44آذر  علمی ـ پژوهشی زيست شناسی ايران ـ انجمن زيست شناسی ايران  .6

4.  
 انجمـن  مركز تهران ـ  با همکـاري    زيست شناسی  جانوري تجربی ـ  دانشگاه پیام نور  ـ   

 فیزيولوژي و فارموكولوژي ايران

 رضا حاجی حسینی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

0.  
ـ ( س) ــ دانشـگاه الزهـرا    (سابق پايه علوم) شناسی كاربردي زيست بـا همکـاري انجمـن      ـ

 شناسی ايران زيست

 كرمانشاهی روحا كسري  09خرداد  علمی ـ ترويجی

  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 منصور شريعتی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی شناسی ايران ايران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همکاري انجمن زيستشناسی گیاهی  زيست  .0

 گیتی امتیازي  09اسفند  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر با همکاري دانشگاه ـ  دانشگاه اصفهانها ـ  شناسی میکروارگانیسم زيست  .19

 زاده سید محمد علی شريعت  00تیر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر دانشگاهسلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همکاري   .11

 مسعود شیدايی  05مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .12

13.  
ـ با همکاري انجمن محـیط زيسـت     علوم وتکنولوژي محیط زيست ـ دانشگاه آزاداسالمی 

 ايران

 پروين نصیري  03فروردين  علمی ـ پژوهشی

 وحید ياوري  09فروردين  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و فنون دريايی ايران علوم و فنون دريايی ـ   .14

 مريم عیدي  09آبان  علمی ـ پژوهشی شركت مهندسین مشاور شیل آمايش  زيست جانوري ـ محیط    .15

 سلمان ماهینیعبدالرسول   00اسفند  ترويجی علمی ـ زيست زيست و توسعه ـ انجمن ارزيابی محیط محیط  .16

 علی ترابیان  40بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشکده محیط زيست دانشگاه تهرانشناسی ـ  محیط  .14

10.  
 International Journal of Environmental Science  and Technology 

 نوريجعفر   02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زيست ايران المللی علوم و تکنولوژي محیط زيست ـ بین 

10.  
 International Journal of Environmental Research  

 محمدعلی عبدلی  04تیر  علمی ـ پژوهشی زيست انجمن ارزيابی محیط ـ با همکاري دانشگاه تهرانالمللی تحقیقات محیطی ـ  بین

29.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 مشهددانشگاه فردوسی   بیوسیستماتیك جانوري ـ
 درويش جمشید  00آبان  علمی ـ پژوهشی

21.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامی  09مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملکولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

22.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 شهربانو عريان  01خرداد  علمی ـ پژوهشی دريايی ايرانعلوم دريايی خلیز فارسی ـ انجمن علوم و فنون 

23.  
Progress in Biological Sciences 

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

24.  
The Iranian Journal of Botany 

 مصطفی اسدي  03دي  پژوهشیعلمی ـ  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعـ  گیاهشناسی ايران

  اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 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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 « علوم پايه »                                                                                                                                          شيمي

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 جعفر توفیقی داريان  09اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ايران ـ جهاد دانشگاهی  .1

 آرا محمدحسین مجلس  09خرداد  ترويجیعلمی ـ  دنیاي نانو ـ انجمن نانو فناوري ايران  .2

3.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

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

4.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 هاي ديگر ـ با همکاري دانشگاه دانشگاه كاشان  شیمی رياضی ـ
 سید علیرضا اشرفی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی

5.  
Journal of Applied Chemical Research 

 علی محمودي  09دي  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج

6.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پور مجتبی شمسی  00آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ايران 

4.  
Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضايیممح  09دي  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارويی ايران

0.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبی شريعتی نیاسر  03مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن نانو فناوري ايران ـ نانو المللی نانو علم و فناوري بین

0.  
  Journal of Nanostructures 

هاي ديگر با همکاري دانشگاه ـ كاشاندانشگاه نانو ساختارها ـ   
 مسعود صلواتی نیاسري  09فروردين  پژوهشیعلمی ـ 

    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. 

 

 

 « علوم پايه »                                                                                                                                    فيزيك   

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 نژاد كاظمیايرج   09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازـ  (سابق علوم )اي  ذره هاي بس پژوهش سیستم  .1

 سید محمد امینی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی  ايران انجمن فیزيكاصفهان ـ با همکاري  دانشگاه صنعتی پژوهش فیزيك ايران ـ   .2

 محمد قنادي مراغه  03اسفند  علمی ـ پژوهشی اي ـ سازمان انرژي اتمی علوم و فنون هسته  .3

 پور ايرج ملك  02اسفند علمی ـ پژوهشی تهرانفیزيك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزيك دانشگاه   .4

 رضا ثابت داريانی   09خرداد  ترويجی علمی ـ (س)ـ دانشگاه الزهرا  (علوم پايه سابق)فیزيك كاربردي     .5

6.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 يوسف ثبوتی  09دي  علمی ـ پژوهشی انجمن نجوم ايران

4.  
International Journal of Optics and Photonics 

03اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ  بین  حبیب تجلی   

0.  
Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 هادي سوالونی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی فیزيك كاربردي و تئوري ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
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هنر و معماري
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام  رديف

 السادات موسوي لر اشرف  04آبان  علمی ـ ترويجی (س)الزهرا جلوه هنر ـ دانشگاه   .1

 حبیب اله آيت الهی  03اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ايران  .2

 مهدي حسینی  00دي  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر دانشگاه هنراصفهان ـ باهمکاري دانشگاه  مطالعات تطبیقی هنر ـ  .3

 مهناز شايسته فر  04آبان  علمی ـ پژوهشی موسسه مطالعات هنر اسالمیمطالعات هنر اسالمی ـ   .4

 سیدامیر منصوري  01مرداد  علمی ـ ترويجی مركز پژوهشی هنر، معماري و شهرسازي -منظر   .5

 يعقوب آژند  00دي  پژوهشی علمی  نامه هنرهاي تجسمی و كاربردي ـ دانشگاه هنر  .6

 يعقوب آژند  09دي  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پرديس هنرهاي زيبا دا (هنرهاي زيبا سابق)هنرهاي تجسمی   .4

 فرهاد ناظر زاده كرمانی  09دي  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزيبا دا هنرهاي   ـ پرديس (زيبا سابق هنرهاي )نمايشی و موسیقی   هنرهاي  .0

 الهی آيتاله  حبیب  00اسفند  پژوهشی علمی  نگره ـ دانشگاه شاهد  .0

 

 «هنر و معماري  »                                                                                                     معماري                             

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نويس خوش احمد میرزاكوچك  40آبان  ترويجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی كشور  .1

 احمد پور احمد  00خرداد  پژوهشی علمی  باغ نظر ـ خصوصی  .2

 فرشاد نوريان  09مهر  پژوهشی علمی  ساخت شهر ـ خصوصی  .3

 محمود رازجويان  04اسفند  پژوهشی علمی  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی  .4

 محمدرضا بمانیان  00ارديبهشت علمی ـ پژوهشی شهري و روستايیديريت مديريت شهري ـ پژوهشکده م  .5

6.  
ــت   ــار و باف ــت آث ــا            مرم ــفهان ـ ب ــر اص ــگاه هن ــی ـ دانش ــاريخی، فرهنگ ــاي ت  ه

 هاي ديگر همکاري دانشگاه

 اصغر محمدي مرادي  00دي  علمی ـ پژوهشی

 محسن سرتیپی پور  00اسفند  علمی ـ پژوهشی مسکن و محیط روستا ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی  .4

0.  
با همکاري   اسالمی ـ پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ـ  مطالعات شهر ايرانی ـ

 هاي ديگر دانشگاه

 احمد پوراحمد  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 فرشاد نوريان  09مهر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر مطالعات شهري ـ دانشگاه كردستان ـ باهمکاري دانشگاه  .0

 فرح حبیب  00اسفند  علمی ـ پژوهشی هويت شهر ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات    .19

 غالمحسین معماريان  09مهر  علمی ـ پژوهشی هاي ديگر معماري ايرانی ـ دانشگاه كاشان ـ باهمکاري دانشگاه  .11

 اسفنديار زبردست  09دي  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزيبا دا  ـ پرديس هنرهاي (زيبا سابق هنرهاي)معماري و شهرسازي   .12

 مصطفی بهزادفر  00دي  پژوهشی علمی  شهر ـ شركت مهندسین مشاور آرمان شهر معماري و شهرسازي آرمان  .13

 ناصر برک پور  00شهريور  پژوهشی علمی  نامه معماري و شهرسازي ـ دانشگاه هنر  .14

15.  
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 

 محسن فیضی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 
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 سردبیر تاريخ لغو تاريخ تصويب گروه اعتبار سابق نام نشريه

 ترويجی علمی  وزارت آموزش و پرورش رشد آموزش زبان   .1

 علوم انسانی

 ندارد 09ارديبهشت  01دي 

2.  
مركز پژوهشـهاي علمـی و مطالعـات     ـخاورمیانه   مطالعات

 استراتژيك خاورمیانه
 محمود سريع القلم  00آبان  09مرداد  ترويجی ـ علمی

 حمید سربازي آزاد 00خرداد  02مرداد  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی كامپیوتر ـ انجمن كامپیوتر ايران  .3

4.  

Chemical, Polymer and Material Science and 

Technology, Amirkabir  

 ـ  (امیركبیـر سـابق  ) كبیـر شـیمی، پلیمـر و مـواد امیر    مهندسـی 

 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 مرتضی سهرابی 09آبان  40ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 محرم حبیب نژاد 00شهريور  04مرداد  علمی ـ پژوهشی مکاترونیك ـ انجمن مکاترونیك ايران  .5

6.  
 علوم و فنون)زراعی و باغی ـ   تولید و فرآوري محصوالت

 ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (طبیعی سابق كشاورزي و منابع 
 علی اكبر رامین 09آذر  44اسفند  كشاورزي علمی ـ پژوهشی

4.  
Journal of Geological Society of Iran 

 فريد مر 09آبان  02خرداد  علوم پايه علمی ـ پژوهشی انجمن زمین شناسی ايران  شناسی ايران زمین

0.  
ــ  ( مهندسـی سـابق   دانشـکده )انتقال  هاي پديده و   جداسازي

 مشهد فردوسی دانشگاه
 سید حسین نوعی 09اسفند  40خرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی

 نشاطنرگس  01تیر  00اسفند  علوم انسانی  پژوهشی  علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهاي فرهنگی اطالع  .0

 01مرداد 40آبان  هنر ترويجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی كشور  .19
احمد 

 نويس خوش میرزاكوچك

 علمی ـ پژوهشی انجمن ايرانی مطالعات زنانتحقیقات زنان ـ   .11
علوم 

 انسانی
 نژاد نوابی  شکوه 01مرداد  04شهريور 

 علی سالجقه 01مرداد  04اسفند  كشاورزي پژوهشی ـعلمی  انجمن آبخیزداري ايرانايران ـ  آبخیزداري  .12
 


