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 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                            تاريخ

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب باراعت نشريهنام 

 میراث مكتوب مرکز پژوهشی ـ آينه میراث  .1
  38 ارديبهشت ترويجی ـعلمی 

 حسن رضايی باغ بیدی  
   09اسفند  علمی ـ پژوهشی

2.  
پژوهشنامه تاريخ اسالم ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با 

 های ديگر همكاری دانشگاه
 فاطمه جان احمدی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

8.  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات -پژوهشنامه تاريخ اجتماعی و اقتصادی

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

 احمدرضا خضری  01خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن ايرانی تاريخ اسالم -پژوهشنامه تاريخ تشیع  .4

 احمد بادکوبه هزاوه  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران( مقاالت و بررسیها سابق)تاريخ تمدن اسالمی  پژوهشنامه  .5

 محمدرضا نصیری  01خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاهها  -پژوهشنامه تاريخ های محلی ايران  .6

 حسین میرجعفری  39خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهان ـ دانشگاه (قساب انسانی  ادبیات و علوم)پژوهشهای تاريخی   .4

 منصور صفت گل  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهای علوم تاريخی   .3

 ولویعلی محمد   39تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)و ايران  اسالم  تاريخ  .0

 عطاء اله حسنی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاريخ ايران  .19

 فر شهرام يوسفی  38خرداد علمی ترويجی تاريخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه  .11

 محمد باقری   34د خردا علمی ـ پژوهشی تاريخ علم ـ پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران  .12

 محمد امیر شیخ نوری  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز( ادبیات و علوم انسانی سابق) تاريخ نامه ايران بعد از اسالم  .18

 علی محمد ولوی  39تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)نگاری  نگری و تاريخ تاريخ  .14

 زاده هادی عالم  33اسفند  علمی ـ پژوهشی سالمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتتاريخ و تمدن ا  .15

 اصغر منتظر القائم  39خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ( مطالعات اسالمی سابق)تاريخ و فرهنگ    .16

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

 های ديگر همكاری دانشگاه
 شهرام يوسفی فر  09خرداد  پژوهشی  علمی ـ

 پروين ترکمنی آذر   38اسفند پژوهشی  ـعلمی  ـ پژوهشگاه علوم انسانی (فرهنگ ويژه تاريخ سابق)جستارهای تاريخی   .13

 الدين نیكنامی کمال  39رداد خ علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)شناسی  مطالعات باستان  .10

 علیمحمد ولوی  30بهمن  پژوهشی ـعلمی  پژوهشكده تاريخ اسالم ـ مطالعات تاريخ اسالم   .29

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

22.  
Iranian Journal of Archaeological Studies 

های ديگر تان ـ با همكاری دانشگاهدانشگاه سیستان و بلوچس  
 فرهنگ خادمی ندوشن  30مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 

 «نشريات علوم انساني»                                                                                                                 ادبیات و زبانها 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 شه خالهیمحرم رضايتی ک  34دی  علمی ـ پژوهشی ادب پژوهی ـ دانشگاه گیالن    .1

 غالم عباس رضايی هفتادر  39داد خر علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ادب عربی     .2

 نژادعلیرضا حاجیان  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ادب فارسی     .8

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

 کرمان 
 يحیی طالبیان   31دی  علمی ـ پژوهشی
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5.  

 بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ(  انسانی سـابق  ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات پايداری   

 کرمان 
 محمد صادق بصیری  31دی  علمی ـ پژوهشی

6.  
ـ (  انسانی سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات تطبیقی     بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  ـ

 کرمان 
 نیا ناصر محسنی  31دی  علمی ـ پژوهشی

 مريم حسینی  39تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)انی ادبیات عرف  .4

 امیر بانو مصفا کريمی  34اسفند  علمی ـ پژوهشی جنوب شناختی ـ دانشگاه آزاداسالمی واحدتهرانعرفانی و اسطوره ادبیات    .3

 محمد حسین کرمی  43مهر  پژوهشیـ علمی ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)بوستان ادب   .0

 سید محمد مرندی  34مرداد  پژوهشیـ علمی دانشگاه تهرانـ  (پژوهش زبانهای خارجی سابق)پژوهش ادبیات معاصر جهان   .19

11.  
اجتماعی  انسانی و مطالعات پژوهشگاه علومفارسی ـ    پژوهش زبان و ادبیات

 جهاد دانشگاهی
 ادیحسینعلی قب   35آذر  علمی ـ پژوهشی

 اله شكر اسدالهی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهش زبان و ادبیات فرانسه    .12

 محمد مهدی ناصح   34اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشنامه ادب غنايی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان   .18

 سیدعلی اصغر میرباقری فرد  09آبان  پژوهشی ـعلمی  واحد دهاقان پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی  .14

15.  
انجمـن تـرويز زبـان و ادب      (گوهر گويـا سـابق  )پژوهشهای ادب عرفانی 

 فارسی ايران
 سید علی اصغر میرباقری فرد  35شهريور  علمی ـ پژوهشی

 مهین پناهی   32فروردين  علمی ـ پژوهشی انجمن زبان و ادبیات فارسی ـپژوهشهای ادبی   .16

14.  
ـ   (پـژوهش زبانهـای خـارجی سـابق    )پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی   

 دانشگاه تهران
 سید حسن زهرايی  34مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد عموزاده  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهانـ  (سابق ادبیات و علوم انسانی)پژوهشهای زبانشناسی     .13

 امید طبیب زاده  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان  –نشناسی تطبیقی پژوهشهای زبا  .10

 علی درزی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهای زبانی     .29

 میر منصور ثروت  39خرداد  می ـ پژوهشیعل بهشتی شهید ـ دانشگاه (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاريخ ادبیات  .21

 مهدخت پورخالقی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)جستارهای ادبی     .22

 بین فريده حق  39تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)زبان پژوهی   .28

 زهره زرشناس  01تیر  علمی ـ پژوهشی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه –زبان شناخت    .24

25.  
دانشـگاه  ــ   (ادبیـات و علـوم انسـانی سـابق    ) های خراسـان  زبانشناسی و گويش  

 فردوسی مشهد
 مهدی مشكوه الدينی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

 معصومه معدن کن  39خرداد  ی ـ پژوهشیعلم دانشگاه تبريزـ  (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادب فارسی     .26

 حمید رضا شعیری  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت مدرس( مدرس سابق)زبان و ادبیات تطبیقی ـ   .24

 نجمه رجايی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادبیات عربی   .23

 غالمعلی فالح  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربیت معلم ( ادبیات و علوم انسانی سابق)سی زبان و ادبیات فار  .20
 

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

 يحیی مدرسی تهرانی  34تیر  ـپژوهشی علمی شناسی انجمن زبان ـشناسی  زبانزبان و   .89

 فاطمه مدرسی  30تیر  علمی ـ پژوهشی موسسه انتشارات امید مجد ـ   نثر فارسیشناسی نظم و  سبك  .81

82.  
تــرويز زبــان و  انجمــن اصــفهان ـ باهمكــاری   فنــون ادبــی ـ دانشــگاه 

 فارسی ادب
 اسحاق طغیانی  33خرداد  علمی ـ پژوهشی

88.  
ـ ( ره)المللـی امـام خمینـی      دانشـگاه بـین   لسان مبـین ـ    بـا همكـاری     ـ

 يگرهای د دانشگاه
 احمد پاشا زانوسی  30مهر  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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 
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 مهدی ملك ثابت   36مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه يزد( نامه سابق کاوش)نامه زبان و ادبیات فارسی کاوش  .84                                                                                                                                                                   

 ابوالقاسم رادفر  01تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -کهن نامه ادب پارسی  .85

 دانشگاه عالمه طباطبايی ـ (ادب سابق زبان و) دبیمتن پژوهی ا  .86
  32مرداد  علمی ـ ترويجی

 رضا مصطفوی سبزواری
  30تیر  علمی ـ پژوهشی

 حسین آقا حسینی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (ادبیات و علوم انسانی سابق) شناسی ادب فارسی متن  .84

 بهرام مقدادی  30دی  علمی  ـ  ترويجی ه آزاد اسالمی واحد جیرفت دانشگا  مطالعات ادبیات تطبیقی ـ  .83

80.  
مطالعات ادبیات کودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همكـاری انجمـن تـرويز      

 زبان و ادبیات فارسی
 کاووس حسن لی  33آبان  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا صرفی   34مرداد  ترويجی ـعلمی  دانشگاه کرمان ـمطالعات ايرانی   .49

 فرزانه فرحزاد   34مرداد  پژوهشی ـعلمی  خصوصی ـلعات ترجمه مطا  .41

 محمد حسین جواری  01تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه اصفهان  –مطالعات زبان فرانسه    .42

 حسن فروغی  01تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شهید چمران اهواز –مطالعات زبان و ادبیات فرانسه    .48

 بهزاد قنسولی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد  دانشگاه فردوسیـ  (بیات و علوم انسانی سابقاد)مطالعات زبان و ترجمه     .44

45.  
بـا  ــ   سمنان  دانشگاه ـ  (انسانی سابق علوم  دانشكده )مطالعات زبانی ـ بالغی  

 فارسی ادبیات و زبان  انجمنهمكاری 
 محسن ابوالقاسمی  38شهريور  ترويجی علمی 

 (گیالنی)عی یاحمد سم  43بهمن  علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ نامه فرهنگستان  .46

 محمدعلی آذرشب  09آبان  علمی ـ پژوهشی های ديگر نقد ادب معاصر عربی ـ دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه   .44

 رودمعجنی  محمود فتوحی  30هريور ش علمی ـ پژوهشی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس مرکزنقد ادبی ـ    .43

40.  
 دانشـگاه ــ   (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)نقد زبان و ادبیات خارجی  

 شهید بهشتی 
 جالل سخنور  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

59.  
Iranian Journal  of Applied Language Studies  

 علی اصغر رستمی ابوسعیدی  33آبان  علمی ـ پژوهشی ايراندانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسی 

51.  
Iranian Journal of Applied Linguistics  

 محمد حسین کشاورز  31دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت معلمـ  شناسی کاربردی زبان

52.  
  Issues in Language Teaching- دانشگاه عالمه طباطبايی با

 همكاری دانشگاهها 
 ضیاءالدين تاج الدين کاوردی   01تیر  پژوهشیعلمی ـ 

58.  

 Journal of English Language Teaching and Learning 

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

 دانشگاه تبريز
 مسعود رحیم پور  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

54.  
 Journal of Teaching Language Skills 

 جالل رحیمیان  43مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)آموزش مهارتهای زبان  

55.   Plume ـ  انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ قلم   نسرين خطاط   38اسفند  علمی ـ پژوهشی 

56.  
Teaching English Language 

 الدين تاج الدين سیدضیا  38شهريور  علمی ـ پژوهشی ات انگلیسی ايرانانجمن آموزش زبان و ادبیـ  آموزش زبان انگلیسی 
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18.  
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 شناسی آموزش و پرورش با همكاری انجمن جامعهـ  وزارت آموزش و پرورش
 سوسن باستانی  30دی  ترويجی ـعلمی 
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  داريوش فرهود   34مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن ايرانی اخالق در علوم و فناوریاخالق در علوم و فناوری ـ   .1

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

 رهبری در دانشگاهها  
 احدفرامرز قراملكی  09اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 
 



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «10» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                     روانشناسي

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 یحسن احد  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدررياست جمهوری –اعتیاد پژوهی   .1

 علیرضا مرادی  34اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه تربیت معلم تهران      .2

8.  
ــ  (مطالعات تربیتی و روانشناسی سـابق ) پژوهشنامه روانشناسی بالینی  و مشاوره

 مشهد دانشگاه فردوسی
 بهرامعلی قنبری  38خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا زمانی   48خرداد  علمی ـ پژوهشی وصیخص ـپژوهشهای روانشناختی   .4

 محمود ايروانی  30اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ايران  .5

6.  
دانشـگاه   (سابق روانشناسی و علوم تربیتی)پژوهشهای کاربردی روانشناختی 

 تهران
 فرد محمد خداياری  32بهمن  علمی ـ پژوهشی

4.  
باهمكاری  ـ  تبريز  دانشگاه  (سابق روانشناسی) پژوهشهای نوين روانشناختی

  شناسی ايرانروانانجمن 
 امیرهوشنگ مهريار   38مرداد  علمی ـ پژوهشی

3.  
انجمن مشـاوره  ـ ( ها و پژوهشهای مشاوره سابقتازه) پژوهشهای مشاوره

 ايران
 باقر ثنايی ذاکر   38آذر  علمی ـ پژوهشی

 شناختی علومموسسه مطالعات  ـ شناختی ی علومها تازه  .0
  32فروردين  ترويجی علمی 

 کیامنش علیرضا
  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 یتهران محمدعلی مظاهری   36اسفند  علمی ـ پژوهشی خانواده پژوهی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی   .19

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

 انجمن مددکاری اجتماعی ايران
 نژاد شكوه نوابی  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

12.  
ـ  دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد     دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 

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

18.  
ـ  (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)وانشناختی دستاوردهای ر دانشـگاه شـهید    ـ

 اهوازچمران 
 هنرمند زاده مهناز مهرابی  40تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد کريم خداپناهی  38دی  علمی ـ پژوهشی روانشناسیايرانی انجمن  ـروانشناسی   .14

15.  
ـ     دانشـگاه عالمـه طباطبـايی ـ بـا همكـاری        روانشناسی افـراد اسـتثنايی 

 های ديگر دانشگاه
 مريم سیف نراقی  30آبان  علمی ـ پژوهشی

 ايمان اله بیگدلی  33خرداد  علمی ـ پژوهشی سمنان   روانشناسی بالینی ـ دانشگاه  .16

 محمدعلی اصغری مقدم  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد ـ(  سابق دانشور)روانشناسی بالینی و شخصیت   .14

 محمدکريم خدپناهی  36تیر  علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه آزاد اسالمی (نشناسان ايرانی سابقروا)روانشناسی تحولی   .13

 علی دالور  33خرداد  علمی ـ پژوهشی روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی  .10

 د علی پوراحم  09اسفند  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همكاری دانشگاه های ديگر  .29

 عصمت دانش  30مهر  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .21

22.  
ـ  هـای   با همكاری دانشـگاه ـ   دانشگاه محقق اردبیلی روانشناسی مدرسه 

 ديگر
 محمد نريمانی  09اسفند  پژوهشی  علمی ـ

 محمدعلی بشارت   35اسفند  علمی ـ پژوهشی ايران یروانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناس  .28

24.  
ـ    ـــ باهمكــاری انجمــن( ع)حســین  دانشــگاه امــام  روانشناســی نظــامی 

 روانشناسی نظامی 
 نیا رضا کرمی  30تیر  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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «11» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
25.  

دانشـگاه پیـام نـور بـا همكـاری انجمـن روانشناسـی        - شناخت اجتماعی

 اجتماعی ايران
 حسین زارع  09دی  علمی ـ پژوهشی

 علی فتحی آشتیانی   36مهر  پژوهشی ـعلمی  ( عز)اله اه علوم پزشكی بقیهعلوم رفتاری ـ دانشگ  .26

 محمود منصور   38دی  پژوهشی ـعلمی  خصوصی ـعلوم روانشناختی   .24

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

 های ديگر طباطبايی ـ باهمكاری دانشگاه عالمه
 داله شفیع آبادیعب  33اسفند  پژوهشی ـعلمی 

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

 مشاوره ايران 
 سیمین حسینیان  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 غالمرضا رجبی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .89

81.  
ه کردســتان ـ باهمكــاری   مشــاوره و روان درمــانی خــانواده ـ دانشــگا  

 های ديگر  دانشگاه
 نجمه حمید  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 سوسن سیف   38دی  علمی ـ پژوهشی (س) الزهرا دانشگاه ـروانشناختی   مطالعات  .82

88.  
مطالعات روانشناسی بـالینی ـ دانشـگاه عالمـه طباطبـايی ـ بـا همكـاری         

 های ديگر دانشگاه
 هرابی اسمرودفرامرز س  30مهر  علمی ـ پژوهشی

84.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری    مطالعات روانشناسی تربیتی 

 انجمن ايرانی روانشناسی 
 بهروز بیرشك  30تیر  علمی ـ پژوهشی

85.  
International Journal of Psychology 

ايران  انجمن روانشناسیروانشناسی ـ   
 حسین شكرکن  32دی  علمی ـ پژوهشی

 

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

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                 تربیتيعلوم  

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 سرخابی دوزی محمديمنی   38شهريور  علمی ـ پژوهشی انجمن آموزش عالی ايرانـ  آموزش عالی ايران  .1

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

 ديگربا همكاری دانشگاه های ـ  آزاد اسالمی
 حسن احدی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 علی دالور  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ديگر های دانشگاه باهمكاریطباطبايی ـ  عالمه گیری تربیتی ـ دانشگاه اندازه  .8

4.  
انجمن ايرانـی   ـ با همكاری  (س)دانشگاه الزهرا ـ   تربیتیهای نوين انديشه

 تعلیم و تربیت
 یبه ماهروزادهط  38دی  علمی ـ پژوهشی

5.  
ـ    پژوهش در برنامه   ريزی درسی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسـگان 

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

6.  
وزارت آمـوزش  ـ (کودکان استثنايیپژوهش در حیطه ) کودکان استثنايی

 و پرورش
 داريوش فرهود   34 مرداد علمی ـ پژوهشی

 فريبرز درتاج  34اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن پژوهشهای آموزشی ايرانپژوهش در نظامهای آموزشی ـ   .4

 ذکاوتی قراگوزلوعلی    32اسفند  علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیتـ انجمن  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  .3

0.  
دانشـگاه  ـ (ی و روانشناسی سابقمطالعات تربیت) پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

 م و تربیتیتعلانجمن  با همكاری ـ مشهد فردوسی
 بختیار شعبانی ورکی  38خرداد پژوهشیـ علمی 

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

 آموزش عالی
 رضا نوروززاده  43آبان  پژوهشیـ علمی 

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

 برنامه درسی ايران
 محمد مزيدی  30دی  علمی ـ پژوهشی

 علی ذکاوتی قراگوزلو   39ارديبهشت  ترويجی ـعلمی  دانشگاه تربیت معلم تهران ـپژوهشهای تربیتی   .12



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «12» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 پاک نیت محمد جعفر  33تیر  علمی ـ پژوهشی تربیت اسالمی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .18                                                                                                                                                                   

 محمود مهرمحمدی   35شهريور  علمی ـ پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ـتعلیم و تربیت   .14

 داريوش فرهود  30دی  ترويجی علمی  تعلیم و تربیت استثنايی ـ سازمان آموزش و پرورش  .15

 (ع)پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ـ دانشگاه امام حسین   .16
  36ارديبهشت ترويجی علمی 

 سعید بهشتی  
  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 حسن ملكی  30آبان  علمی ـ ترويجی اله  راهبردهای آموزش ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیه  .14

 احمدرضا نصراصفهانی  09تیر  علمی ـ پژوهشی رويكردهای نوين آموزشی ـ دانشگاه اصفهان  .13

 محمدرضا بهرنگی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی المی واحد مرودشترهیافتی نو در مديريت آموزشی ـ دانشگاه آزاد اس  .10

 يداله مهرعلیزاده  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهوازدانشگاه شهید چمران  ـ (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)علوم تربیتی   .29

 واجارگاه وروش فتحیک  09بهمن  علمی ـ پژوهشیدانشگاه شهیدبهشتیهای آموزشی  ـ  مديريت و برنامه ريزی در نظام  .21

 فريده يوسفی  43مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق)مطالعات آموزش و يادگیری   .22

 پور نعمت اله موسی  34ارديبهشت پژوهشی ـعلمی  ايران برنامه درسیمطالعات انجمن  ـمطالعات برنامه درسی   .28

 واجارگاه کوروش فتحی  33بهمن  پژوهشی ـعلمی  درسی ايران برنامه ـ انجمن مطالعات مطالعات برنامه درسی آموزش عالی  .24

25.  
آموزشی ـ دانشگاه مازندران ـ باهمكـاری انجمـن      ريزی مطالعات برنامه

 آموزش عالی ايران
 ابراهیم صالحی عمران  09آبان  علمی ـ پژوهشی

26.  
های پژوهشـ های يـادگیری ـ دانشـگاه محقـق اردبیلـی ـ انجمـن         ناتوانی

آموزشی ايران
 غالمعلی افروز  09آبان  علمی ـ پژوهشی

 علیرضا کیامنش  38 فروردين پژوهشیـ  علمی پرورش وزارت آموزش و ـ نوآوريهای آموزشی  .24
 

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

1.  
ـ   (سـابق   اطالعـات   فنـاوری  و  علـوم ) اطالعـات   و مديريت  پردازش  پژوهشنامه

با همكـاری انجمـن کتابـداری و    يران ـ   پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

 اطالع رسانی

 سید رحمت اله فتاحی  33خرداد  پژوهشی ـعلمی 

2.  
ــ  (مطالعـات تربیتـی و روانشناسـی سـابق    ) رسـانی  پژوهشنامه کتابداری و اطالع

 مشهد دانشگاه فردوسی
 سید رحمت اله فتاحی  38خرداد شیپژوهـ علمی 

 رضا منصوری  30دی  ترويجی علمی  انجمن ترويز علم ايران  ترويز علم ـ   .8

4.  
 هــای کتابخانـه  نهـاد  ـ  هـای عمــومی   و کتابخانـه  رســانی  اطـالع   تحقیقـات 

 کشور عمومی 
 غالمرضا فدايی عراقی  33اسفند  علمی ـ پژوهشی

5.  
ــداری) دانشــگاهی رســانی تحقیقــات کتابــداری و اطــالع ــ (ســابق کتاب   ـ

 دانشگاه تهران

  39ارديبهشت  ترويجی ـعلمی 
 غالمرضا فدايی

  30دی  علمی ـ پژوهشی

 پور سیدحسن قدسی  34مرداد  علمی ـ ترويجی سیاست علمی کشور تحقیقات مرکز  ـرهیافت   .6

4.  
کشـور ـ بـا     سیاست علم و فناوری ـ مرکـز تحقیقـات و سیاسـت علمـی    

 انجمن مديريت تكنولوژی ايران همكاری
 سید سپهر قاضی نوری   34فروردين  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین ديانی   34فروردين  علمی ـ پژوهشی آستان قدس رضوی کتابداری و اطالع رسانی   .3

 ا.ا.ـ سازمان اسناد کتابخانه ملی ج گنجیه اسناد  .0
  34دی  علمی ـ ترويجی

 آبادی سعید رضايی شريف 
  30آبان  علمی ـ پژوهشی

19.  
دانشگاه  ـ (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)مطالعات کتابداری و علم اطالعات 

 اهوازشهید چمران 
 عبدالحسین فرج پهلو  40تیر  علمی ـ پژوهشی

ــازماندهی   .11 ــداری و سـ ــات ملـــی کتابـ ــازمان     مطالعـ ــات ـ سـ  آبادی شريف يیسعید رضا  39مهر  ترويجی ـعلمی اطالعـ
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  09آبان  پژوهشی ـعلمی  ملی اسنادکتابخانه                                                                                                                                                                   

12.  
International Journal of Information Science& 

Management    رسانی علوم و فناوری ای اطالعمرکز منطقه  جعفر مهراد   34مرداد  علمی ـ پژوهشی 

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

 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                   تربیت بدني

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 عباسعلی گائینی   31تیر  علمی ـ پژوهشی ا.ا.کمیته ملی المپیك ج ـلمپیك ا  .1

2.  
ـ دانشـگاه    (علـوم حرکتـی و ورزش سـابق   ) پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 تربیت معلم 
 حیدر صادقی  09مهر  علمی ـ پژوهشی

8.  
ـ  (سابق و ورزش  حرکتی علوم )پژوهش در مديريت ورزشی و رفتار حرکتی   ـ

 معلم   بیتتر  دانشگاه
 عباس بهرام  38آبان  علمی ـ پژوهشی

 اصغر خالدان  33تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه فیزيولوژی ورزشی کاربردی ـ دانشگاه مازندران  .4

 سید محمد حسین رضوی  30دی  پژوهشیـ علمی  دانشگاه مازندران  پژوهشنامه مديريت ورزشی و رفتار حرکتی ـ  .5

 علی اصغر رواسی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی جهاد دانشگاهی  ـ مديريت در ورزشپژوهشهای فیزيولوژی و   .6

4.  
ــديريت ــی  پژوهشــهای م ــوم   ورزش ــوعلی     و  عل ــگاه ب ــی ـ دانش حرکت

 ديگر های سیناهمدان ـ با همكاری دانشگاه
 غالمرضا شعبانی بهار  09فروردين  علمی ـ پژوهشی

 فضل اله باقرزاده  39دی  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حرکت سابق)رشد و يادگیری حرکتی ـ ورزشی   .3

0.  
پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ـ ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  رفتار حرکتی

  ورزشی
 عباس بهرام  38مرداد  علمی ـ پژوهشی

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

 علی اصغر رواسی  39دی  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حرکت سابق)يستی ورزشی علوم ز  .11

12.  
پژوهشكده تربیت بدنی و ـ ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  فیزيولوژی ورزشی

  علوم ورزشی
 خسرو ابراهیم  38مرداد  علمی ـ پژوهشی

 خسرو ابراهیم  09مهر  وهشیعلمی ـ پژ فیزيولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .18

 حسن اسدی  39دی  پژوهشی علمی  دانشگاه تهران  (حرکت سابق)مديريت ورزشی   .14

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

  بدنی و علوم ورزشی
 رضا رجبی  38مرداد  علمی ـ پژوهشی

16.  
پژوهشكده تربیت ـ ( زشی سابقپژوهش در علوم ور)  مطالعات مديريت ورزشی

 انجمن تربیت بدنی ـ با همكاری بدنی و علوم ورزشی
 ابوالفضل فراهانی  38مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حامدی نیا  09ارديبهشت  پژوهشیـ  علمی ورزش و علوم زيست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار  .14
  اند جي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهتاكنون از اعتبار علمي ـ تروي 6331نشرياتي كه از سال. 
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ف
دي

ر
 

 سردبیر  ريخ تصويبتا اعتبار نشريهنام 

 بیژن رحمانی  30بهمن  علمی ـ پژوهشی آمايش محیط ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالير  .1

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

 مسعود تقوايی  09آبان  پژوهشیـ علمی  رودشتپژوهش و برنامه ريزی شهری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد م  .8

4.  
پژوهشكده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی ـ  شناسی ـ   های اقلیم پژوهش

 ايران GISهمكاری انجمن سنجش از دور با 
 علی اکبر متكان  33بهمن  علمی ـ پژوهشی

5.  
ــای  ــايی)انســانی پژوهشــهای جغرافی ــ( ســابق پژوهشــهای جغرافی موسســه  ـ

 شگاه تهراندانجغرافیای 
 کرامت اله زياری  39مرداد  علمی ـ پژوهشی

6.  
موسسه جغرافیای  ـ  (سابق پژوهشهای جغرافیايی)طبیعی پژوهشهای جغرافیای 

 دانشگاه تهران
 قاسم عزيزی   39مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد رضا رضوانی  30آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  پژوهشهای روستايی ـ    .4

 شهرام روستايی   01تیر  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومورفولوژی  -ای ژئومورفولوژی کمیپژوهشه   .3

0.  
ـ باهمكاری  هرمزگان  پژوهشهای فرسايش محیطی ـ دانشگاه  

 های ديگر دانشگاه 
 احمد نوحه گر  09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 نیمحمدرضا کاويا   43آذر  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـتحقیقات جغرافیايی   .19

11.  
ـ  ـ   تحقیقات کاربردی علوم جغرافیايی  با همكاری   دانشگاه تربیت معلم 

 انجمن جغرافیای ايران
 ضیائیان فیروزآبادی زپروي  30دی  پژوهشی  علمی ـ

 عباس سعیدی   32خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیايی ايران ـجغرافیا   .12

 محمدولی شريعت پناهی   01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی الی بین المللی قشمموسسه آموزش ع -(ایريزی منطقهبرنامه)جغرافیا   .18

 محمد خورشیددوست علی  33بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبريز  ريزی ـ جغرافیا و برنامه  .14

 محمد حسین رامشت  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (پژوهشی سابق)ريزی محیطی جغرافیا و برنامه  .15

16.  
انجمن  با همكاری ـدانشگاه سیستان و بلوچستان  ـ رافیا و توسعهجغ

 جغرافیای ايران
 حسنعلی غیور   38آبان  علمی ـ پژوهشی

 سعداله واليتی   36اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ای ـناحیه جغرافیا و توسعه  .14

13.  
كـاری  جغرافیا و مخاطرا ت محیطی ـ  دانشگاه فردوسی مشـهد ـ بـا هم    

 های ديگر دانشگاه
 سید رضا حسین زاده  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حافظ نیا   38مرداد  پژوهشی علمی انجمن ژئوپلتیك ايرانـ  ژئوپلتیك  .10

 الدين الدين خواجه سیدجمال   34بهمن  علمی ـ پژوهشی ايران ـ انجمن سنجش از دور ايران GISسنجش از دور و   .29

 خورشیددوست محمد علی  33بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر يی ـ فضای جغرافیا  .21

22.  
مطالعات جغرافیايی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیت معلـم سـبزوار ـ بـا      

 ديگر های  دانشگاه  همكاری
 جعفر جوان  30تیر  علمی ـ پژوهشی

28.  
ا همكاری ای ـ دانشگاه اصفهان ـ ب   مطالعات و پژوهشهای شهری ـ منطقه 

 های ديگر دانشگاه
 مسعود تقوايی  33خرداد  پژوهشی ـعلمی 

24.  
هـای نـو در جغرافیـای انسـانی ـ دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد          نگـرش 

 گرمسار 
 عزت اله عزتی  09تیر  علمی ـ پژوهشی

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

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 پرويز داوودی  09آبان  پژوهشی علمی ـ ـ دانشگاه شهید بهشتی  (سابق اقتصاد)ی اقتصاد پژوهشهای الگوسازی  .1

2.  
اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ و  انديشه اسالمی ـ با همكاری انجمن   

 اقتصاد اسالمی ايران
 عباس عرب مازار   36مهر  علمی ـ پژوهشی

8.  
 با همكاری ـه فردوسی دانشگاـ  (دانش و توسعه سابق)اقتصاد پولی ـ مالی 

 انجمن بازرگانی
 محمود هوشمند  38خرداد پژوهشی علمی

 عنايت اله فخرايی   34خرداد  علمی ـ پژوهشی شهید چمران اهوازشگاه ـ دان (ايران سابق تحقیقات اقتصادی)اقتصاد مقداری   .4

 رحمان خوش اخالق  09تیر  علمی ـ ترويجی انـ دانشگاه اصفه( دانشكده علوم اداری و اقتصاد سابق)اقتصاد منابع طبیعی   .5

 مهدی غضنفری  30دی  علمی ـ پژوهشی وزارت بازرگانی  اقتصاد و تجارت نوين ـ  .6

 مصطفی سلیمی فر  38خرداد پژوهشی علمی مشهد ـ دانشگاه فردوسی (دانش و توسعه سابق)ای  اقتصاد و توسعه منطقه  .4

3.  
موسسه عالی آموزش و پژوهش ـ  (جه سابقبرنامه و بود) و بودجهريزی  برنامه

 جمهوریراهبردی رياست ريزی ونظارت معاونت برنامه ريزیوبرنامه مديريت

  31آبان  ترويجی ـعلمی 
 محمود متوسلی

  09مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 انجمن بازرگانی
 اکبر کمیجانی  38شهريور  شیعلمی ـ پژوه

19.  
دانشگاه   (سابق علوم اقتصادیپژوهشنامه )اقتصاد کالن پژوهشنامه 

 مازندران
 احمد جعفری صمیمی  35مرداد  پژوهشیـ  علمی

 وزارت امور اقتصادی و دارايی ـ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  .11
  39اسفند  علمی ـ ترويجی

 محسن مهرآرا
  09ر مه علمی ـ پژوهشی

 جمشید پژويان  30شهريور  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی کشور  .12

 احمد مجتهد   31تیر  پژوهشی علمی  دانشگاه عالمه طباطبائی  پژوهشهای اقتصادی ايران   .18

14.  
با   پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه پیام نور استان مرکزی ـ

 های ديگر اههمكاری دانشگ
 پور محمدرضا لطفعلی  30مهر  پژوهشیـ  علمی

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

  مدرس تربیت  
 يداله دادگر   38خرداد پژوهشیـ  علمی

 جعفر عبادی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادی   .16

14.  
ت مدلسازی اقتصـادی ـ دانشـكده علـوم اقتصـادی ـ بـا همكـاری         تحقیقا

 های ديگر دانشگاه
 مهدی صادقی  30تیر  علمی ـ پژوهشی

 سیدهادی عربی   34اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی   .13

 کاظم ياوری  33ارديبهشت  ـ پژوهشیعلمی  های ديگر سیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه   .10

 اکبر کمیجانی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)های اقتصادی  سیاست  .29

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

 حمید ابريشمی  34آذر  علمی ـ پژوهشی المللی انرژی بینمطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات   .22

28.  
ـ          بـا    مطالعات اقتصـاد کـاربردی ايـران ـ دانشـگاه بـوعلی سـینا همـدان 

 های ديگر همكاری دانشگاه
 محمد حسن فطرس  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 مازار عباس عرب  09دی  علمی ـ ترويجی نامه اقتصاد اسالمی ـ انجمن اقتصاد اسالمی ايران  .24

25.  
International Economic Studies 

 سید کمیل طیبی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ( پژوهشی سابق)الملل  اقتصاد بین

26.  
Iranian Journal of Economic Studies 

 کريم اسالملوئیان  43مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق)
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International Journal of Business and Development  
 و بلوچستان دانشگاه سیستان 

 احمد اکبری  30بهمن  علمی ـ پژوهشی
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ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ساسان مهرانی   40مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانـ  بررسیهای حسابداری و حسابرسی  .1

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

 محسن دستگیر  33خرداد  علمی ـ پژوهشی ديگر های با دانشگاه همكاری ـ اصفهان مالی ـ دانشگاه حسابداری پژوهشهای  .8

 محمد نمازی  43مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ( علوم اجتماعی و انسانی سابق) پیشرفتهای حسابداری  .4

 رضا راعی  30دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  تحقیقات مالی ـ  .5

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

 ايران  حسابداری
 علی ثقفی   34خرداد  علمی ـ پژوهشی

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

 حسابداری ايران 
 امید پورحیدری  33دی  ـ پژوهشی علمی

 ديوان محاسبات ـ  دانش حسابرسی  .3
  30مرداد  علمی ـ ترويجی

 اصغر عربیان
  09آذر  پژوهشی  علمی

 هاشم نیكومرام  09تیر  پژوهشی  علمی واحد علوم تحقیقات آزاداسالمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه  .0

 محسن دستگیر  01خرداد  پژوهشی  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه –حسابداری مالی   .19

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

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

 علی ثقفی  09آبان  علمی ـ ترويجی بداری ايرانمطالعات حسابداری و حسابرسی ـ انجمن حسا   .18

14.  
اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  مهندسی مالی و مديريت 

 مرکزی 
 فريدون رهنمای رودپشتی  09فروردين  علمی ـ پژوهشی

  ندا 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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «17» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 «علوم انساني نشريات»                                                                                                                                                                   مديريت 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 سیاوش نصرت پناه  01خرداد  ترويجی علمی  ا.ا.عاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج م -انديشه آماد  .1

 علی رضائیان  30آبان  علمی ـ پژوهشی (ع)انديشه مديريت راهبردی ـ دانشگاه امام صادق   .2

8.  
ـ بـا همكـاری     بازرگانیپژوهشهای   مطالعات  موسسهـ   بازرگانی بررسیهای

 بازرگانی  انجمن
 علینقی مشايخی  38آبان  ترويجی علمی 

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

 مهدی تقوی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ـپژوهشنامه بازرگانی   .5

 ا. ا.بیمه مرکزی جـ  (صنعت بیمه سابق) پژوهشنامه بیمه  .6
  34مرداد  ترويجی ـعلمی 

 حسین رحمان سرشت
  09تیر  علمی ـ پژوهشی

4.  
پژوهشنامه مديريت اجرايـی ـ دانشـگاه مازنـدران ـ بـا همكـاری انجمـن         

 مديريت ايران
 مهرداد مدهوشی  33مهر  پژوهشیـ علمی 

3.  
جمـن  پژوهشنامه مديريت تحول ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكـاری ان   

 مديريت راهبردی ايران
 سعید مرتضوی  33تیر  پژوهشیـ علمی 

0.  
ــ  (پژوهشهای مـديريت در ايـران سـابق   )پژوهشهای سازمانی در مديريت 

 دانشگاه تربیت مدرس
 عادل آذر  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

19.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همكـاری      پژوهشهای مديريت عمومی 

 يرانانجمن علوم مديريت ا
 عادل آذر  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 سید محمد اعرابی  30مرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)پژوهشهای مديريت منابع انسانی ـ دانشگاه امام حسین   .11

 علی صنايعی  30بهمن  علمی ـ پژوهشی ديگر های اصفهان ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه  نوين ـ تحقیقات بازاريابی  .12

18.  
ـ ( توسـعه انسـانی پلـیس سـابق    )لـیس توسعه سازمانی پ دفتـر تحقیقـات    ـ

 ريزی ناجا  کاربردی معاونت طرح و برنامه
 علی محمد احمدوند  33بهمن  علمی ـ ترويجی

 سید محمد مقیمی   34آبان  علمی ـ پژوهشی توسعه کارآفرينی ـ دانشگاه تهران   .14

 سید حمید خداداد حسینی  33بهمن  علمی ـ ترويجی یتوسعه مديريت منابع انسانی و پشتیبانی ـ دانشگاه علوم انتظام  .15

16.  
 ـ دانشــگاه    (مــديريت ســابق انــداز چشــم)چشــم انــداز مــديريت بازرگــانی 

 شهید بهشتی
 عباسعلی حاج کريمی  33ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

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

 ابوالحسن فقیهی   36اسفند  پژوهشی ـعلمی  يريت ايران ـ انجمن علوم مديريت ايرانعلوم مد  .13

10.  
فرآيند مديريت و توسعه  ـ موسسه عالی آمـوزش و پـژوهش مـديريت و     

 ريزی رياست جمهوری برنامه
 عباس منوريان  30دی  علمی ـ  پژوهشی

 زادهمحمدرضا حمیدي   34بهمن  علمی ـ پژوهشی ديگر های هدانشگا يزد ـ باهمكاری بازرگانی ـ دانشگاه های مديريتکاوش  .29

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

 پور طهمورث حسنقلی  36دی  پژوهشی علمی تهرانـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)بازرگانی  مديريت  .22

 علیرضا آزموده اردالن  01خرداد  پژوهشی علمی شتر با همكاری انجمن ايمنی ايراندانشگاه مالك ا –مديريت بحران   .28

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

 پژوهشهای آموزشی ايران 
 محمدرضا بهرنگی  34اسفند  علمی ـ ترويجی



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «18» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 «نشريات علوم انساني»                                                                                                                                                                   مديريت 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

25.  
ـ   سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی ايـران ـ بـا       مديريت توسعه فناوری 

 همكاری انجمن مديريت تكنولوژی ايران
 الفت لعیا  30دی  پژوهشی علمی

 بهرام رنجبريان  30مرداد  پژوهشی علمی ديگر  های دانشگاه  اصفهان ـ  باهمكاری تولید و عملیات ـ دانشگاه مديريت  .26

 غالمرضا طالقانی  36دی  پژوهشی علمی تهرانـ دانشگاه  (مديريت سابق دانش) دولتی مديريت  .24

 زاده عزت اله اصغری  36دی  پژوهشی علمی تهران ـ دانشگاه (مديريت سابق دانش)صنعتی  مديريت  .23

 ضا علی احمدیعلیر  33تیر  پژوهشی علمی مديريت فردا ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن مديريت راهبردی ايران   .20

89.  
ـ پـرديس قـم دانشـگاه      (مديريت سـابق  فرهنگ) مديريت فرهنگ سازمانی

 تهران

  34فروردين  ترويجی ـعلمی 
 حسن زارعی متین

  30دی  پژوهشی ـعلمی 

 بابك سهرابی  36دی  پژوهشی علمی تهران ـ دانشگاه (مديريت سابقدانش)فناوری اطالعات  مديريت  .81

 (ع)دانشگاه افسری امام علی   یمديريت نظام  .82
 34اسفند  ترويجی ـعلمی 

 عباس خورشیدی  
 09بهمن  پژوهشی علمی

88.  
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنايع دفاعی با همكـاری   –مديريت نوآوری 

 انجمن مديريت تكنولوژی ايران 
 مهدی نقیان فشارکی  01تیر  پژوهشی علمی

 محمدباقر بابايی طالتپه  09دی  ترويجی ـعلمی  (ع)ـ دانشگاه جامع امام حسین  مديريت و پژوهشهای دفاعی   .84

 محمدعلی سبحان الهی   31بهمن  ترويجی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات و آموزش مديريت مديريت و توسعه   .85

 السادات زاهدی شمس  30مرداد  پژوهشی علمی  انرژی المللی مطالعات بین  موسسه  نفت ـ مديريت و منابع انسانی در صنعت  .86

84.  
موسسه آموزش عالی سبز با  -فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی

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

 سید حسین ابطحی  30دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبايی  مطالعات جهانگردی ـ  .83

 سید مهدی الوانی  33خرداد  علمی ـ پژوهشی ديريت انتظامی ـ دانشگاه علوم انتظامی مطالعات م  .80

49.  
 دانشــگاه  ـــ (ســابق مطالعــات مــديريت)بهبــود و تحــولمطالعــات مــديريت 

 یياطباعالمه طب

  31اسفند  ترويجی ـعلمی 
 سید محمد اعرابی

  30مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمود صفارزاده   34دی  علمی ـ ترويجی ه علوم انتظامی مطالعات مديريت ترافیك ـ دانشگا  .41

 زاده محمدرضا حمیدی  33اسفند  علمی ـ پژوهشی مطالعات مديريت راهبردی ـ انجمن مديريت ايران  .42

48.  
مطالعات مديريت صنعتی ـ دانشگاه عالمه طباطبـايی ـ انجمـن مـديريت      

 استراتژيك ايران
 منصور امیری  33مهر  علمی ـ پژوهشی

44.  
مطالعات منابع انسانی ـ دانشگاه هوايی شهید ستاری ـ با همكاری انجمـن    

 مديريت راهبردی ايران
 فرج اله ره نوردآهن  09آبان  پژوهشی ـعلمی 

 ناصر میرسپاسی  30اسفند  علمی ـ ترويجی معاونت نیروی انسانی ناجا  منابع انسانی ناجا ـ  .45

 و مطالعات ناجا ـ سازمان تحقیقات  نظم و امنیت انتظامی  .46
  34اسفند  علمی ـ ترويجی

 علی دالور
  30مهر  علمی ـ پژوهشی

 یبسید محمد اعرا  34دی  علمی ـ ترويجی نظارت و بازرسی ـ بازرسی کل ناجا  .44

43.  
Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 

 دانشگاه تهران پرديس قم
 غالمرضا جندقی  09دی  علمی ـ پژوهشی

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



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «19» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                    
 

 «فني و مهندسي »                                                                                                                                   برق

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 زاده سید محمد صادق  44اسفند  ترويجی ـعلمی  ا.ا.کمیته ملی انرژی ج ـانرژی ايران   .1

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

 هوشمند 
 احمد اکبری  33بهمن  علمی ـ پژوهشی

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

 های ديگر دانشگاه
 امین خدابخشیان  30مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدکاظم مروج فرشی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی ايران پژوهشگاه الكترونیك  صنايع الكترونیك ـ  .4

 يقعلی خاکی صد  32خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ايران ـ کنترل  .5

 سعید جلیلی  09آبان  ترويجیعلمی ـ  های ديگر محاسبات نرم ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاه  .6

 نیما امجدی  30آبان  علمی ـ پژوهشی مدلسازی در مهندسی ـ دانشگاه سمنان  .4

 نیا حسنمحسن م  33اسفند  علمی ـ پژوهشی های ديگر مديريت انرژی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاه  .3

 بناء شريفیان  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانشكده فنی سابق)مهندسی برق دانشگاه تبريز   .0

19.  
ـ ( سـابق  فنـی و مهندسـی مـدرس   )مهندسی برق مدرس  دانشـگاه تربیـت    ـ

 مدرس
 محمد حكاک  39مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 ايران الكترونیك
 گئورگ قره پتیان  38فروردين  علمی ـ پژوهشی

 محمدی حمیدرضاصادق  38فروردين  علمی ـ پژوهشی جهاد دانشگاهی ـ و مهندسی کامپیوتر مهندسی برق  .12

18.  
Amirkabir International Journal of Electrical and 

Electronic  Engineering  

  صنعتی امیرکبیر دانشگاه  ـ  (امیرکبیر سابق)
 الدين نیكروش سیدکمال  43ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

14.  
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 محمد خلز امیر حسینی  31آذر  علمی ـ پژوهشی صنعت  و علم دانشگاهمهندسی برق و الكترونیك ـ 

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

 مرکز تحقیقات مخابرات ايران
 کامبیز بديع  33بهمن  علمی ـ پژوهشی

16.  

Journal of  Information Systems and Telecommunication 

پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ـ با همكـاری   

  يرانانجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ا

 مسعود شفیعی  09دی  علمی ـ پژوهشی

14.  
Amirkabir International Journal of  Modeling, 

Identification, Simulation & Control  
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ  (امیرکبیر سابق) 

 الدين نیكروش سیدکمال  43ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

13.  
The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ايران
 رسول جلیلی  09دی  علمی ـ پژوهشی

10.   Scientia Iranica ـ  دانشگاه صنعتی شريف   ابوالحسن وفايی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی 

   در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
 (سـابق  المللی علوم مهندسی بین)ايع و مديريت تولید بین المللی مهندسی صن

 دانشگاه علم و صنعت ـ
 سید محمد سید حسینی  39مرداد  علمی ـ پژوهشی

2.  
ـ     کیفیت و بهره وری  انجمـن مهندسـی بهـره     وری صـنعت بـرق ايـران 

صنعت برق ايران
 حسین عسكريان ابیانه  09مهر  علمی ـ پژوهشی

 جعفر رزمی  39تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ی سابقدانشكده فن)مهندسی صنايع    .8

 سید تقی اخوان نیاکی  34خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ـ (شريف سابق)مهندسی صنايع و مديريت   .4

5.  
International Journal of Industrial Engineering 

بمهندسی صنايع ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو  رسول نورالنساء  34آبان  علمی ـ پژوهشی 

6.  

International Journal of Industrial Engineering  and 

Productional Research 

 ـ (سابق بین المللی علوم مهندسی) المللی مهندسی صنايع و مديريت تولید بین

 دانشگاه علم و صنعت

 سید محمد سید حسینی  39مرداد  علمی ـ پژوهشی

4.  
Journal of Industrial and Systems Engineering 

و سیستم ها ـ مهندسی صنايع انجمن مهندسی صنايع ايران  رسول حجی  36تیر  علمی ـ پژوهشی 

 

 «فني و مهندسي »                                                                                                                              عمران 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علیرضا رهايی  33آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ايران   .3

 زاده محسن تهرانی  32خرداد  علمی ـ ترويجی راه و ساختمان یانجمن مهندس ـبنا   .0

19.  
ـ   پژوهشكده حمل و نقـل ـ   پژوهشنامه حمل و نقل انجمـن   ا همكـاری ـ ب

 حمل و نقل ريلی ايران
 عامریمحمود   38آبان  پژوهشی ـعلمی 

 حمید بهبهانی  32آبان  ترويجی ـعلمی  وزارت راه وترابری ـ جاده  .11

 فرهاد دانشجو  38دی  علمی ـ پژوهشی های فوالدی ايران انجمن سازهـ  فوالد سازه و  .12

18.  
با همكاری ( ره)امام خمینی علوم و فناوری دريا ـ دانشگاه علوم دريايی  

 انجمن علوم و فنون دريايی ايران 
 احمد معتمد  34دی  علمی ـ ترويجی

14.  
ــ انجمـن   ( بـرداری سـابق   مهندسـی نقشـه  )بـرداری   علوم و فنون نقشه

 برداری و ژئوماتیك ايران مهندسی نقشه
 فرهاد صمدزادگان   09ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

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

 حمل و نقل ايران
 سید جواد میر محمد صادقی  30مهر  ترويجی علمی ـ 

 محمود صفارزاده  30تیر  علمی ـ ترويجی سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران  مهندسی ترافیك ـ  .16

14.  
 بـا همكـاری  ـ  نقل ايران انجمن مهندسی حمل ومهندسی حمل و نقل ـ  

 من مهندسی حمل و نقل ريلی ايرانانج
 محمود صفارزاده   34بهمن  علمی ـ پژوهشی

 محمدسعید سیف  32دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دريايی ـ مهندسی دريا  .13

10.  
دانشگاه صـنعتی   ـ (شريف ويژه مهندسی عمران سابق)مهندسی عمران شريف 

 شريف
 ابوالحسن وفايی  34خرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا اصفهانی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشكده مهندسی سابق)سی عمران فردوسی مهند  .29



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «21» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
21.  

ـ ( سـابق  مـدرس  و مهندسـی  فنـی )مهندسی عمران مدرس  دانشـگاه تربیـت    ـ

 مدرس
 مسعود قدسیان  39مهر  علمی ـ پژوهشی

22.  
دانشگاه صنعتی  ـ (امیرکبیر سابق) کبیرزيست امیرعمران و محیط  مهندسی

 امیرکبیر
 علیرضا رهايی  43ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

28.  
ـ   (دانشـكده فنـی سـابق   )مهندسی عمران و محیط زيسـت دانشـگاه تبريـز    

 دانشگاه تبريز
 ژاد ن محمد علی کی  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 مسعود تابش  39تیر  ـ پژوهشیعلمی  ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق)برداری   مهندسی عمران و نقشه  .24

25.  
بـرداری و اطالعـات مكـانی ـ انجمـن علمـی مهندسـی         مهندسی نقشـه 

 برداری و ژئوماتیك ايران نقشه
 فرهاد صمدزادگان   33آبان  علمی ـ ترويجی

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

 علی کاوه  38دی  علمی ـ پژوهشی و مسكن  مرکز تحقیقات ساختمانآسیايی مهندسی عمران ـ 

24.  

International Journal of Civil Engineering  

ـ بین انجمـن   ـ با همكاری دانشگاه علم و صنعت المللی مهندسی عمران 

  مهندسی عمران 

 محمدحسن بازيار  31آذر  علمی ـ پژوهشی

23.  

International Journal of Opetimization in Civil Engineering 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن ـ با همكاری قطب مطالعات بنیادين 

 در مهندسی سازه
 علی کاوه  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.

 

 «فني و مهندسي »                                                                                                              فناوري اطالعات

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 رحمت ستوده قره باغ  30مرداد  علمی ـ ترويجی یپژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاه  توسعه تكنولوژی صنعتی ـ  .1

2.  
رايانش نرم و فناوری اطالعات ـ دانشگاه صنعتی نوشـیروانی بابـل ـ بـا      

 همكاری انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ايران
 کمال محامدپور   09دی  پژوهشی  علمی ـ

8.  
 رشد فناوری ـ مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی 

 (رويش)
 جعفر توفیقی  34مرداد  علمی ـ ترويجی

4.  
ـ  ـ   صنعت و توسعه فناوری  با همكاری جمعیـت    وزارت صنايع و معادن 

 ايرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعی  30دی  ترويجی  علمی ـ

 فتح اله مضطرزاده  36يور شهر علمی ـ ترويجی صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ايرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  .5

 علی نوری بروجردی  33آبان  علمی ـ پژوهشی فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی  .6

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

 ايران
 کريم فائز  36تیر  علمی ـ پژوهشی

3.  
Iranian Journal of Operations Research 

انجمن ايرانی تحقیق در عملیاتتحقیق در عملیات ـ   مهدویالدين  نظام  34مرداد  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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 
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 «مهندسي  فني و»                                  مكانیك                                                                                                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علی کشاورز  34مرداد  علمی ـ پژوهشی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ايران خودروتحقیقات موتور ـ   .1

 محمد فرشچی  36تیر  علمی ـ پژوهشی سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ايران  .2

 ور احمد رضا پیشه  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـ( قساب استقالل)روشهای عددی در مهندسی   .8

4.  
ــ دانشـگاه   ( دانشكده مهندسی سـابق )علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك 

 فردوسی مشهد
 پیكر محمد رضا مه  40خرداد  علمی ـ پژوهشی

 جواد اکبری  09فروردين  جیترويعلمی ـ  انجمن مهندسی ساخت و تولید ايران فناوری ساخت و تولید ـ   .5

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

 هوا فضا
 محسن بهرامی  34آبان  علمی ـ پژوهشی

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

 انجمن نگهداری و تعمیرات ايران
 ی اصغر انواری رستمیعل  09خرداد  علمی ـ ترويجی

 راد حمیدرضا تقی  30تیر  علمی ـ ترويجی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ايران  .3

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

 های ديگر دانشگاه
 محمود شريعتی  30بهمن  پژوهشی ـعلمی 

 محمد طیبی رهنی  38مرداد  پژوهشی ـعلمی  امیرکبیردانشگاه همكاری ـ با (ع)حسین امام  دانشگاهـ  فضا هوا  مكانیك  .19

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

 مجید صفار اول  43ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ (امیرکبیر سابق) امیرکبیرمهندسی مكانیك   .12

 عباس راستگو  34خرداد  علمی ـ ترويجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ايران  .18

 محمدرضا اسالمی  38تیر  علمی ـ پژوهشی ايران انجمن مهندسی مكانیكـ  مهندسی مكانیك ايران  .14

 تاج بخش نويد چاخرلو  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانشكده فنی سابق)مهندسی مكانیك دانشگاه تبريز   .15

16.  
دانشگاه صنعتی  ـ (شريف ويژه مهندسی مكانیك سابق)مهندسی مكانیك شريف 

 شريف
 حسن ظهور  34خرداد  علمی ـ پژوهشی

 مهدی معرفت  39مهر  علمی ـ پژوهشی مدرس تربیت دانشگاه ـ( سابق ومهندسی مدرس فنی)مدرس   مكانیك  مهندسی  .14

13.  
علوم و فنون هوايی شهیدستاری ـ با هوانوردی ـ دانشگاه  مهندسی

 همكاری انجمن هوافضا
 فرهاد جاويدراد  33آبان  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر صالحی نیشابوری  32اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن هیدرولیك ايران ـهیدرولیك   .10

29.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمی  32دی  علمی ـ پژوهشی ان مكانیك اير یانجمن مهندسمهندسی مكانیك ـ 

21.  
Iranian Journal of Science & Technology 

 محمود يعقوبی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه شیرازعلوم و تكنولوژی ـ 

22.  

International Journal of Automotive Engineering  

ـ  ـ  ـ بـا همكـاری  دانشگاه علم و صنعت    مهندسی خودرو  ن مهندسـی  انجم

 خودرو ايران
 فرد محمدحسن شجاعی   30مرداد  علمی ـ پژوهشی

28.  
International Journal of Robotics  

 علی غفاری  30مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدين  دانشگاه

24.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

 کريم مظاهری  38آذر  علمی ـ پژوهشی انانجمن هوا فضای اير ـهوا فضا  تكنولوژیعلوم و 

25.  
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 

انجمن فیزيك ايران ـمكانیك سیاالت کاربردی   
 ابراهیم شیرانی  38شهريور  علمی ـ پژوهشی

26.  
Journal of Solid Mechanics 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  مكانیك جامدات ـ
 محمد حسین کارگر نوين  30 دی 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 »                                                                                                  مواد و متالوژي              

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 مرتضی غفوری  36دی  علمی ـ ترويجی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی  .1

 الل حجازیج  32خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن ريخته گران ايران ـريخته گری   .2

 حسین سرپولكی  34خرداد  ترويجی ـعلمی  انجمن سرامیك ايرانـ  سرامیك ايران  .8

 حسین سرپولكی  09دی  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ايران  .4

 مهدی صالحی  32اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتكنولوژی سطح ايرانـ سطح ايران  مهندسیعلوم و   .5

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

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

 یانحسین فخرائ  34ارديبهشت  پژوهشی ـعلمی  انجمن مواد پرانرژی ـ  مواد پرانرژی  .3

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

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

 آهن و فوالد ايران
 سید احمد جنابعلی جهرمی  30مهر  علمی ـ پژوهشی

 جالل حجازی  39دی  ترويجی ـعلمی  نجمن مهندسی متالورژی ايرانا ـمهندسی متالورژی   .11

 جلیل وحدتی خاکی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشكده مهندسی سابق)مهندسی متالورژی و مواد   .12

18.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

مهندسی  انجمن با همكاری ـ و صنعت دانشگاه علمعلوم و مهندسی مواد ـ 

 و انجمن سرامیك ايران متالوژی
 پرويز دوامی  31آذر  علمی ـ پژوهشی

14.  
International Journal of Engineering 

 االسالم صدرنژاد خطیب سید  43 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد پژوهشگاهالمللی مهندسی ـ بین 

15.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 علی سعیدی   32مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن آهن و فوالد  ايران ـ بین المللی آهن و فوالد

16.  
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures 

 دانشگاه تهران ـ  (دانشكده فنی سابق)
 محمود حیدرزاده سهی  39تیر  علمی ـ پژوهشی

 «فني و مهندسي »                                                                                            ت، پلیمرمهندسي شیمي، نف

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 سعید پورمهديان  34دی  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنايع رنگ  .1

2.  
سازی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمـان ـ بـا همكـاری      علوم و مهندسی جدا

 انجمن مهندسی شیمی ايران
 سید سیاوش مدائنی  36دی  علمی ـ پژوهشی

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

 صنايع رنگ ايران
 شهره روحانی  09خرداد  علمی ـ ترويجی

 جالل الدين شايگان  34اسفند  ترويجی ـعلمی  یمی ايرانانجمن مهندسی ش ايران ـ مهندسی شیمی  .4

5.  
Iranian Journal of Chemical Engineering 

 جعفر توفیقی داريان  31 آبان علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ايرانمهندسی شیمی ـ 

6.  

Progress in Color, Colorants and Coatings 

ـ  هـا و پوشـش   فناوری در رنگ، رنگ دهنده ـ دهن پژوهشـگاه علـوم و     دها 

 فناوری رنگ

 فرحناز نورمحمديان  30مرداد  علمی ـ پژوهشی

 سعید تقوايی  36شهريور  علمی ـ ترويجی صنعت الستیك ـ شرکت مهندسی و تحقیقات صنايع الستیك  .4

 نیابراهیم واشقا  43دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران ـ علوم و تكنولوژی پلیمر  .3



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

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

                                                                                                                                                                   
0.  

Iranian Polymer Journal 

 حمید میرزاده  43دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايرانپلیمر ـ 

 علی اکبر سیف کردی  39دی  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .19

 لدين شايگانجالل ا  36دی  علمی ـ ترويجی های نفتیفرآيند نو ـ شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده  .11

12.  
Gas Processing 

 محمدرضا طاليی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)

18.  
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" 

 مجتبی شريعتی نیاسری  39تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده 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                          

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ماشااله خامه چیان   38آذر  علمی ـ پژوهشی شناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ايران زمین  .1

 محمود عبدالهی  32اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی معدن ايرانـ  مهندسی معدن  .2

8.  
International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 عباس مجدی  39تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق)مهندسی زمین و معدن 

4.  

Journal of  Mining and Environment  
دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری انجمن مهندسی   محیط و معدن ـ

  معدن ايران

 دولتیفرامرز   30دی  علمی ـ پژوهشی

 «فني و مهندسي »                                                                               مهندسي زلزله                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
المللــی بــینپژوهشــگاه  ـشناســی و مهندســی زلزلــه   پژوهشــنامه زلزلــه

 شناسی و مهندسی زلزلهلهزلز
 عباسعلی تسنیمی  44اسفند  ترويجی ـعلمی 

2.  

Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 و شناسـی  زلزلـه  المللـی  بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه  

 زلزله مهندسی
 عباسعلی تسنیمی  39شهريور  علمی ـ پژوهشی

 

 «فني و مهندسي »                                                                                                      مهندسي آب              

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 احمد ابريشم چی  34خرداد  علمی ـ پژوهشی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب   .1

 محمد کارآموز  32مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ـ تحقیقات منابع آب ايران  .2

 «فني و مهندسي »                                                                           بیوتكنولوژي                                      

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1. 1 

Iranian Journal of Biotechnology  

ــوژی ــران  بیوتكنولـ ــی ـ   ايـ ــات مرکزملـ ــی تحقیقـ ــك مهندسـ و  ژنتیـ

 ايران  بیوتكنولوژی
 لطفی  عباس صاحبقدم  32اسفند  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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «25» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 «فني و مهندسي »                                                                           مهندسي پزشكي                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 فرزاد توحیدخواه  32ارديبهشت علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی پزشكی ايرانزيستی ـ مهندسی پزشكی   .1

 «فني و مهندسي »                                                                           پدافند غیر عامل                                   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

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

 ها و مراکز ديگر دانشگاه
 حسین فخرايیان  30آبان  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 9/3/33ورخ بر اساس مصوبه م. 

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «26» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   

 

 « كشاورزي»                                                                                                                                آب و خاك

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 امیر فتوت   39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدـ  (سابق علوم و صنايع کشاورزی)آب و خاک   .1

 امین علیزاده  35خرداد  پژوهشی ـعلمی  انجمن آبیاری و زهكشی ايرانـ  آبیاری و زهكشی  .2

 حسن طباطبايیسید   30تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهش آب ايران ـ دانشگاه شهرکرد  .8

4.  
 تحقیقات ـ مؤسسه (سابق خاک و آبعلوم )پژوهش آب در کشاورزی 

 آب و  خاک 
 حمید سیادت  31دی  علمی ـ پژوهشی

5.  
ـ   (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق)حفاظت آب و خاک پژوهشهای 

 دانشگاه گرگان
 رمالیفرهاد خُ  43آبان  علمی ـ پژوهشی

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

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

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 زاده صالح کوچك  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

 محمد رضا نیشابوری  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (ورزی سابقدانش کشا)دانش آب و خاک   .3

0.  
ـ دانشـگاه صـنعتی     (سابق علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)علوم آب و خاک 

 اصفهان

 مجید افیونی  44اسفند  علمی ـ پژوهشی

 سید محمود کاشفی پور  43تیر  لمی ـ پژوهشیع اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمی کشاورزی)علوم و مهندسی آبیاری   .19

 محمدجواد خانجانی  30بهمن  علمی ـ پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ايران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ايران  .11

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

 محمدجواد خانجانی  30تیر  ترويجی  علمی ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ايرانمديريت منابع آب ـ   .18

 فرهاد خرمالی  30بهمن  علمی ـ پژوهشی مديريت خاک و تولید پايدار ـ انجمن علوم خاک ايران   .14

 « كشاورزي»                                                                                                                       اقتصاد كشاورزي
ف

دي
ر

 
 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 محسنی صمدی  40بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزیجهاد اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ وزارت   .1

 محمد بخشوده  34مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ايران  .2

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

 مشهد فردوسی دانشگاه

 فروشانی ناصرشاه نوشی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

 غالمرضا سلطانی  30تیر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .4

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

 پرديس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 حسین شعبانعلی فمی  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

  



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «27» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 « رزيكشاو»                                                                                                                                اكولوژي   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نصراله محبوبی صوفیان  44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (علوم و فنون کشاورزی ايران سابق)اکولوژی کاربردی   .1

 رضا قربانی  30آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد   شناسی کشاورزی ـ بوم  .2

 محمدرضا اختصاصی  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی های ديگر دانشگاه يزد ـ با همكاری دانشگاه خشكبوم ـ  .8

 سعید زهتاب سلماسی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش کشاورزی سابق)دانش کشاورزی و تولید پايدار   .4

 اسكندر زند  30بهمن  ـ پژوهشی علمی کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ايران  .5

6.  
Caspian Journal of Environmental Sciences  

 مسعود ستاری  30تیر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیالن

4.  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture 

 های ديگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاه
 حسین پور مقدس  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 « كشاورزي»                                                                                                                                باغباني    

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

 ايران مراتع

 فاطمه سفیدکن  35مرداد  پژوهشی ـعلمی 

 رسول زارع  32خرداد  علمی ـ پژوهشی رستنیها ـ وزارت جهاد کشاورزی  .2

 نژاد غالمحسین داوری  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنايع کشاورزی)علوم باغبانی   .8

4.  
پرديس کشاورزی و منابع ـ  (کشاورزی ايران سابقعلوم )علوم باغبانی ايران 

 طبیعی دانشگاه تهران

 علی عبادی  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

 مرتضی خوشخوی  38ارديبهشت  پژوهشی ـ علمی علوم و فنون باغبانی ايران ـ انجمن باغبانی ايران  .5

 گفتارمنش خوش امیرحسین  09فروردين  علمی ـ پژوهشیشگاه صنعتی اصفهانای ـ دان های گلخانه علوم و فنون کشت  .6

 « كشاورزي»                                                                            ژي و ژنتیك گیاهي                     بیوتكنولو

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
ی کشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن بیوتكنولوژ

 بیوتكنولوژی ايران

 مختار جاللی  33مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 موسسات ديگر

 محسن مردی  09مرداد  پژوهشی  علمی ـ

8.  
 هــای  ـ دانشــگاه  (کشــاورزی ســابقپــژوهش )آوری زيســتی در کشــاورزی  فــن

 منطقه غرب

 دوستمراد ظفری  38اسفند  علمی ـ پژوهشی

 منصور امیدی  30دی  علمی ـ پژوهشی مهندسی ژنتیك و ايمنی زيستی ـ انجمن ايمنی زيستی ايران  .4

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

 ايران

 حسین میرزايی ندوشن  35 مهر پژوهشی ـعلمی 

 منصور امیدی  35مهر  پژوهشی ـعلمی  ژنتیك نوين ـ انجمن ژنتیك ايران  .6

  



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «28» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 « كشاورزي»                                                                                                                         جنگلداري     

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب عتبارا نشريهنام 

1.  
علـوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی گرگـان      )پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 

 ـ دانشگاه گرگان (سابق

 تقی طبرسا  43آبان  علمی ـ پژوهشی

2.  
موسسه تحقیقات  –تحقیقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران  

 جنگلها و مراتع کشور

 یدابراهیم صادقیس  01تیر  علمی ـ پژوهشی

 حسین سردابی   34اسفند پژوهشی ـعلمی  تحقیقات جنگل و صنوبر ايران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ايران  .8

 صفت اصغر درويش علی  34بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگل ايران ـ انجمن جنگلبانی ايران  .4

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

 « كشاورزي»                                                                                                     مكانیزاسیون كشاورزي        

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

2.  
هـای کشـاورزی ـ دانشـگاه فردوسـی مشـهد ـ بـا همكـاری انجمـن            ماشین

 مهندسان مكانیك ايران

 محمدحسین عباسپورفرد  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 احمد لندی  43تیر  علمی ـ پژوهشی هوازا ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمی کشاورزی)مهندسی زراعی   .8

4.  
پرديس کشاورزی و ـ  (کشاورزی ايران سابقعلوم )مهندسی بیوسیستم ايران 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران

 علیرضا کیهانی  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

 « كشاورزي»                                                                                                                         زراعت           

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
ـ مجتمـع پـرديس ابوريحـان دانشـگاه     ( کشاورزی سابق)زراعی کشاورزی  به

 تهران

 کورش وحدتی  35اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمد رضا جالل کمالی  31بهمن  علمی ـ پژوهشی ه تحقیقات اصالح نهال و بذرـ مؤسس( سابق نهال و بذر)زراعی نهال و بذر  به  .2

 محمد ترابی  31بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر( سابق نهال و بذر)نژادی نهال و بذر  به  .8

 حسین موسوی نیا  09اسفند  علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج پژوهش علفهای هرز  .4

5.  
کشــاورزی و  علــوم زراعــی ـ دانشــگاه     پژوهشــنامه اصــالح گیاهــان  

 ساری  طبیعی منابع

 غالمعلی رنجبر  30تیر  علمی ـ پژوهشی

6.  
ــاهی  ــد گی ــی گرگــان ســابق )پژوهشــهای تولی ــابع طبیع ــوم کشــاورزی و من  ـ   (عل

 دانشگاه گرگان

 کامبیز مشايخی  43آبان  علمی ـ پژوهشی

4.  
حبوبات ايـران ـ دانشـگاه فردوسـی مشـهد ـ بـا همكـاری         پژوهشهای 

 های ديگر دانشگاه
 عبدالرضا باقری  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 حمید رضا خزاعی   34اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشهای زراعی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  .3

 محمد کافی  09آبان  علمی ـ پژوهشی تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند  .0

 قدرت اله فتحی  43تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (علمی کشاورزی)تولیدات گیاهی   .19

11.  
تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ با 

 همكاری انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشی  34خرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر رامین  01فروردين  علمی ـ پژوهشی لید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی تو  .12



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «29» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 جواد گوهری  31اسفند  پژوهشی ـعلمی  مؤسسه تحقیقات چغندرقند ـ چغندرقند  .18                                                                                                                                                                   

 محمدعلی باغستانی  32اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهای هرز ايران ـ انجمن علوم علفهای هرز ايران  .14

 حسین میرزايی ندوشن   09اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی (و سازندگی سابق پژوهش)زراعت   .15

 مسعود اصفهانی  43اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم زراعی ايران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات  .16

14.  
پرديس کشاورزی و ـ  (کشاورزی ايران سابقعلوم )علوم گیاهان زراعی ايران 

 انشگاه تهرانمنابع طبیعی د

 محمد رضا نقوی  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

13.  
Crop Breeding Journal  

 محمدرضا جالل کمالی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر (نهال و بذر سابق)

10.  
 International Journal of Plant Production 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 افشین سلطانی  30تیر  علمی ـ پژوهشی

29.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 کاظم پوستینی  39شهريور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرسعلوم و فناوری کشاورزی ـ 

21.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

 محمد مقدم واحد  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش کشاورزی سابق)فیزيولوژی و اصالح گیاهان 

22.  
موسسـه تحقیقـات    -يافته های تحقیقـاتی در گیاهـان زراعـی و بـاغی    

 اصالح و تهیه نهال و بذر
 داريوش مظاهری    01تیر  ترويجی علمی ـ 

 در پايگاه  اتين نشرياWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 « كشاورزي»                                                                                                     گیاهپزشكي                          

ف
دي

ر
 

 بیرسرد  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

 کرامت اله ايزدپناه  43تیر  علمی ـ پژوهشی ايران گیاهیشناسی بیماری انجمنبیماريهای گیاهی ـ   .2

8.  
دانشگاه -(دانش کشاورزی سابق)در گیاهپزشكی  پژوهش های کاربردی

 تبريز

 غالمرضا نیكنام   39خرداد  پژوهشی علمی ـ

 راشدمحصل محمدحسن  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنايع کشاورزی)حفاظت گیاهان   .4

5.  
پرديس کشاورزی و ـ  (کشاورزی ايران سابقعلوم )دانش گیاهپزشكی ايران 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران

 لیل طالبی جهرمیخ  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

 بر پرويز شیشه  43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علمی کشاورزی سابق)گیاهپزشكی   .6

 شهاب منظری  31اسفند  پژوهشی ـعلمی  شناسی ايران نامه انجمن حشره شناسی ايران ـ انجمن حشره  .4

 « كشاورزي»                                                                                                     علوم دام                             

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 قدرت اله رحیمی  09آبان  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای تولیدات دامی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  .1

 زاده اکبر تقی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش کشاورزی سابق)م دامی پژوهشهای علو  .2

 زاده رضا ولی  30تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهشهای علوم دامی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  .8

 زاده احمد افضل  35اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران( کشاورزی سابق)تولیدات دامی   .4

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

6.  
پرديس کشاورزی و منابع ـ  (کشاورزی ايران سابقعلوم )علوم دامی ايران 

 طبیعی دانشگاه تهران

 محمد مرادی شهربابك  36مهر  پژوهشی ـعلمی 

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



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «30» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
 « كشاورزي»                                                                                                     شیالت                                 

ف
دي

ر
 

 سردبیر  يبتاريخ تصو اعتبار نشريهنام 

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

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

8.  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences  

 عیسی شريف پور  32فروردين  علمی ـ پژوهشی  ايران یالتمؤسسه تحقیقات شعلوم 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. 

 « كشاورزي»                                                                                                 صنايع چوب و كاغذ                

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 محمد مهدی فائزی پور  35اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقات جنگلها و مراتع ايران کاغذايران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات  .1

 قنبر ابراهیمی  30ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی کاغذ ايران ـ انجمن علوم و صنايع چوب و کاغذ ايرانصنايع چوب و   .2
. 

 « كشاورزي»                                                                                                 صنايع غذايي                            

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار هنشرينام 

 اصغر خسرو شاهی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز (دانش کشاورزی سابق)پژوهشهای صنايع غذايی   .1

2.  
پژوهشهای علـوم و صـنايع غـذايی ايـران ـ دانشـگاه فردوسـی مشـهد ـ بـا           

 همكاری انجمن علوم و صنايع غذايی ايران

 لی رضویمحمد ع  33تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین عزيزی  32اسفند  علمی ـ پژوهشی علوم و صنايع غذائی ايران ـ انجمن علوم وصنايع غذايی ايران  .8

. 

 « كشاورزي»                                                                                                 علوم ترويج                              

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

1.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و -پژوهش های ترويز و آموزش کشاورزی

 تحقیقات 

 سیدمهدی میردامادی  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

2.  
پژوهش مديريت آموزش کشاورزی ـ موسسه آموزش عالی علمی کـاربردی   

 وزارت جهاد کشاورزی

 ايرج ملك محمدی  30دی  هشیعلمی ـ پژو

 محمد حسین کريم  34اسفند پژوهشی ـعلمی  روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی  .8

 غالمحسین زمانی  34اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم ترويز و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترويز و آموزش کشاورزی  .4

.



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

 1931 تیرماه  کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «31» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   

 « منابع طبیعي»                                                                       آبخیزداري، بیابان، محیط زيست، مرتع   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 علی سالجقه  34اسفند  پژوهشی ـعلمی  انجمن آبخیزداری ايرانايران ـ  آبخیزداری  .1

 محمود نژاد روشن  30اسفند  علمی ـ پژوهشی ساری  طبیعی عکشاورزی و مناب علوم آبخیز ـ دانشگاه پژوهشنامه مديريت حوزه  .2

 محمد جعفری  30آبان  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی (پژوهش و سازندگی سابق) پژوهشهای آبخیزداری  .8

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

 همكاری انجمن مرتعداری ايران

 بهرام پیمانی فرد  34فروردين  ی ـ پژوهشیعلم

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

 ـ با همكاری انجمن آبخیزداری ايران تحقیقات
 مهدی همايی  30شهريور  ترويجیعلمی ـ 

 حسین آذرنیوند  35شهريور  علمی ـ پژوهشی مرتع ـ انجمن مرتعداری ايران  .6

 حسن احمدی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)یزداری مرتع و آبخ  .4

 نعمت اله خاوری خراسانی  40خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ايران سابق)زيست طبیعی  محیط  .3

 داريوش مظاهری  40تیر  علمی ـ پژوهشی Desert ـ            مرکز تحقیقا ت کويری و بیابانی دانشگاه تهران بیابان ـ  .0

 « دامپزشكي»                                                                       دامپزشكي                                                        

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ايرج پوستی  30شهريور  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مقايسه پاتوبیولوژی  .1

 فرزاد اسدی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانتحقیقات دامپزشكی ـ   .2

 عرفانی مجدنعیم   34مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازـ  دامپزشكی ايران  .8

 رسول مدنی  30شهريور  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی (ژوهش و سازندگی سابقپ)دامپزشكی   .4

 شاهرخ رنجبر  01ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -میكروبیولوژی دامپزشكی  .5

6.  
Archives of Razi Institute  

 رسول مدنی  39مهر  پژوهشی علمی ـ مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی -علمی رازی

4.  
    Iranian Journal of  Veterinary Research 

 میمندی پاريزی  32فروردين  علمی ـ پژوهشی  دانشگاه شیرازتحقیقات دامپزشكی ـ  

3.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 مهدی سلطانی  33خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهران بین

0.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

 ايرج نوروزيان  35خرداد  پژوهشی ـعلمی  انجمن جراحی دامپزشكی ايران  جراحی دامپزشكی 

19.  
Veterinary Research Forum 

 دانشگاه ارومیه
 فرشید صراا زاده رضايی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 اه در پايگ اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 محمداسماعیل عظیم نراقی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم ـ دانشگاه تربیت معلم  .1

2.    Journal of Sciences  محمد رضا نوری دلويی  31تیر  علمی ـ پژوهشی  ن ـدانشگاه تهراعلوم ـ 

8.  Iranian Journal of  Science  and Technology  A:Science  فريد مٌر   39خرداد  علمی ـ پژوهشی  -دانشگاه شیراز 

 

 
 
 

 « علوم پايه »                                                                                                                           هوا شناسي   

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 زاده اسماعیل حسن  46دی  ترويجیـ  علمی سازمان هواشناسی کشورـ  نیوار  .1

 

 

 « علوم پايه »                                                                                                                                  آمار          

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

 محسن محمدزاده  30مرداد  ترويجی  علمی ـ مرکز آمار ايران  ـ ايران های آمار رسمی  بررسی  .2

 محسن محمدزاده  34آبان  علمی ـ پژوهشی نعلوم آماری ايران ـ انجمن آمار ايرا  .8

4.  
Journal of Statistical Research of Iran  

 نادر نعمت الهی   34فروردين  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای آماری ايران ـ پژوهشكده آمار مرکز آمار ايران

 احمد پارسیان  32اسفند  شیعلمی ـ پژوه  society Journal of the Iranian statistical ـ    انجمن آمار ايران  .5
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

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

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
 غالمرضا جهانشاهلو  44تیر  علمی ـ پژوهشی

 بیژن ظهوری زنگنه  38تیر ترويجی ـعلمی  انجمن رياضی ايرانـ  فرهنگ و انديشه رياضی  .2

 عبدالرحمن راسخ  39خرداد  هشیعلمی ـ پژو دانشگاه شهید چمران اهوازـ  (سابق علوم )مدلسازی پیشرفته رياضی   .8

4.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 سعید اعظم  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی انجمن رياضی ايرانـ  بولتن انجمن رياضی

5.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی های ديگر دانشگاه اصفهان ـ با همكاری 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 

با همكاری  ـ اندانشگاه سیستان وبلوچست های فازی ايران ـ  سیستم

 آمارانجمن 
 چی ماشاء اله ماشین  38فروردين  علمی ـ پژوهشی

3.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم رياضی و انفورماتیك ـ   علی ايرانمنش  34آبان  علمی ـ پژوهشی 

0.  
Transactions on Combinatorics  

های ديگر با همكاری دانشگاه  دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهی  09آبان  علمی ـ پژوهشی

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

 با همكاری 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. 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 ناصر تجبر  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی ايران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـبلورشناسی وکانی شناسی ايران   .1

 ايرج نوربهشت  33بهمن  علمی ـ پژوهشی های ديگر پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  .2

 حسین وزيری مقدم  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)ی شناس نگاری و رسوب پژوهشهای چینه  .8

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

 علیرضا عاشوری  30دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  های رسوبی ـ رخساره  .5

 پور محمد حسن کريم  30تیر  علمی ـ پژوهشی قتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهدشناسی ا زمین  .6

 محمدحسین آدابی  34فروردين  علمی ـ پژوهشی پايه کاربردی جهاد دانشگاهیشناسی ايران ـ پژوهشكده علومزمین  .4

 علیرضا زراسوندی  39داد خر علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم سابق)شناسی کاربردی پیشرفته  زمین  .3

 عقدا سید محمود فاطمی  30دی  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه تربیت معلم  شناسی مهندسی ـ زمین  .0

 حمیدرضا کمالی  30آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ايران  انجمن زمین  شناسی نفت ـ زمین  .19

 عبدالرحیم جواهريان  38شهريور  علمی ـ پژوهشی ژئوفیزيك ايران ـ انجمن ژئوفیزيك ايران  .11

 منوچهر قرشی  39ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی و اکتشافات معدنی کشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی  .12

 سعید خدابخش  30تیر  علمی ـ ترويجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدان های نوين زمین يافته  .18

14.  Geopersia ـ    نژاد ابراهیم قاسمی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی زمین شناسی ايران (          ـ دانشگاه تهران (علوم سابق 
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار ريهنشنام 

1.  
انجمن علوم و  با همكاریشناسی ـ   شناسی  ـ مرکز ملی اقیانوس  قیانوسا

 فنون دريايی ايران
 احمد سواری  34بهمن  علمی ـ پژوهشی

 الدين منصور غیاث  39مهر  ترويجی ـعلمی  ايران محیط زيستمتخصصان انجمن ـ  انسان و محیط زيست  .2

 ياضی بهزاد قره  36دی  علمی ـ ترويجی انجمن علمی ايمنی زيستی ايمنی زيستی ـ  .8

 مجید مخدوم فرخنده  33آبان  علمی ـ پژوهشی زيست زيست ـ انجمن ارزيابی محیط پژوهشهای محیط  .4

 نژاد رنجبر محمد رضا رحیمی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)تاکسونومی و بیوسیستماتیك   .5

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

4.  
مرکـز تهـران ـ  بـا      زيست شناسی  جانوری تجربی ـ  دانشگاه پیام نـور  ـ    

 فیزيولوژی و فارموکولوژی ايران انجمن همكاری 

 رضا حاجی حسینی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

3.  
با همكاری  ـ ( س) ـ دانشگاه الزهرا (سـابق  پايه ومعل) شناسی کاربردی زيست

 شناسی ايران انجمن زيست

 کرمانشاهی روحا کسری  39خرداد  علمی ـ ترويجی

  30آبان  علمی ـ پژوهشی

0.  
شناسـی گیـاهی ايـران ـ دانشـگاه اصـفهان ـ بـا همكـاری انجمـن            زيسـت 

 شناسی ايران زيست

 منصور شريعتی  33خرداد  علمی ـ پژوهشی

 گیتی امتیازی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی های ديگر با همكاری دانشگاه ـ  دانشگاه اصفهانها ـ  شناسی میكروارگانیسم زيست  .19

 زاده سید محمد علی شريعت  30تیر  علمی ـ پژوهشی های ديگر سلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه  .11

 مسعود شیدايی  35مهر  ـ پژوهشی علمی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .12

18.  
ـ با همكـاری انجمـن     علوم وتكنولوژی محیط زيست ـ دانشگاه آزاداسالمی 

 محیط زيست ايران

 پروين نصیری  38فروردين  علمی ـ پژوهشی

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

 مريم عیدی  09آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمايش  جانوری ـ زيست محیط    .15

 عبدالرسول سلمان ماهینی  33اسفند  ترويجی علمی ـ زيست زيست و توسعه ـ انجمن ارزيابی محیط محیط  .16

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

13.  
 International Journal of Environmental Science  and 

Technology 

 انجمن محیط زيست ايران المللی علوم و تكنولوژی محیط زيست ـ بین 
 جعفر نوری  32اسفند  علمی ـ پژوهشی

10.  

 International Journal of Environmental Research  
انجمـن   همكـاری ـ بـا    دانشـگاه تهـران  المللی تحقیقـات محیطـی ـ     بین

 زيست ارزيابی محیط
 محمدعلی عبدلی  34تیر  علمی ـ پژوهشی

29.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

 دانشگاه فردوسی مشهد  بیوسیستماتیك جانوری ـ
 درويش جمشید  30آبان  علمی ـ پژوهشی

21.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامی  09مهر  علمی ـ پژوهشی انشگاه فردوسی مشهدتحقیقات سلولی  و ملكولی ـ د

22.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

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

28.  
Progress in Biological Sciences 

انـ دانشگاه تهر (علوم سابق   )   علوم زيستی پیشرفته
 الهه الهی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

24.  
The Iranian Journal of Botany 

 مصطفی اسدی  38دی  علمی ـ پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعـ  گیاهشناسی ايران

  ندا 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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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 جعفر توفیقی داريان  39اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ايران ـ جهاد دانشگاهی  .1

 آرا ن مجلسمحمدحسی  09خرداد  ترويجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ايران  .2

8.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

  جهاد دانشگاهیشیمی و مهندسی شیمی ـ 
 داريان جعفر توفیقی  43اسفند  علمی ـ پژوهشی

4.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های ديگر ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه کاشان  شیمی رياضی ـ
 سید علیرضا اشرفی  30بهمن  ژوهشیعلمی ـ پ

5.  
Journal of Applied Chemical Research 

 علی محمودی  09دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

6.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پور مجتبی شمسی  33آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ايران 

4.  
Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضايیممح  09دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارويی ايران

3.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبی شريعتی نیاسر  38مرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن نانو فناوری ايران ـ نانو المللی نانو علم و فناوری بین

0.  
  Journal of Nanostructures 

های ديگر با همكاری دانشگاه ـ کاشاندانشگاه نانو ساختارها ـ   
 مسعود صلواتی نیاسری  09فروردين  علمی ـ پژوهشی

    در پايگاه  اتاين نشريWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

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

 اهواز
 نژاد ايرج کاظمی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

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

  ايران فیزيك

 سید محمد امینی  32اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمد قنادی مراغه  38اسفند  علمی ـ پژوهشی ای ـ سازمان انرژی اتمی علوم و فنون هسته  .8

 پور ايرج ملك  32اسفند علمی ـ پژوهشی فیزيك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران  .4

 رضا ثابت داريانی   39خرداد  ترويجی علمی ـ (س)ـ دانشگاه الزهرا  (علوم پايه سابق)فیزيك کاربردی     .5

6.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

جوم ايرانانجمن ن  
 يوسف ثبوتی  09دی  علمی ـ پژوهشی

4.  
International Journal of Optics and Photonics 

38اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ  بین  حبیب تجلی   

3.  

Journal  of Theoretical and Applied Physics 
زاد اسالمی واحد علوم و فیزيك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آ

 تحقیقات 
 هادی سوالونی  33اسفند  علمی ـ پژوهشی
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هنر و معماري
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 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار يهنشرنام 

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

 حبیب اله آيت الهی  38اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ايران  .2

 مهدی حسینی  30دی  پژوهشی علمی ـ های ديگر دانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاه  مطالعات تطبیقی هنر ـ  .8

 مهناز شايسته فر  34آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ـ موسسه مطالعات هنر اسالمی  .4

 يعقوب آژند  30دی  پژوهشی علمی  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر  .5

 يعقوب آژند  39دی  علمی ـ پژوهشی  شگاه تهراننـ پرديس هنرهای زيبا دا (هنرهای زيبا سابق)هنرهای تجسمی   .6

4.  
زيبـا   هنرهـای    ـ پـرديس   (زيبـا سـابق   هنرهـای  )نمايشـی و موسـیقی     هنرهـای 

 تهران شگاهندا

 فرهاد ناظر زاده کرمانی  39دی  علمی ـ پژوهشی

 الهی اله آيت حبیب  30اسفند  پژوهشی علمی  نگره ـ دانشگاه شاهد  .3

 

 «هنر و معماري  »                                                                                                          معماري                        

ف
دي

ر
 

 سردبیر  تاريخ تصويب اعتبار نشريهنام 

 نويس خوش احمد میرزاکوچك  43آبان  ترويجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی کشور  .1

 احمد پور احمد  33خرداد  پژوهشی علمی  ـ خصوصیباغ نظر   .2

 فرشاد نوريان  09مهر  پژوهشی علمی  ساخت شهر ـ خصوصی  .8

 محمود رازجويان  34اسفند  پژوهشی علمی  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی  .4

 محمدرضا بمانیان  30ارديبهشت علمی ـ پژوهشی مديريت شهری ـ پژوهشكده مطالعات شهری و روستايی  .5

6.  
 هـای تـاريخی، فرهنگـی ـ دانشـگاه هنـر اصـفهان ـ بـا           مرمت آثار و بافت

 های ديگر همكاری دانشگاه

 اصغر محمدی مرادی  30دی  علمی ـ پژوهشی

 محسن سرتیپی پور  30اسفند  علمی ـ پژوهشی مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمی  .4

3.  
فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی اسالمی ـ پژوهشكده   مطالعات شهر ايرانی ـ

 های ديگر با همكاری دانشگاه ـ 

 احمد پوراحمد  30آبان  علمی ـ پژوهشی

 فرشاد نوريان  09مهر  علمی ـ پژوهشی های ديگر مطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه  .0

 فرح حبیب  33اسفند  علمی ـ پژوهشی هويت شهر ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات    .19

 غالمحسین معماريان  09مهر  علمی ـ پژوهشی های ديگر معماری ايرانی ـ دانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاه  .11

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

 مصطفی بهزادفر  30دی  پژوهشی علمی  هر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهرش معماری و شهرسازی آرمان  .18

 اسفنديار زبردست  30شهريور  پژوهشی علمی  نامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه هنر  .14

15.  
International Journal of Architectural Engineering & 

Urban Planning 
 دانشگاه علم و صنعت 

 محسن فیضی  09دين فرور علمی ـ پژوهشی
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 نشريات لغو اعتبار شده
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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  31دی 

2.  
مرکز پژوهشـهای علمـی و مطالعـات     ـخاورمیانه   مطالعات

 يك خاورمیانهاستراتژ
 محمود سريع القلم  30آبان  39مرداد  ترويجی ـ علمی

 حمید سربازی آزاد 30خرداد  32مرداد  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر ـ انجمن کامپیوتر ايران  .8

4.  

Chemical, Polymer and Material Science and 

Technology, Amirkabir  

 ـ  (امیرکبیـر سـابق  ) کبیـر امیرشـیمی، پلیمـر و مـواد     مهندسـی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مرتضی سهرابی 09آبان  43ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی

 محرم حبیب نژاد 33شهريور  34مرداد  علمی ـ پژوهشی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ايران  .5

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

 ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (یعی سابقطب کشاورزی و منابع 
 علی اکبر رامین 09آذر  44اسفند  کشاورزی علمی ـ پژوهشی

4.  
Journal of Geological Society of Iran 

 فريد مر 09آبان  32خرداد  علوم پايه علمی ـ پژوهشی انجمن زمین شناسی ايران  شناسی ايران زمین

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

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

 نرگس نشاط 01تیر  33اسفند  علوم انسانی  پژوهشی  علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگی اطالع  .0
 


