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 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                                     تاریخ 

 سردبیر  ریخ تصویبتا اعتبار نام نشریه ردیف

 فاطمه جان احمدی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ اسالمپژوهشنامه تاریخ اسالم ـ   .1

2.  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با -پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

 همكاری انجمن ایرانی تاریخ
 شهرام یوسفی فر  31خرداد  علمی ـ ترویجی

 احمدرضا خضری  31خرداد  علمی ـ ترویجی انجمن ایرانی تاریخ اسالم -هشنامه تاریخ تشیعپژو  .9

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

 محمدرضا نصیری  31خرداد  علمی ـ پژوهشی انشگاههادانشگاه پیام نور با همكاری د -پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران  .5

 مرتضی نورایی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهان ـ دانشگاه (سابق انسانی  ادبیات و علوم)پژوهشهای تاریخی   .6

 اللهیار خلعت بری  31فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان  –پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم    .4

 منصور صفت گل  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ژوهشهای علوم تاریخی پ  .0

 علی محمد ولوی  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)اسالم و ایران   تاریخ  .3

 عطاء اله حسنی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی نشگاه شهید بهشتیـ دا (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاریخ ایران  .19

 فر شهرام یوسفی  09خرداد ترویجی -علمی تاریخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه  .11

 محمد باقری   04خرداد  علمی ـ پژوهشی تاریخ علم ـ پژوهشكده تاریخ علم دانشگاه تهران  .12

19.  
دانشگاه  -مقام معظم رهبری در دانشگاهها نهاد نمایندگی -تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 معرف اسالمی
 فاطمه جان احمدی  31مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمد امیر شیخ نوری  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز( ادبیات و علوم انسانی سابق) تاریخ نامه ایران بعد از اسالم  .14

 علی محمد ولوی  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)نگاری  نگری و تاریخ تاریخ  .15

 زاده هادی عالم  00اسفند  علمی ـ پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .16

 لقائماصغر منتظر ا  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ( مطالعات اسالمی سابق)تاریخ و فرهنگ   .14

10.  
تحقیقات تاریخ اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با همكاری 

 های دیگر دانشگاه
 شهرام یوسفی فر  39خرداد  پژوهشی  علمی ـ

 پروین ترکمنی آذر   09اسفند پژوهشی  ـعلمی  ـ پژوهشگاه علوم انسانی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق)جستارهای تاریخی   .13

 الدین نیكنامی کمال  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)شناسی  باستانمطالعات   .29

 مهدی محقق  03بهمن  پژوهشی ـعلمی  مطالعات تاریخ اسالم ـ پژوهشكده تاریخ اسالم  .21

 یعلیمحمد ولو  39آبان  پژوهشی ـعلمی  مطالعات تاریخ فرهنگی ـ انجمن ایرانی تاریخ  .22

29.  
Iranian Journal of Archaeological Studies 

های دیگر دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری دانشگاه  
 مهدی مرتضوی  03مهر  علمی ـ پژوهشی

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

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                          ادبیات و زبانها       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محرم رضایتی کیشه خاله  04دی  علمی ـ پژوهشی ادب پژوهی ـ دانشگاه گیالن    .1

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

 نژاد علیرضا حاجیان  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)ادب فارسی     .9

 یحیی طالبیان   01دی  علمی ـ پژوهشی شهیدباهنر کرمان   شگاهـ دان( انسانی سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادب و زبان فارسی     .4

 ابوالقاسم رادفر  31مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -ادبیات پارسی معاصر   .5

 محمد صادق بصیری  01دی  هشیعلمی ـ پژو شهید باهنر کرمان   ـ دانشگاه(  انسانی سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات پایداری     .6

 نیا ناصر محسنی  01دی  علمی ـ پژوهشی کرمان  شهید باهنر  ـ دانشگاه(  انسانی سابق ادبیات و علوم  دانشكده )ادبیات تطبیقی     .4

 مهدی نیك منش   09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)ادبیات عرفانی   .0

 امیر بانو مصفا کریمی  04اسفند  علمی ـ پژوهشی جنوب  شناختی ـ دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران انی و اسطورهعرف ادبیات     .3

 محمد حسین کرمی  40مهر  پژوهشی ـ علمی ـ دانشگاه شیراز( علوم اجتماعی و انسانی سابق -بوستان ادب )شعر پژوهی   .19

 سید محمد مرندی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (سابقپژوهش زبانهای خارجی )پژوهش ادبیات معاصر جهان   .11
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12.  

اجتمـاعی جهـاد    انسـانی و مطالعـات   فارسی ـ پژوهشـگاه علـوم     پژوهش زبان و ادبیات

 دانشگاهی
 حسینعلی قبادی   05آذر  علمی ـ پژوهشی

 اله شكر اسدالهی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهش زبان و ادبیات فرانسه    .19

 محمد مهدی ناصح   04اسفند  پژوهشی ـعلمی  پژوهشنامه ادب غنایی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان   .14

 احمد رضا یلمه ها   39آبان  پژوهشی ـعلمی  پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  .15

 حجت رسولی  39بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشنامه نقد ادب عربی  .16

 سید علی اصغر میرباقری فرد  05شهریور  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (گوهر گویا سابق)پژوهشهای ادب عرفانی   .14

 پناهی مهین   02فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ انجمن زبان و ادبیات فارسی  .10

 سید حسن زهرایی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ   دانشگاه تهران (پژوهش زبانهای خارجی سابق)پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی     .13

 محمد عموزاده  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه اصفهان (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهای زبانشناسی     .29

 امید طبیب زاده  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان  –سی تطبیقی پژوهشهای زبانشنا   .21

 علی درزی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهای زبانی     .22

 میر منصور ثروت  09خرداد  پژوهشی علمی ـ بهشتی شهید ـ دانشگاه (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) تاریخ ادبیات  .29

 سعید کتابی  39مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان –تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی   .24

 مهدخت پورخالقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی سابق)جستارهای ادبی     .25

 حمید رضا شعیری  09خرداد  علمی ـ پژوهشی انشگاه تربیت مدرسـ د( مدرس سابق)جستارهای زبانی   .26

 بین فریده حق  09تیر  علمی ـ پژوهشی (س)ـ دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی سابق)زبان پژوهی   .24

 زهره زرشناس  31تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –زبان شناخت    .20

 مهدی مشكوه الدینی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی سابق)ی خراسان ها زبانشناسی و گویش    .23

 معصومه معدن کن  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادب فارسی     .99

 نجمه رجایی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی نشگاه فردوسی مشهددا (ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادبیات عربی   .91

 غالمعلی فالح  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه خوارزمی ( ادبیات و علوم انسانی سابق)زبان و ادبیات فارسی   .92

 یحیی مدرسی تهرانی  04تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی شناسی ـ انجمن زبان زبانزبان و   .99

 فاطمه مدرسی  03تیر  علمی ـ پژوهشی موسسه انتشارات امید مجد ـ   نثر فارسیشناسی نظم و  سبك  .94

 اسحاق طغیانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی فارسی ترویج زبان و ادب انجمن اصفهان ـ باهمكاری  فنون ادبی ـ دانشگاه  .95

 احمد پاشا زانوس  03مهر  علمی ـ پژوهشی یگرهای د با همكاری دانشگاه ـ ( ره)المللی امام خمینی   دانشگاه بین لسان مبین ـ   .96

 مهدی ملك ثابت   06مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه یزد( نامه سابق کاوش)نامه زبان و ادبیات فارسی  کاوش  .94

 ابوالقاسم رادفر  31تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -کهن نامه ادب پارسی  .90

 ـ دانشگاه عالمه طباطبایی (زبان و ادب سابق) بیمتن پژوهی اد  .93
  02مرداد  علمی ـ ترویجی

 رضا مصطفوی سبزواری
  03تیر  علمی ـ پژوهشی

 حسین آقا حسینی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (ادبیات و علوم انسانی سابق) شناسی ادب فارسی متن  .49

 بهرام مقدادی  03دی  رویجیت علمی  ـ   آزاد اسالمی واحد جیرفت  دانشگاه  مطالعات ادبیات تطبیقی ـ  .41

 سعید حسام پور  00آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات ادبیات کودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی  .42

 محمدرضا صرفی   04مرداد  ترویجی ـعلمی  مطالعات ایرانی ـ دانشگاه کرمان  .49

 فرزانه فرحزاد   04مرداد  پژوهشی ـعلمی  العات ترجمه ـ خصوصیمط  .44

 محمد حسین جواری  31تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه اصفهان  –مطالعات زبان فرانسه    .45

 حسن فروغی  31تیر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه شهید چمران اهواز –مطالعات زبان و ادبیات فرانسه    .46

 بهزاد قنسولی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد  دانشگاه فردوسیـ  (دبیات و علوم انسانی سابقا)مطالعات زبان و ترجمه     .44

40.  
  با همكـاری انجمـن    ـ  سمنان  ـ دانشگاه   (انسانی سابق علوم  دانشكده )مطالعات زبانی ـ بالغی  

 فارسی و ادبیات  زبان 
 محمد غالمرضایی  09شهریور  علمی ـ ترویجی

 (گیالنی)احمد سمیعی   40بهمن  علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ نامه فرهنگستان  .43

 محمدعلی آذرشب  39آبان  علمی ـ پژوهشی های دیگر نقد ادب معاصر عربی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .59

 رودمعجنی  محمود فتوحی  03هریور ش علمی ـ پژوهشی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس مرکزنقد ادبی ـ    .51
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52.  

ــارجی     ــات خ ــان و ادبی ــد زب ــابق  )نق ــانی س ــوم انس ــات و عل ــنامه ادبی ــگاه  (پژوهش  ـ دانش

 شهید بهشتی 
 جالل سخنور  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

59.  
Iranian Journal  of Applied Language Studies  

 علی اصغر رستمی ابوسعیدی  00آبان  علمی ـ پژوهشی ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسی 

54.  
Iranian Journal of Applied Linguistics  

 محمد حسین کشاورز  01دی  علمی ـ پژوهشی خوارزمیـ دانشگاه  شناسی کاربردی زبان

55.    Issues in Language Teaching- ضیاءالدین تاج الدین کاوردی   31تیر  هشیعلمی ـ پژو دانشگاه عالمه طباطبایی با همكاری دانشگاهها 

56.  
 Journal of English Language Teaching and Learning 

 مسعود رحیم پور  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (ادبیات و علوم انسانی سابق)مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی   

54.  
 Journal of Teaching Language Skills 

 جالل رحیمیان  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)وزش مهارتهای زبان  آم

50.   Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ قلم ـ    نسرین خطاط   09اسفند  علمی ـ پژوهشی 

53.  
Teaching English Language 

 الدین تاج الدین سیدضیا  09شهریور  علمی ـ پژوهشی انگلیسی ایرانآموزش زبان انگلیسی ـ انجمن آموزش زبان و ادبیات  

 وند صادق آیینه  39اسفند  علمی ـ پژوهشی  ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیالحضاره االسالمیه  آفاق  .69

 سیدمحمد حسینی  31روردین ف علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  -اضاءات نقدیه فی االدبین العربی و الفارسی  .61

62.  
  الجمعیه العلمیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محكمه ـ انجمن زبان و ادبیات عربی

 علمی ـ پژوهشی
 فرامرز میرزایی  09آبان 

 فیروز حریرچی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ پردیس قم دانشگاه تهران و آدابها هالعربی اللغه  .69

 سید علی میرلوحی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه اصفهان و آدابها  العربیهبحوث فی اللغه   .64

 نادر نظام تهرانی  39پاییز  علمی ـ ترویجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت -دراسات االدب المعاصر  .65

 محمود خورسندی  39آبان  لمی ـ پژوهشیع دانشگاه سمنان ـ با همكاری دانشگاه تشرین سوریه  دراسات فی اللغه العربیه و آدابها ـ  .66

 منش عباس کی  00بهمن  پژوهشی ـعلمی  دیگر  های دانشگاه باهمكاری وبلوچستان ـ  دانشگاه سیستان  مطالعات شبه قاره ـ  .64

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                             علوم سیاسی     

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 سید یحیی صفوی  39مهر  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه جامع امام حسین  –آفاق امنیت   .1

 زادگان جواد شیخ  03آبان  علمی ـ پژوهشی پژوهش اطالعاتی ـ امنیتی ـ دانشكده اطالعات  .2

 عباس منوچهری  03شهریور  پژوهشی ـعلمی  پژوهش سیاست نظری ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی   .9

 جالل درخشه  39دی  علمی ـ پژوهشی دیگر های دانشگاه باهمكاری  پژوهشنامه انقالب اسالمی ـ دانشگاه همدان ـ  .4

 سید محمدکاظم سجادپور   05آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن علوم سیاسی پژوهشنامه علوم سیاسی   .5

 رضا سیمبر  39خرداد  علی ـ پژوهشی الملل روابط بین ایرانی الملل ـ انجمن علمی پژوهشهای روابط بین  .6

 نیبرزو فرهی بوزنجا  31فروردین  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه جامع امام حسین  –پژوهشهای حفاظتی امنیتی   .4

 غالمرضا خواجه سروی  03فروردین  ی ـ پژوهشیمعل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -جستارهای سیاسی معاصر   .0

 اصغر افتخاری  04مرداد  ـ پژوهشی علمی (ع)دانش سیاسی ـ دانشگاه امام صادق     .3

 حسین هرسیج  39شهریور  علمی ـ ترویجی اصفهان هـ دانشگا (سابق واقتصادی اداری علوم دانشكده)المللی  دانش سیاسی و بین  .19

 محمدرحیم عیوضی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام  راهبرد ـ  .11

 علی محمد احمدوند  03اسفند  علمی ـ پژوهشی راهبرد دفاعی ـ مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی  .12

 دهقانی فیروزآبادی سیدجالل  03شهریور  پژوهشی  علمی ـ نظام مصلحت تشخیص مجمع راهبردی تپژوهشكده تحقیقاروابط خارجی ـ   .19

 خصوصی   رهیافت انقالب اسالمی ـ  .14
 00اسفند  علمی ـ ترویجی

 سیدجالل دهقانی فیروزآبادی 
 39دی  پژوهشی  علمی ـ

 منصور میراحمدی  00خرداد  شیعلمی ـ پژوه المللی ـ دانشگاه شهید بهشتی رهیافتهای سیاسی و بین  .15

 عبدالرحمن عالم   04اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (حقوق و علوم سیاسی سابق)سیاست   .16

 سید رسول موسوی   01دی  ترویجی ـعلمی  وزارت امور خارجه ـسیاست خارجی   .14

 رحیم صفویسیدیحیی    02مهر  علمی ـ ترویجی (ع)سیاست دفاعی ـ دانشگاه امام حسین   .10



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «4» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی                                                                                                                                                                   

 احمد واعظی   04خرداد  علمی ـ ترویجی (ع)علوم سیاسی ـ دانشگاه باقرالعلوم   .13

 حسن سبحانی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  .29

 سهراب شهابی   01اسفند  رویجیت ـعلمی  مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ـ وزارت امورخارجه  .21

 الهه کوالیی   31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  -مطالعات اوراسیای مرکزی  .22

 ابراهیم متقی  03آبان  ترویجی ـعلمی  دانشكده اطالعات  مطالعات اطالعاتی ـ  .29

24.  
قام معظـم  مطالعات انقالب اسالمی ـ دانشگاه معارف اسالمی وابسته به نهاد نمایندگی م 

 ها رهبری در دانشگاه
 منوچهر محمدی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی

 پور محمود منشی  05مرداد  ترویجی ـعلمی  المللی ـ خصوصی مطالعات بین  .25

 غالمرضا محمد نسل  03دی  ترویجی  علمی ـ سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی  مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ـ   .26

 محمدرحیم عیوضی  04فروردین  علمی ـ پژوهشی اعی استراتژیك ـ دانشگاه عالی دفاع ملیمطالعات دف  .24

 امیر محمد حاجی یوسفی  03اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی ـ پژوهشكده مطالعات راهبردی  .20

پژوهشی ـعلمی  سازمان بسیج اساتید با همكاری دانشگاهها  –مطالعات قدرت نرم   .23  ی اصغر افتخاریعل  31تیر  

پژوهشی ـعلمی  موسسه مطالعات ملی ـ لیمطالعات م  .99  ابرهیم برزگر  04اسفند  

91.  
Iranian Review of Foreign Affairs  

تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشكده  سید محمدکاظم سجادپور  39اسفند  علمی ـ پژوهشی 

  اند بار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهتاكنون از اعت 6331نشرياتي كه از سال. 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                    علوم اجتماعی 

 سردبیر  تاریخ تصویب راعتبا نام نشریه ردیف

 حسن احدی  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری –اعتیاد پژوهی   .1

 فارابیو فنون ـ دانشكده علوم  امنیت پژوهی  .2
  03تیر  علمی ـ ترویجی

 حمید احمدی
  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 عزت اله سام آرام  04بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگر ـ با همكاری دانشگاه انتظام اجتماعی ـ دانشگاه علوم انتظامی  .9

 جالل الدین رفیع فر  09خرداد پژوهشیـ  علمی ـ انجمن انسان شناسی ایران (نامه انسان شناسی سابق)انسان شناسی   .4

 علیرضا محسنی تبریزی  09مهر  شیعلمی ـ پژوه دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)بررسی مسائل اجتماعی ایران   .5

6.  
های  با همكاری دانشگاه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی ـ  برنامه

  دیگر
 جعفر هزار جریبی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمد جواد سبحانی فر  31وردین فر علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین  –پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی    .4

 اسماعیل سعدی پور بیابانگرد  04دی  علمی ـ پژوهشی های ارتباطی ـ سازمان صدا و سیما پژوهش  .0

 جعفر هزار جریبی  31آذر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی  –پژوهشهای اطالعاتی و جنایی    .3

19.  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  –انی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انس 

 فرهنگی 
 سیدفضل اله موسوی   39فروردین  علمی ـ پژوهشی

 عزت اله عزتی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه امام رضا -پژوهشنامه خراسان بزرگ  .11

 جوادی یگانهمحمدرضا   39بهار  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –پژوهشنامه زنان   .12

19.  
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  –پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان 

 هرمزگان
 احمد نوحه گر  31فروردین  ترویجی –علمی 

 ناصر فكوهی  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)شناسی ایران  پژوهشهای انسان  .14

 دوستان غالمحسین کریمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (ادبیات و علوم انسانی سابق)شناسی  پژوهشهای ایران  .15

 علی ربانی خوراسگانی  31فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان  -پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی  .16

 ارالهیعذرا ج  04مرداد  علمی ـ ترویجی پلیس زن ـ مجتمع آموزش عالی کوثر  .14

 سید سعید رضا عاملی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  .10

 مسعود چلبی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری   .13

 عبدالحسین نبوی  39زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز –ماعی توسعه اجت  .29

 مهدی طالب  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)توسعه روستایی   .21



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «5» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 بیاحمد کتا  39فروردین  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –جامعه پژوهی فرهنگی   .22                                                                                                                                                                   

29.  
ـ وزارت آموزش و ( مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش سابق)شناسی آموزش و پرورش  جامعه

 شناسی آموزش و پرورش با همكاری انجمن جامعهپرورش ـ 
 سوسن باستانی  03دی  ترویجی ـعلمی 

 فرهنگ ارشاد  01اسفند  علمی ـ پژوهشی شناسی ایران جامعه شناسی ایران ـ انجمن جامعه  .24

 سعید معیدفر   39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –ه شناسی تاریخی جامع  .25

 علی ربانی خوراسگانی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ( پژوهشی سابق)جامعه شناسی کاربردی   .26

 اعظم راودراد  09 مهر علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)جامعه شناسی هنر و ادبیات   .24

 علی ربیعی  39اسفند  ترویجی ـعلمی  جامعه، فرهنگ، رسانه ـ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  .20

 محمدجواد محمودی  44آبان  ترویجی ـعلمی  سازمان ثبت احوال ـجمعیت   .23

 حمید عبدالهیان   39مهر  ـ پژوهشی علمی دانشگاه تهران  –جهانی رسانه   .99

 ایران شناسی  جامعه  ـ با همكاری انجمن انتظامی   علوم ـ دانشگاه  انتظامی  دانش  .91
  09آذر  علمی ـ ترویجی

 نیا حسین آقایی
  04خرداد  ـ پژوهشی علمی

 حسن بشیر   39بهار  پژوهشیـ علمی  ( ع)دانشگاه امام صادق  -دین و ارتباطات  .92

 محمد رضا مخبر دزفولی  00مهر  علمی ـ پژوهشی راهبرد فرهنگ ـ شورای عالی انقالب فرهنگی  .99

 حمید سوری    00تیر  علمی ـ ترویجی راهور ـ دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا  .94

 جالل درخشه  06دی  علمی ـ ترویجی ارشاد اسالمی  و   فرهنگ   وزارت رسانه ـ   .95

 سیدحسن حسینی سروری   31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی عات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطال -رسانه و فرهنگ  .96

 محمدجواد زاهدی مازندرانی  09فروردین علمی ـ پژوهشی ایران شناسی جامعه انجمن  باهمكاری ـ   بهزیستی   علوم  ـ دانشگاه اجتماعی   رفاه  .94

 محمد تقی ایمان  04 دی علمی ـ پژوهشی شناسی علوم انسانی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  روش  .90

93.  
ـ مرکز مطالعـات و تحقیقـات زنـان دانشـگاه       (پژوهش زنان سابق)زن در توسعه و سیاست 

 تهران
 سهیال صادقی فسائی  02بهمن  علمی ـ پژوهشی

  ابراهیمیعزت مال  02بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (پژوهش زنان سابق)زن در فرهنگ و هنر   .49

41.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ با همكاری  ـ ( جامعه شناسی زنان)زن و جامعه 

 انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان
 حبیب احمدی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی

 وم خراسانی محمد مظل  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی سابق)علوم اجتماعی      .42

 فرهاد جاویدراد  03اسفند  علمی ـ ترویجی ا.ا.دانشكده فرماندهی و ستاد ارتش ج  علوم و فنون نظامی ـ  .49

 ـ دانشگاه عالمه طباطباییفصلنامه علوم اجتماعی  .44
  09خرداد  علمی ـ ترویجی

 مرتضی فرهادی 
  06تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین کشاورزی  39مهر  علمی ـ ترویجی شاد اسالمی ایالمفرهنگ ایالم ـ اداره کل فرهنگ و ار  .45

46.  
ـ پژوهشگاه فرهنگ و معارف  (دانشگاه اسالمی سابق)فرهنگ در دانشگاه اسالمی 

 ها اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

  06تیر  علمی ـ ترویجی
 سید رضا سید جوادین

  39دی  علمی ـ  پژوهشی

 محمود توالیی   06دی  علمی ـ ترویجی ه ـ معاونت آگاهی ناجاکارآگا  .44

 نهله غروی نایینی  00بهمن  علمی ـ ترویجی شناسی مباحث بانوان شیعه ـ موسسه شیعه  .40

 بجنوردی سیدمحمدموسوی  06تیر  علمی ـ پژوهشی (ره)ـ پژوهشكده امام خمینی ( امام خمینی و انقالب اسالمی)متین   .43

 سید حسین سراج زاده   09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه خوارزمی ( ادبیات و علوم انسانی سابق)ی ایران مسائل اجتماع  .59

 خدیجه سفیری   09دی  پژوهشی ـعلمی  (س)الزهرا ـ دانشگاه ( سابق  زنان  مطالعات )زنان اجتماعی ـ روانشناختی   مطالعات  .51

 سید حسین سراج زاده   04خرداد  علمی ـ پژوهشی اسی ایرانشن مطالعات اجتماعی ایران ـ انجمن جامعه    .52

 غالمرضا غفاری   03تیر  پژوهشی  علمی ـ مطالعات امنیت اجتماعی ـ معاونت اجتماعی نیروی انتظامی  .59

 حمید سوری  39آبان  ترویجی ـعلمی  الملل ناجا المللی پلیس ـ پلیس بین مطالعات بین  .54

 محمود صفارزاده  31آبان  پژوهشی  علمی ـ ر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا دفت –مطالعات پژوهشی راهور   .55

 حسین غالمی  03تیر  علمی ـ ترویجی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی مطالعات پیشگیری از جرم ـ   .56

 غالمعباس توسلی  39آبان  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات  و واحد علوم  دانشگاه آزاداسالمی   مطالعات توسعه اجتماعی ایران ـ  .54

50.  
موسسه آموزش عالی سبز با همكاری انجمن  -فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی

 ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 محمود شارع پور  31خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 باذری یوسفعلی ا  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ (سابق نامه علوم اجتماعی)مطالعات جامعه شناختی   .53
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 فریدون وحیدا  31اسفند  وهشیژپ –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان –مطالعات جامعه شناختی شهری   .69                                                                                                                                                                   

 سید مهدی الوانی  31بهار  علمی ـ پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن –مطالعات راهبردی جهانی شدن   .61

 طوبی کرمانی  04مرداد  ی ـ پژوهشیعلم مطالعات راهبردی زنان ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان  .62

69.  
و  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ـ پژوهشگاه فرهنگ، هنـر و ارتباطـات وزارت فرهنـگ     

 وارتباطات فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن باهمكاری ارشاداسالمی ـ
 جالل درخشه  39آبان  پژوهشی ـعلمی 

 زهرا علیزاده بیرجندی  31شهریور  ترویجی ـعلمی  شاد اسالمی خراسان جنوبیاداره کل فرهنگ و ار -اجتماعی خراسان -مطالعات فرهنگی   .64

 تقی آزاد ارمكی  05آذر  علمی ـ پژوهشی فرهنگی و ارتباطات ـ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات مطالعات   .65

66.  
 ای در علوم انسانی ـ پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی وزارت   رشته  مطالعات میان

 علوم، تحقیقات و فناوری
 علی اکبر علیخانی  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 مهرداد نوابخش  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی  –مطالعات میان فرهنگی   .64

 حبیب اله زنجانی  04فروردین  علمی ـ پژوهشی شناسی ایران شناسی ـ انجمن جمعیت نامه انجمن جمعیت  .60

 حسین کچوئیان  09مهر  علمی ـ پژوهشی تهران انشگاهـ د (سابق اجتماعی علوم نامه)مسلمان  ی متفكرانهای اجتماع نظریه   .63

 محمدمهدی تسخیری   40اردیبهشت ترویجی ـعلمی  مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی ـرساله التقریب   .49

41.  
 العلوم االنسانیه الدولیه للجمهوریه االسالمیه االیرانیه
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 سیدمحمدباقر حجتی  31خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی –آموزه های قرآنی   .1

 مجید معارف   04فروردین  علمی ـ پژوهشی من علوم قرآن و حدیث ایرانپژوهش دینی ـ خصوصی ـ با همكاری انج  .2

 عباس همامی   06اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه قرآن و حدیث ـ انجمن علوم قرآن و حدیث  .9

 علیرضا میرزامحمد  31مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –پژوهشنامه علوی   .4

 منصور پهلوان  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)هشهای قرآن و حدیث ژو پ  .5

 منصور پهلوان  31شهریور  علمی ـ پژوهشی بنیاد نهج البالغه-پژوهشهای نهج البالغه  .6

 آزار شیرازی بی عبدالكریم   06تیر  علمی ـ پژوهشی ( س)تحقیقات علوم قرآن و حدیث ـ دانشگاه الزهرا   .4

 سید رضا مودب  04اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگر حدیث پژوهی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاه  .0

 منصور پهلوان    05تیر   ترویجیعلمی ـ  سفینه ـ موسسه فرهنگی نبأ مبین  .3

 مهدی مهریزی   05مهر  علمی ـ پژوهشی علوم حدیث ـ دانشكده علوم حدیث  .19

 سید کاظم طباطبایی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) قرآن و حدیث علوم    .11

 محمدعلی رضایی اصفهانی  03اسفند  علمی ـ ترویجی المهدی مرکز تحقیقات قرآن کریم  قرآن پژوهی خاورشناسان ـ  .12

 محمدعلی رضایی اصفهانی  39دی  ویجیعلمی ـ تر المهدی قرآن و علم ـ مرکز تحقیقات قرآن کریم  .19

 محمد کاظم شاکر  03مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه  کتاب قیم ـ  .14

 محمدمهدی رکنی یزدی   09تیر  ترویجی ـعلمی  بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ـمشكوه   .15

 سیدرضا مودب  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی –مطالعات تفسیری    .16

 مهدی ایزدی مبارکه  39مهر  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه امام صادق  –مطالعات قرآن و حدیث   .14

 غروی نائینی نهله  03فروردین  علمی ـ ترویجی منهاج ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران  .10
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 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار ام نشریهن ردیف

 محمد علی شیخ  06دی  علمی ـ پژوهشی آینه معرفت ـ دانشگاه شهید بهشتی   .1

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

 مهدی دهباشی  00تیر  علمی ـ پژوهشی گرهای دی الهیات تطبیقی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  .9



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «7» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 قاسم کاکائی   02اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن معارف اسالمی ایرانـ  اندیشه دینی  .4                                                                                                                                                                   

 احمد بهشتی  06تیر  علمی ـ پژوهشی ها اندیشه نوین دینی ـ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه  .5

 اسحاق طاهری  39دی  علمی ـ پژوهشی آموزش عالی شهید محالتیانسان پژوهی دینی ـ مجتمع   .6

 سید فتح اله مجتبایی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه ادیان ـ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  .4

 قاسم کاکایی  39دی  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه عرفان ـ انجمن علمی عرفان اسالمی  .0

 مظاهر مصفا  09تیر ترویجی ـلمی ع خصوصی ـتحقیقات اسالمی   .3

 سید محمدباقر حجتی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی ـ موسسه شیعه شناسی  .19

 ای محمد علی اژه  09خرداد  علمی ـ پژوهشی اصفهان ـ دانشگاه (سابق انسانی  ادبیات و علوم)متافیزیك     .11

 محمود عابدی   04 خرداد پژوهشی ـعلمی  مطالعات عرفانی ـ دانشگاه کاشان  .12

 ابوالفضل ساجدی  06شهریور  علمی ـ ترویجی (ره)معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   .19

 سید مسعود پورسیدآقایی  00آبان  علمی ـ پژوهشی مشرق موعود ـ موسسه آینده روشن  .14

       اند ژوهشي تبديل گرديدهتاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پ 6331نشرياتي كه از سال. 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                 فلسفه و کالم 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 رضا اکبریان  39فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی –ای فلسفه اسالمی آموزه ه  .1

 رضا اکبری   06تیر  پژوهشیـ  علمی (ع)ـ دانشگاه امام صادق   (نامه حكمت سابق)پژوهشنامه فلسفه دین   .2

 محمدحسن قدردان ملكی  31فروردین  پژوهشیـ  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  –پژوهشهای اعتقادی کالمی    .9

 یحیی یثربی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (ادبیات و علوم انسانی سابق)پژوهشهای فلسفی     .4

 احمد بهشتی  04مرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فلسفی ـ کالمی ـ دانشگاه قم  .5

 عبدالرزاق حسامی فر  03فروردین  علمی ـ پژوهشی ت فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعا -پژوهشهای علم و دین    .6

4.  
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همكاری  –پژوهشهای هستی شناختی  

 دانشگاههای دیگر
 عین اله خادمی  31شهریور  علمی ـ پژوهشی

 حسین کلباسی اشتری  39اسفند  علمی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه ـ انجمن علمی تاریخ فلسفه  .0

3.  
ـ    همكاری انجمـن  با جاویدان خرد ـ موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه  

 حكمت و فلسفه ایران
 ابراهیمی دینانی غالمحسین  03شهریور  پژوهشی  علمی ـ

 حمیدرضا آیت الهی   39اسفند  پژوهشی  علمی ـ انجمن علمی فلسفه دین ایران  –جستارهای فلسفه دین   .19

 سعادت مصطفوی سیدحسن   00خرداد  علمی ـ پژوهشی واحد خواهران( ع)نشگاه امام صادق ـ دا( مشكوه النور)حكمت سینوی   .11

 رضا اکبری  31آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاههای دیگر –حكمت صدرایی   .12

 ت الهیحمیدرضا آی  31خرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -حكمت معاصر  .19

 حسین کلباسی  00مهر  علمی ـ پژوهشی حكمت و فلسفه ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  .14

 ای سیدمحمدحسینی خامنه   05آذر  علمی ـ پژوهشی بنیاد حكمت اسالمی صدرا ـ خردنامه صدرا  .15

 نصراله حكمت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)شناخت     .16

 حسین کلباسی اشتری  31مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -غرب شناسی بنیادی  .14

 حسین غفاری  03اردیبهشت علمی ـ پژوهشی فلسفه ـ دانشگاه تهران   .10

 احمد احمدی  04دی  علمی ـ پژوهشی فلسفه دین ـ پردیس قم دانشگاه تهران  .13

29.  
م ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ بـا همكـاری     فلسفه عل

 های دیگر دانشگاه
 سید حسن حسینی سروری  39خرداد  پژوهشی ـعلمی 

 سید مرتضی حسینی شاهرودی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) فلسفه و کالم    .21

 عبدالرسول کشفی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران  (بررسیها سابقمقاالت و )فلسفه و کالم اسالمی   .22

29.  
 خصوصی ـقبسات  

  43خرداد  علمی ـ ترویجی
 محمد محمدرضایی 

  06شهریور  علمی ـ پژوهشی  .24

 سیدمحمدعلی حجتی  31مرداد  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -منطق پژوهی  .25

 رضا اکبریان  04اسفند  علمی ـ پژوهشی (  ره)فلسفی ـ موسسه آموزشی پژوهشكده امام خمینی  معرفت  .26
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 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                              اخالق 

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 داریوش فرهود    04مرداد  علمی ـ پژوهشی وم و فناوری ـ انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوریاخالق در عل  .1

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

 رهبری در دانشگاهها  
 احدفرامرز قراملكی  39اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                  فقه و حقوق 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمدواعظ زاده خراسانی  31مرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی -آموزه های فقه مدنی  .1

 علی حسین نجفی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ  دانشگاه علوم اسالمی رضوی کیفری قوقحهای  آموزه  .2

9.  
ــ دانشـگاه عالمـه    ( پژوهش حقوق و سیاست سابق)عمومی پژوهش حقوق 

 طباطبایی
 منصور جباری   05آذر  علمی ـ پژوهشی

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

 سید قاسم زمانی  04مرداد  علمی ـ ترویجی شهردانش حقوقی ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی پژوهشهای  .5

 علی اکبر ایزدی فرد  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل  -پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی  .6

 حبیب اله طاهری  39اسفند  لمی ـ پژوهشیع دانشگاه تهران  -پژوهشهای فقهی  .4

 نجاد علی الماسی  39مهر  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه امام صادق -پژوهشنامه حقوق اسالمی  .0

 علی حسین نجفی  03مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -پژوهشنامه حقوق کیفری  .3

 محمدعلی اردبیلی   06تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .19

 جعفر دولت آبادی  31اسفند  ترویجی –علمی  دادسرای عمومی و انقالب تهران –تعالی حقوق   .11

 محمد حسن صادقی مقدم  04اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (حقوق و علوم سیاسی سابق)حقوق   .12

 عبدالحسین شیروی  03همن ب علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  حقوق اسالمی ـ  .19

 ربیعا اسكینی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)حقوق تطبیقی   .14

 ـ پردیس قم دانشگاه تهران( سابق حقوقی های اندیشه) حقوق خصوصی  .15
  02شهریور  علمی ـ ترویجی

 عبدالحسین شیروی 
  03دی  علمی ـ پژوهشی

16.  
دفتر -(حقوقي بين المللي سابق)قی بین المللیوهشهای حقوقی حقوژپ

 آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری

  46خرداد  ترویجی ـعلمی 
 عباسعلی کدخدایی 

  31فروردین  وهشیژپ -علمی 

 عباس جعفری  03اسفند  علمی ـ پژوهشی قوه قضاییه   حقوقی دادگستری ـ  .14

 محمود باقری  39اسفند  علمی ـ پژوهشی پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه    .10

13.  
ـ دانشـگاه فردوسـی     (دانـش و توسـعه سـابق   )دانشنامه حقوق اقتصادی 

 مشهد
 حسین صابری  09خرداد  ـ پژوهشی علمی

29.  
دیدگاههای حقوق قضایی ـ  دانشـگاه علـوم قضـایی ـ بـا همكـاری        

 های دیگر دانشگاه
 سید مرتضی قاسم زاده   39اسفند  پژوهشی علمی ـ

 محمدتقی فخلعی   09خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسی ـ (مطالعات اسالمی سابق) فقه و اصول    .21

 سید محمدتقی علوی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (ادبیات و علوم انسانی سابق)فقه و حقوق اسالمی ـ   .22

 محمد علی اردبیلی  03مهر  علمی ـ ترویجی واحد خواهران( ع)خانواده ـ دانشگاه امام صادق  فقه و حقوق  .29

 علی مظهر قراملكی  44مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران ( مقاالت و بررسیها سابق)فقه و مبانی حقوق اسالمی   .24

 علی اصغر حاتمی  40مهر  می ـ پژوهشیعل ـ دانشگاه شیراز (علوم اجتماعی و انسانی سابق)مطالعات حقوقی   .25

 سعید حبیبا  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی مجله   .26

24.  
ـ دانشـگاه    (دانشكده علوم انسـانی سـابق  ) مطالعات فقه و حقوق اسالمی

 سمنان

  09شهریور  ترویجی  علمی ـ
 احمد باقری

  03مهر  هشیعلمی ـ پژو



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «9» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 محسن جوادی  09آبان  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن معارف اسالمی( سالمی سابقانجمن معارف ا)پژوهشهای اخالقی   .9                                                                                                                                                                   

4.  
پژوهشـگاه فرهنـگ و معـارف     -مطالعات معرفتی در دانشـگاه اسـالمی   

 اسالمی
 عبدالحسین خسروپناه  31فروردین  پژوهشی ـعلمی 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                  روانشناسی   

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 علیرضا مرادی  04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه خوارزمی      .1

2.  
ــ دانشـگاه   (مطالعات تربیتـی و روانشناسـی سـابق   ) لینی  و مشاورهروانشناسی با پژوهشهای

 فردوسی مشهد
 بهرامعلی قنبری  09خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا زمانی   49خرداد  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـپژوهشهای روانشناختی   .9

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

 فرد محمد خدایاری  02بهمن  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)پژوهشهای کاربردی روانشناختی   .5

6.  
ـ ( سابق روانشناسی)پژوهشهای نوین روانشناختی  تبریـز ـ باهمكـاری انجمـن       دانشـگاه  ـ

 شناسی ایران روان
 رهوشنگ مهریارامی   09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 باقر ثنایی ذاکر   09آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن مشاوره ایران( ها و پژوهشهای مشاوره سابقتازه)پژوهشهای مشاوره   .4

 شناختی موسسه مطالعات علوم ـ شناختی های علوم تازه  .0
  02فروردین  ترویجی ـعلمی 

 کیامنش علیرضا
  39تیر  علمی ـ پژوهشی

 تهرانی محمدعلی مظاهری   06اسفند  علمی ـ پژوهشی هی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی خانواده پژو  .3

19.  
خانواده و پژوهش ـ پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش ـ با همكاری انجمن مددکاری 

 اجتماعی ایران
 نژاد شكوه نوابی  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

11.  
ـ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسـگان ـ بـا      دی 

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

 هنرمند زاده مهناز مهرابی  43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)دستاوردهای روانشناختی   .12

 محمد کریم خداپناهی  09دی  علمی ـ پژوهشی روانشناسیایرانی ناسی ـ انجمن روانش  .19

 مریم سیف نراقی  03آبان  علمی ـ پژوهشی های دیگر دانشگاه عالمه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاه  روانشناسی افراد استثنایی ـ  .14

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

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

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

 علی دالور  00خرداد  علمی ـ پژوهشی باییروانشناسی تربیتی ـ دانشگاه عالمه طباط  .10

 احمد علی پور  39اسفند  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی سالمت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همكاری دانشگاه های دیگر  .13

 عصمت دانش  03مهر  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .29

 محمد نریمانی  39اسفند  پژوهشی  علمی ـ های دیگر لی ـ با همكاری دانشگاهروانشناسی مدرسه ـ دانشگاه محقق اردبی  .21

 محمدعلی بشارت   05اسفند  علمی ـ پژوهشی روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران  .22

 نیا رمیرضا ک  03تیر  علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی   ـ باهمكاری انجمن( ع)حسین  دانشگاه امام  روانشناسی نظامی ـ  .29

 حسین زارع  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- شناخت اجتماعی  .24

 علی فتحی آشتیانی   06مهر  پژوهشی ـعلمی  ( عج)اله  علوم رفتاری ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیه  .25

 منصور محمود   09دی  پژوهشی ـعلمی  علوم روانشناختی ـ خصوصی  .26

24.  
طباطبـایی ـ    دانشـگاه عالمـه   ـ (فرهنگ مشاوره سابق)فرهنگ مشاوره و روان درمانی

 های دیگر باهمكاری دانشگاه
 عبداله شفیع آبادی  00اسفند  پژوهشی ـعلمی 

 مین حسینیانسی  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همكاری انجمن مشاوره ایران   .20

 غالمرضا رجبی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز  .23

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

 سوسن سیف   09دی  ژوهشیعلمی ـ پ (س)الزهرا  روانشناختی ـ دانشگاه  مطالعات  .91



  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. 

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

 فرامرز سهرابی اسمرود  03مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مطالعات روانشناسی بالینی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاه  .92                                                                                                                                                                   

99.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن ایرانی    مطالعات روانشناسی تربیتی 

 روانشناسی 
 بهروز بیرشك  03 تیر علمی ـ پژوهشی

94.  
International Journal of Psychology 

ایران  انجمن روانشناسیروانشناسی ـ   
 حسین شكرکن  02دی  علمی ـ پژوهشی

 

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

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                             علوم تربیتی    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی    -آموزش در علوم انتظامی

 ان با همكاری دانشگاه هاایر
  31بهمن  علمی ـ پژوهشی

سید حمید خداد 

 حسینی

 سرخابی دوزی محمدیمنی   09شهریور  علمی ـ پژوهشی آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران  .2

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

 های دیگرهمكاری دانشگاه 
 حسن احدی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 علی دالور  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دیگر های دانشگاه باهمكاریطباطبایی ـ  عالمه گیری تربیتی ـ دانشگاه اندازه  .4

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

 تربیت
 طیبه ماهروزاده  09دی  علمی ـ پژوهشی

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

 دانشگاه خوارزمی
 محمد عطاران  31مرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر یوسفی  39مهر  رویجیت-علمی  دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا –بصیرت و تربیت اسالمی   .4

0.  
ـ    پژوهش در برنامه بـا همكـاری     ریزی درسی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسـگان 

 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 محمد حسین یارمحمدیان  39تیر  علمی ـ پژوهشی

 تحقیقات و فناوری سازمان سمت وزارت علوم، –پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی   .3
  31تیر  ترویجی ـعلمی 

 احمد احمدی
  31تیر  علمی ـ پژوهشی

 داریوش فرهود   04مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت آموزش و پرورش(پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)کودکان استثنایی   .19

 فریبرز درتاج  04اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران  .11

 علی ذکاوتی قراگوزلو   02اسفند  علمی ـ پژوهشی ت ـ انجمن تعلیم و تربیتپژوهش در مسائل تعلیم و تربی  .12

 (ع)پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ـ دانشگاه امام حسین   .19
 06اردیبهشت ترویجی ـعلمی 

 سعید بهشتی 
 31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 رضا نوروززاده  40آبان  پژوهشیـ علمی  ریزی آموزش عالی امهپژوهش و برن عالی ـ موسسه ریزی در آموزش  و برنامه پژوهش   .14

15.  
دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن مطالعات برنامه درسـی    پژوهشهای برنامه درسی ـ    

 ایران
 محمد مزیدی  03دی  علمی ـ پژوهشی

 لوعلی ذکاوتی قراگوز   09اردیبهشت  ترویجی ـعلمی  خوارزمیدانشگاه  ـپژوهشهای تربیتی   .16

14.  
ــ دانشـگاه فردوسـی    (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

 م و تربیتیمشهد ـ با همكاری انجمن تعل
 بختیار شعبانی ورکی  09خرداد پژوهشیـ علمی 

 محمد جعفر پاک نیت  00تیر  علمی ـ پژوهشی تربیت اسالمی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .10

 محمود مهرمحمدی   05شهریور  علمی ـ پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ـربیت تعلیم و ت  .13

 داریوش فرهود  03دی  ترویجی ـعلمی  تعلیم و تربیت استثنایی ـ سازمان آموزش و پرورش  .29

 مسعود صفایی مقدم  03بهار  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –تفكر و کودک   .21

 حسن ملكی  03آبان  علمی ـ ترویجی اله  آموزش ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیهراهبردهای   .22

 احمدرضا نصراصفهانی  39تیر  علمی ـ پژوهشی رویكردهای نوین آموزشی ـ دانشگاه اصفهان  .29

 محمدرضا بهرنگی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .24

 محمد خزایی  39دی  ترویجی ـعلمی  (ع)دانشگاه امام رضا –چاپ و نشر   .25



  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. 

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

 یداله مهرعلیزاده  43تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)علوم تربیتی   .26                                                                                                                                                                   

 زهرا درویزه  31مرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه امام حسین  -تربیتی زنان و خانواده –فرهنگی   .24

 واجارگاه کوروش فتحی  39بهمن  علمی ـ پژوهشی های آموزشی  ـ دانشگاه شهیدبهشتی مدیریت و برنامه ریزی در نظام  .20

 فریده یوسفی  40مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز( علوم اجتماعی و انسانی سابق)مطالعات آموزش و یادگیری   .23

 پور نعمت اله موسی  04اردیبهشت پژوهشی ـعلمی  العات برنامه درسی ایرانمطالعات برنامه درسی ـ انجمن مط  .99

 واجارگاه کوروش فتحی  00بهمن  پژوهشی ـعلمی  درسی ایران برنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ـ انجمن مطالعات  .91

92.  
ریزی آموزشی ـ دانشگاه مازندران ـ باهمكاری انجمـن آمـوزش عـالی       مطالعات برنامه

 رانای
 ابراهیم صالحی عمران  39آبان  علمی ـ پژوهشی

 غالمعلی افروز  39آبان  علمی ـ پژوهشی های یادگیری ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران ناتوانی  .99

 اییابراهیم خد  39تابستان  علمی ـ ترویجی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  –نامه آموزش عالی   .94

 علیرضا کیامنش  09فروردین  پژوهشیـ  علمی نوآوریهای آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش  .95
 

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

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                       کتابداری  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 میراث مكتوبمرکز پژوهشی  آینه میراث ـ  .1
  09اردیبهشت  علمی ـ ترویجی

 حسن رضایی باغ بیدی
   39 اسفند علمی ـ پژوهشی

2.  
پژوهشـگاه   -(علوم وفناوری اطالعـات سـابق  )پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات

 علوم وفناوری اطالعات ایران با همكاری انجمن کتابداری و اطالع رسانی 
 سید رحمت اله فتاحی  00خرداد  پژوهشیـ علمی 

9.  
ـ دانشگاه فردوسـی  (قمطالعات تربیتی و روانشناسی ساب) رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالع

 مشهد
 سید رحمت اله فتاحی  09خرداد پژوهشیـ علمی 

 رضا منصوری  03دی  ترویجی ـعلمی  انجمن ترویج علم ایران  ترویج علم ـ   .4

 قیغالمرضا فدایی عرا  00اسفند  علمی ـ پژوهشی کشور عمومی های  نهاد کتابخانه ـ  های عمومی  و کتابخانه رسانی  اطالع  تحقیقات  .5

6.  
ــالع  ــداری و اطـ ــات کتابـ ــگاهی تحقیقـ ــانی دانشـ ــداری) رسـ ــابق کتابـ ــ (سـ   ــ

 دانشگاه تهران

  09اردیبهشت  ترویجی ـعلمی 
 غالمرضا فدایی

  03دی  علمی ـ پژوهشی

 پور سیدحسن قدسی  04مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  ـرهیافت   .4

0.  
کشـور ـ بـا همكـاری انجمـن       قیقات و سیاست علمیسیاست علم و فناوری ـ مرکز تح 

 مدیریت تكنولوژی ایران
 سید سپهر قاضی نوری   04فروردین  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین دیانی   04فروردین  علمی ـ پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی ـ آستان قدس رضوی  .3

 ا.ا.ـ سازمان اسناد کتابخانه ملی ج گنجیه اسناد  .19
  04دی  یعلمی ـ ترویج

 آبادی سعید رضایی شریف 
  03آبان  علمی ـ پژوهشی

11.  
ـ دانشگاه شهید چمـران    (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)مطالعات کتابداری و علم اطالعات 

 اهواز
 عبدالحسین فرج پهلو  43تیر  علمی ـ پژوهشی

 ملی اطالعات ـ سازمان اسنادکتابخانه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی  .12
  09مهر  ترویجی ـعلمی 

 آبادی شریف سعید رضایی
  39آبان  پژوهشی ـعلمی 

19.  
International Journal of Information Science& Management    ای  مرکز منطقه

رسانی علوم و فناوری  اطالع  
 جعفر مهراد   04مرداد  علمی ـ پژوهشی

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

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                   تربیت بدنی 

 سردبیر  یخ تصویبتار اعتبار نام نشریه ردیف

 عباسعلی گائینی   01تیر  علمی ـ پژوهشی ا.ا.کمیته ملی المپیك ج ـالمپیك   .1

 حیدر صادقی  39مهر  علمی ـ پژوهشی  خوارزمیـ دانشگاه  (علوم حرکتی و ورزش سابق) پژوهش در طب ورزشی و فناوری  .2



  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. 

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

                                                                                                                                                                   
9.  

  تربیت ـ دانشگاه   (بقو ورزش سا  حرکتی علوم )پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 

 معلم 
 عباس بهرام  09آبان  علمی ـ پژوهشی

 عبس قنبری نیاکی   00تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ـ دانشگاه مازندران  .4

 سید محمد حسین رضوی  03دی  پژوهشیـ علمی  دانشگاه مازندران  پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ـ  .5

 ابوالفضل فراهانی  31تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه پیام نور – یمدیریت ورزش در پژوهش های کاربردی  .6

 علی اصغر رواسی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ـ جهاد دانشگاهی   .4

0.  
بـا  حرکتـی ـ دانشـگاه بـوعلی سـیناهمدان ـ        و  علوم   ورزشی  پژوهشهای مدیریت

 دیگر های همكاری دانشگاه
 غالمرضا شعبانی بهار  39فروردین  علمی ـ پژوهشی

 فضل اله باقرزاده  09دی  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (حرکت سابق)رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی   .3

 مهدی نمازی زاده  09مرداد  وهشیعلمی ـ پژ ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  رفتار حرکتی  .19

 حمید محبی   31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیالن  -سوخت و ساز و فعالیت ورزشی  .11

 محمد حسین علیزاده  31شهریور  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران -(حرکت سابق)طب ورزشی   .12

 علی اصغر رواسی  09ی د علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (حرکت سابق)علوم زیستی ورزشی   .19

 خسرو ابراهیم  09مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  فیزیولوژی ورزشی  .14

 فرهاد رحمانی نیا  39مهر  علمی ـ پژوهشی فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .15

 حسن اسدی  09دی  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (قحرکت ساب)مدیریت ورزشی   .16

14.  
ـ پژوهشـكده تربیـت بـدنی و علـوم     ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  مطالعات طب ورزشی

 ورزشی 
 رضا رجبی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

10.  
ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علـوم  ( پژوهش در علوم ورزشی سابق)  مطالعات مدیریت ورزشی

 همكاری انجمن تربیت بدنیورزشی ـ با 
 ابوالفضل فراهانی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حامدی نیا  39اردیبهشت  پژوهشیـ  علمی ورزش و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار  .13
  اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 

 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                            غرافیا ج

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 نادر بیرودیان  39پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گلستان  -آمایش جغرافیایی فضا  .1

 بیژن رحمانی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی آمایش محیط ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر  .2

 سیروس شفقی  31تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت –برنامه ریزی منطقه ای   .9

 محمدرضا حافظ نیا  09خرداد  علمی ـ پژوهشی اه تربیت مدرسـ دانشگ( مدرس سابق) ریزی و آمایش فضا ـ برنامه  .4

 مسعود تقوایی  39آبان  پژوهشیـ علمی  پژوهش و برنامه ریزی شهری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .5

6.  
شناسی ـ پژوهشكده اقلـیم شناسـی سـازمان هواشناسـی ـ بـا         های اقلیم پژوهش

 ایران GISهمكاری انجمن سنجش از دور 
 علی اکبر متكان  00بهمن  لمی ـ پژوهشیع

4.  
دانشگاه موسسه جغرافیای  ـ( پژوهشهای جغرافیایی سـابق )انسانی پژوهشهای جغرافیای 

 تهران
 کرامت اله زیاری  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

0.  
دانشگاه موسسه جغرافیای  ـ  (پژوهشهای جغرافیایی سابق)طبیعی پژوهشهای جغرافیای 

 تهران
 قاسم عزیزی   09مرداد  یعلمی ـ پژوهش

 محمد رضا رضوانی  03آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  پژوهشهای روستایی ـ    .3

 شهرام روستایی   31تیر  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومورفولوژی  -پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی   .19

 احمد نوحه گر  39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دیگر های دانشگاه ـ باهمكاری  هرمزگان  پژوهشهای فرسایش محیطی ـ دانشگاه    .11

 محمدرضا کاویانی   40آذر  علمی ـ پژوهشی خصوصی ـتحقیقات جغرافیایی   .12

19.  
ـ   ـ     تحقیقات کاربردی علوم جغرافیـایی  بـا همكـاری انجمـن      دانشـگاه خـوارزمی 

 جغرافیای ایران
 پرویز ضیائیان فیروزآبادی  03دی  پژوهشی  علمی ـ

 عباس سعیدی   02خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن جغرافیایی ایرانجغرافیا   .14



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «13» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 محمدولی شریعت پناهی   31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه آموزش عالی بین المللی قشم -(ایریزی منطقهبرنامه)جغرافیا   .15                                                                                                                                                                   

 تعلی محمد خورشیددوس  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز  ریزی ـ جغرافیا و برنامه  .16

 محمد حسین رامشت  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (پژوهشی سابق)ریزی محیطی  جغرافیا و برنامه  .14

10.  
جغرافیا و توسعه ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن جغرافیای 

 ایران
 حسنعلی غیور   09آبان  علمی ـ پژوهشی

 سعداله والیتی   06اسفند  علمی ـ پژوهشی ردوسی مشهدای ـ دانشگاه ف جغرافیا و توسعه ناحیه  .13

29.  
هـای   جغرافیا و مخاطرا ت محیطی ـ  دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاه  

 دیگر
 سید رضا حسین زاده  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمدرضا حافظ نیا   09مرداد  علمی ـ پژوهشی ژئوپلتیك ـ انجمن ژئوپلتیك ایران  .21

 الدین الدین خواجه سیدجمال   04بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران ـ انجمن سنجش از دور ایران GISدور و  سنجش از  .22

 محمد خورشیددوست علی  00بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر فضای جغرافیایی ـ   .29

 محمد اخباری  31فروردین  ترویجی -ی علم دانشكده علوم و فنون مرز  دانشگاه علوم انتظامی  –علوم و فنون مرزی   .24

25.  
  مطالعات جغرافیایی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیت معلـم سـبزوار ـ بـا همكـاری      

 دیگر های  دانشگاه
 جعفر جوان  03تیر  علمی ـ پژوهشی

26.  
ای ـ دانشـگاه اصـفهان ـ بـا همكـاری        مطالعـات و پژوهشـهای شـهری ـ منطقـه     

 های دیگر دانشگاه
 مسعود تقوایی  00اد خرد پژوهشی ـعلمی 

 عزت اله عزتی  39تیر  علمی ـ پژوهشی های نو در جغرافیای 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. 

 

 

 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                            اقتصاد 
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ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 پرویز داوودی  39آبان  پژوهشیـ  علمی ـ دانشگاه شهید بهشتی  (سابق اقتصاد)ی پژوهشهای الگوسازی اقتصاد  .1

2.  
اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ و  اندیشه اسالمی ـ بـا همكـاری انجمـن اقتصـاد       

 اسالمی ایران
 عباس عرب مازار   06مهر  علمی ـ پژوهشی

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

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

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

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

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

 انیمهدی صادقی شاهد  31دی  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی اقتصاد شهری  –اقتصاد و مدیریت شهری   .0

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

 جمهوری راهبردی ریاست ریزی ونظارت معاونت برنامه ریزی وبرنامه مدیریت

  01آبان  ترویجی ـعلمی 
 محمود متوسلی

  39مهر  علمی ـ پژوهشی

 اکبر کمیجانی  09شهریور  علمی ـ پژوهشی ی ـ با همكاری انجمن بازرگانیپژوهشنامه اقتصادی ـ پژوهشكده امور اقتصادی و دارای  .19

 احمد جعفری صمیمی  05مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه مازندران( پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)پژوهشنامه اقتصاد کالن   .11

 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  .12
  09سفند ا علمی ـ ترویجی

 محسن مهرآرا
  39مهر  علمی ـ پژوهشی

 جمشید پژویان  03شهریور  پژوهشیـ علمی  پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی کشور  .19

 احمد مجتهد   01تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران ـ دانشگاه عالمه طباطبائی   .14

15.  
با همكاری   پیام نور استان مرکزی ـ پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه

 های دیگر دانشگاه
 پور محمدرضا لطفعلی  03مهر  علمی ـ پژوهشی
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16.  

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

  مدرس تربیت  
 یداله دادگر   09خرداد علمی ـ پژوهشی

 جعفر عبادی  09اسفند  ی ـ پژوهشیعلم دانشگاه تهران ـتحقیقات اقتصادی   .14

 مهدی صادقی  03تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر تحقیقات مدلسازی اقتصادی ـ دانشكده علوم اقتصادی ـ با همكاری دانشگاه  .10

 سیدهادی عربی   04اسفند  علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .13

 حسن سبحانی  06اسفند  علمی ـ ترویجی خصوصیـ ( راهبرد یاس)راهبرد توسعه   .29

 کاظم یاوری  00اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگر سیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .21

 اکبر کمیجانی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفید ـ (سابق نامه مفید)های اقتصادی  سیاست  .22

 نادر مهرگان  39تیر  علمی ـ پژوهشی گاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوهدانش –مدلسازی اقتصادی   .29

 حسن آقانظری  31خرداد  علمی ـ پژوهشی (ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی -معرفت اقتصاد اسالمی  .24

 حمید ابریشمی  04آذر  علمی ـ پژوهشی المللی انرژی مطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بین  .25

26.  
ـ  مطا های  با همكاری دانشگاه  لعات اقتصاد کاربردی ایران ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 دیگر
 محمد حسن فطرس  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

 عباس عرب مازار  39دی  علمی ـ ترویجی نامه اقتصاد اسالمی ـ انجمن اقتصاد اسالمی ایران  .24

20.  
International Economic Studies 

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

23.  
Iranian Journal of Economic Studies 

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

 ساسان مهرانی   43مرداد  علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ـ دانشگاه تهران  .1

 احمد احمدپور  03مهر  علمی ـ پژوهشی اق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهاداربورس اور  .2

 ویدا مجتهد زاده  31فروردین  علمی ـ پژوهشی (س)دانشگاه الزهراء   -پژوهشهای تجربی حسابداری   .9

 محسن دستگیر  00خرداد  علمی ـ پژوهشی دیگر های با دانشگاه همكاری ـ اصفهان مالی ـ دانشگاه حسابداری پژوهشهای  .4

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

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

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

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

 هاشم نیكو مرام  31فروردین  ـ پژوهشی علمی انجمن حسابداری مدیریت ایران  –دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت   .3

 دیوان محاسبات ـ  دانش حسابرسی  .19
  03مرداد  علمی ـ ترویجی

 اصغر عربیان
  39آذر  ـ پژوهشی علمی

  31فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی مالی ایران  -دانش سرمایه گذاری    .11
فریدون رهنمای 

 رودپشتی

 هاشم نیكومرام  39تیر  علمی ـ پژوهشی اتواحد علوم تحقیق آزاداسالمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه  .12

 محسن دستگیر  31خرداد  ـ پژوهشی علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه –حسابداری مالی   .19

 فریدون رهنمای رودپشتی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .14

 جعفر باباجانی   31خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی -ی مالیمطالعات تجربی حسابدار  .15

 علی ثقفی  39آبان  علمی ـ ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی ـ انجمن حسابداری ایران   .16

 فریدون رهنمای رودپشتی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی   .14

  اند تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 6331نشرياتي كه از سال. 
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 «نشریات علوم انسانی»                                                                                                                                                        مدیریت  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 سیاوش نصرت پناه  31خرداد  ترویجی ـعلمی  ا.ا.معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج  -اندیشه آماد  .1

 رضائیان علی  03آبان  علمی ـ پژوهشی (ع)اندیشه مدیریت راهبردی ـ دانشگاه امام صادق   .2

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

 بازرگانی
 علینقی مشایخی  09آبان  ترویجی ـعلمی 

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

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

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

 حسین رحمان سرشت
  39تیر  علمی ـ پژوهشی

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

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

 راهبردی ایران
 سعید مرتضوی  00تیر  پژوهشیـ علمی 

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

 رعلی دالو 
 03مهر  علمی ـ پژوهشی

 عادل آذر  09خرداد  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای مدیریت در ایران ـ دانشگاه تربیت مدرس   .19

11.  
ـ  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن علـوم    پژوهشهای مدیریت عمومی 

 مدیریت ایران
 عادل آذر  39مرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر فرهنگی  31تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسالمی – پژوهشهای مدیریت راهبردی  .12

 برزو فرهی بوزنجانی  03مرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ـ دانشگاه امام حسین   .19

 شعبان الهی  39فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس –پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی   .14

 علی صنایعی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی دیگر های اصفهان ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه  نوین ـ ات بازاریابیتحقیق  .15

16.  
دفتر تحقیقات کـاربردی معاونـت   ـ ( توسعه انسانی پلیس سابق)توسعه سازمانی پلیس

 ریزی ناجا  طرح و برنامه
 علی محمد احمدوند  00بهمن  علمی ـ ترویجی

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

 سید حمید خداداد حسینی  00بهمن  علمی ـ ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ـ دانشگاه علوم انتظامی  .10

13.  
 ـ دانشـــگاه    (چشـــم انـــداز مـــدیریت ســـابق)چشـــم انـــداز مـــدیریت بازرگـــانی 

 شهید بهشتی
 علمی ـ پژوهشی

بهشت اردی

00 
 عباسعلی حاج کریمی 

 علی رضائیان  39تیر  علمی ـ پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .29

 حسن فارسیجانی  39زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی  –چشم انداز مدیریت صنعتی   .21

 ابوالحسن فقیهی   06ند اسف پژوهشی ـعلمی  علوم مدیریت ایران ـ انجمن علوم مدیریت ایران  .22

29.  
ریـزی   فرآیند مدیریت و توسعه  ـ موسسه عالی آموزش و پژوهش مـدیریت و برنامـه   

 ریاست جمهوری
 عباس منوریان  03دی  علمی ـ  پژوهشی

 محمدرضا حمیدیزاده   04بهمن  علمی ـ پژوهشی دیگر های دانشگاه یزد ـ باهمكاری بازرگانی ـ دانشگاه های مدیریت کاوش  .24

 سید محمد مقیمی  39خرداد  علمی ـ پژوهشی (ع)مدیریت اسالمی ـ دانشگاه امام حسین   .25

 پور طهمورث حسنقلی  06دی  علمی ـ پژوهشی تهران ـ دانشگاه (مدیریت سابق دانش)بازرگانی   مدیریت  .26
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 علیرضا آزموده اردالن  31خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه مالك اشتر با همكاری انجمن ایمنی ایران –مدیریت بحران   .24

20.  
مدیریت بر آموزش انتظامی ـ معاونت آموزشی ناجا ـ با همكاری انجمـن پژوهشـهای     

 آموزشی ایران 
 محمدرضا بهرنگی  04اسفند  علمی ـ ترویجی

23.  
ـ   سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی ایـران ـ بـا همكـاری        مدیریت توسعه فناوری 

 انجمن مدیریت تكنولوژی ایران
 الفت لعیا  03دی  ـ پژوهشیعلمی 

 بهرام رنجبریان  03مرداد  علمی ـ پژوهشی دیگر  های دانشگاه  اصفهان ـ  باهمكاری تولید و عملیات ـ دانشگاه مدیریت  .99

 غالمرضا طالقانی  06دی  علمی ـ پژوهشی تهران ـ دانشگاه  (مدیریت سابق دانش )دولتی   مدیریت  .91

 حسن زارعی متین   39دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی  –مدیریت در دانشگاه اسالمی   .92

 زاده عزت اله اصغری  06دی  علمی ـ پژوهشی تهران  ـ دانشگاه (مدیریت سابق دانش )صنعتی   مدیریت  .99

 احمدیعلیرضا علی   00تیر  علمی ـ پژوهشی مدیریت فردا ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن مدیریت راهبردی ایران   .94

 ـ پردیس قم دانشگاه تهران (فرهنگ مدیریت سابق) مدیریت فرهنگ سازمانی  .95
  04فروردین  ترویجی ـعلمی 

 حسن زارعی متین
  03دی  پژوهشی ـعلمی 

 بابك سهرابی  06دی  علمی ـ پژوهشی تهران  ـ دانشگاه (مدیریت سابق  دانش)فناوری اطالعات   مدیریت  .96

 (ع)نشگاه افسری امام علی ـ دا مدیریت نظامی  .94
 04اسفند  ترویجی ـعلمی 

 عباس خورشیدی  
 39بهمن  علمی ـ پژوهشی

90.  
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفـاعی بـا همكـاری انجمـن      –مدیریت نوآوری 

 مدیریت تكنولوژی ایران 
 مهدی نقیان فشارکی  31تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمدباقر بابایی طالتپه  39دی  ترویجی ـعلمی  (ع)اه جامع امام حسین  مدیریت و پژوهشهای دفاعی ـ دانشگ  .93

 محمدعلی سبحان الهی   01بهمن  ترویجی ـعلمی  مدیریت و توسعه ـ مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  .49

 السادات زاهدی شمس  03مرداد  علمی ـ پژوهشی انرژی المللی مطالعات بین  موسسه  نفت ـ مدیریت و منابع انسانی در صنعت  .41

 سید حسین ابطحی  03دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی  مطالعات جهانگردی ـ  .42

 سید مهدی الوانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی ـ دانشگاه علوم انتظامی   .49

44.  
 دانشــگاه  ـــ (ســابق مطالعــات مــدیریت )بهبــود و تحــول مطالعــات مــدیریت  

 ییاطباعالمه طب

  01اسفند  ترویجی ـعلمی 
 علی اکبر افجه

  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمود صفارزاده   04دی  علمی ـ ترویجی مطالعات مدیریت ترافیك ـ دانشگاه علوم انتظامی   .45

 زاده محمدرضا حمیدی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی ـ انجمن مدیریت ایران  .46

 منصور امیری  00مهر  علمی ـ پژوهشی مدیریت صنعتی ـ دانشگاه عالمه طباطبایی  مطالعات  .44

40.  
مطالعات منابع انسانی ـ دانشگاه هوایی شهید ستاری ـ با همكـاری انجمـن مـدیریت      

 راهبردی ایران
 فرج اله ره نوردآهن  39آبان  پژوهشی ـعلمی 

 ناصر میرسپاسی  03اسفند  ی ـ ترویجیعلم معاونت نیروی انسانی ناجا  منابع انسانی ناجا ـ  .43

 ـ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی  .59
  04اسفند  علمی ـ ترویجی

 علی دالور
  03مهر  علمی ـ پژوهشی

 سید محمد اعرابی  04دی  علمی ـ ترویجی نظارت و بازرسی ـ بازرسی کل ناجا  .51

52.  
Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 

 دانشگاه تهران پردیس قم
 غالمرضا جندقی  39دی  علمی ـ پژوهشی

59.  
International Journal of Business and Development  

 و بلوچستان دانشگاه سیستان 
 احمد اکبری  03بهمن  علمی ـ پژوهشی

  اند لمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهتاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به ع 6331نشرياتي كه از سال. 
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 فنی مهندسی
 «فنی و مهندسی »                                                  برق                                                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
با همكاری انجمـن   (ع) دانشگاه جامع امام حسین –اربردی الكترومغناطیس ک

 جنگال ایران
 حسن مهدیان  31بهمن  پژوهشی  –علمی 

 زاده سید محمد صادق  44اسفند  علمی ـ ترویجی ا.ا.کمیته ملی انرژی ج ـانرژی ایران   .2

 احمد اکبری  00بهمن  ژوهشیعلمی ـ پ عالئم هوشمند  ها ـ موسسه فرهنگی و هنری پردازش پردازش عالئم و داده  .9

 عباس شیخی  31بهمن  علمی ـ پژوهشی (ع)دانشگاه جامع امام حسین –رادار   .4

5.  
ـ   های هوشمند در مهندسی بـرق ـ    سیستم بـا همكـاری     دانشـگاه اصـفهان 

 های دیگر دانشگاه
 امین خدابخشیان  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

 محمدکاظم مروج فرشی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی ان صنایع الكترونیك ـ پژوهشگاه الكترونیك ایر  .6

 علی خاکی صدیق  02خرداد  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ـ کنترل  .4

 سعید جلیلی  39آبان  ترویجیعلمی ـ  های دیگر محاسبات نرم ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاه  .0

 نیما امجدی  03آبان  علمی ـ پژوهشی سمنانمدلسازی در مهندسی ـ دانشگاه   .3

 نیا محسن محسن  00اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگر مدیریت انرژی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاهمهندسی و   .19

 بناء شریفیان  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق)مهندسی برق دانشگاه تبریز   .11

 محمد حكاک  09مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ـ( سابق فنی و مهندسی مدرس)ی برق مدرس مهندس  .12

 گئورگ قره پتیان  09فروردین  علمی ـ پژوهشی ایران برق و الكترونیك نمهندسی ایران ـ انجمن مهندسی برق و الكترونیك  .19

 محمدی حمیدرضاصادق  09فروردین  وهشیعلمی ـ پژ جهاد دانشگاهی ـمهندسی برق و مهندسی کامپیوتر   .14

15.  
Amirkabir International Journal of Electrical and 

Electronic  Engineering  

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ ( امیرکبیر سابق)
 الدین نیكروش سیدکمال  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

16.  
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  

 محمد خلج امیر حسینی  01آذر  علمی ـ پژوهشی صنعت  و علم مهندسی برق و الكترونیك ـ دانشگاه

14.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of 

Electrical Engineering 

دانشگاه شیراز  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی برق   

 مسندی شیرازیمحمدعلی   09خرداد  علمی ـ پژوهشی

10.  
International Journal of Information and Communication  
Technology Research  (IJICTR) 

 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 کامبیز بدیع  00بهمن  علمی ـ پژوهشی

13.  

Journal of  Information Systems and Telecommunication 

اد دانشگاهی ـ با همكاری انجمـن   پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات جه

 فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 

 مسعود شفیعی  39دی  علمی ـ پژوهشی

29.  
Amirkabir International Journal of  Modeling, Identification, 

Simulation & Control  
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ـ  (امیرکبیر سابق) 

 الدین نیكروش کمالسید  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

21.  
The ISC International Journal of Information Security 

 انجمن رمز ایران
 رسول جلیلی  39دی  علمی ـ پژوهشی

22.   Scientia Iranica ـ  دانشگاه صنعتی شریف   ابوالحسن وفایی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی 

29.  
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 

دانشگاه محقق اردبیلی با همكاری انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایران-  حیدر علی شایانفر  31بهمن  پژوهشی –علمی  

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 
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 «فنی و مهندسی »                           صنایع                                                                                         

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

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

 و صنعت
 سید محمد سید حسینی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

 پرویز نورپناه  39دی  علمی ـ ترویجی موسسه نساجی امروز –علوم و فناوری نساجی   .2

 ابیانهحسین عسكریان   39مهر  علمی ـ پژوهشی وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ـ  کیفیت و بهره  .9

 بهروز کریمی   31مرداد علمی ـ ترویجی (ع)دانشگاه امام حسین  –مدیریت زنجیره تامین   .4

 جعفر رزمی  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق)مهندسی صنایع    .5

 تقی اخوان نیاکی سید  04خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف (شریف سابق)مهندسی صنایع و مدیریت   .6

4.  
International Journal of Industrial Engineering 

 رسول نورالسناء  04آبان  علمی ـ پژوهشی مهندسی صنایع ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

0.  

International Journal of Industrial Engineering  and Productional 

Research 

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

 و صنعت

 سید محمد سید حسینی  09مرداد  علمی ـ پژوهشی

3.  
Journal of Industrial and Systems Engineering 

و سیستم ها ـ مهندسی صنایع انجمن مهندسی صنایع ایران  رسول حجی  06تیر  علمی ـ پژوهشی 

19.  
Journal of optimization in Industrial Engineering –  
 Winter علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

2011 
 محمد سعیدی مهرآباد 

  

 «فنی و مهندسی »                                              عمران                                                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علیرضا رهایی  00آبان  علمی ـ پژوهشی اساس ـ انجمن مهندسین عمران ایران   .1

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

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

 ایران
 محمود عامری  09آبان  پژوهشی ـعلمی 

 حمید بهبهانی  02آبان  ترویجی ـعلمی  وزارت راه وترابری ـجاده   .4

 فرهاد دانشجو  09دی  علمی ـ پژوهشی های فوالدی ایران سازه و فوالد ـ انجمن سازه  .5

6.  
همكاری انجمن علـوم و  با ( ره)علوم و فناوری دریا ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی  

 فنون دریایی ایران 
 احمد معتمد  04دی  علمی ـ ترویجی

4.  
برداری  ـ انجمن مهندسی نقشه( برداری سابق مهندسی نقشه)برداری  علوم و فنون نقشه

 و ژئوماتیك ایران
 فرهاد صمدزادگان   39اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

 سید جواد میر محمد صادقی  03مهر  ترویجی علمی ـ  همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران با  فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری ـ  .0

 محمود صفارزاده  03تیر  علمی ـ ترویجی سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران  مهندسی ترافیك ـ  .3

19.  
با همكاری انجمن تونـل   دانشگاه صنعتی شاهرود –مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 

 ایران
  31دی  می ـ پژوهشیعل

سیدمحمداسماعیل 

 جاللی

11.  
مهندسی حمل و نقل ـ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ـ با همكاری انجمن مهندسـی    

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

 محمدسعید سیف  02دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی دریایی ـ مهندسی دریا  .12

 ابوالحسن وفایی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)ران شریف مهندسی عم  .19

 محمدرضا اصفهانی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشكده مهندسی سابق)مهندسی عمران فردوسی   .14

 مسعود قدسیان  09مهر  علمی ـ پژوهشی شگاه تربیت مدرسدان ـ( سابق مدرس و مهندسی  فنی)مهندسی عمران مدرس   .15
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 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «19» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 علیرضا رهایی  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ (امیرکبیر سابق) کبیرزیست امیر عمران و محیط   مهندسی  .16                                                                                                                                                                   

 ژاد ن محمد علی کی  09اردیبهشت  هشیعلمی ـ پژو ـ دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق)مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز   .14

 مسعود تابش  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق)برداری   مهندسی عمران و نقشه  .10

13.  
بـرداری و   برداری و اطالعات مكـانی ـ انجمـن علمـی مهندسـی نقشـه       مهندسی نقشه

 ژئوماتیك ایران
 ن فرهاد صمدزادگا  00آبان  علمی ـ ترویجی

29.  Advances in Railway Engineering-  جبارعلی ذاکری  31دی  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 

21.  
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 

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

22.  
International Journal of Civil Engineering  

  ـ با همكاری انجمن مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت المللی مهندسی عمران ـ بین
 محمدحسن بازیار  01آذر  علمی ـ پژوهشی

29.  
International Journal of Optimization in Civil Engineering 

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

24.  
International Journal of Transportation Engineering- پژوهشكده حمل و نقل  

 پارسه با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 
 محمود صفارزاده  31آبان  علمی ـ پژوهشی

25.  
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil 

Engineering 

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

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  د و داراي ضريب تأثير ان نمايه شده(IF )باشد مي. 

 «فنی و مهندسی »                              فناوری اطالعات                                                                        

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 جواد شیخ زادگان  31فروردین  علمی ـ ترویجی ایران  انجمن رمز –امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات   .1

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

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

 جعفر توفیقی  04مرداد  علمی ـ ترویجی (رویش)شگاهی رشد فناوری ـ مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دان  .9

4.  
ـ  ـ   صنعت و توسعه فناوری  با همكاری جمعیت ایرانـی پیشـبرد     وزارت صنایع و معادن 

 ارتباط صنعت و دانشگاه
 مسعود شفیعی  03دی  ترویجی  علمی ـ

 فتح اله مضطرزاده  06شهریور  یعلمی ـ ترویج صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  .5

 علی نوری بروجردی  00آبان  علمی ـ پژوهشی فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  .6

 کریم فائز  06تیر  علمی ـ پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران  .4

0.  
Iranian Journal of Operations Research 

 الدین مهدوی نظام  04مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

  

 «فنی و مهندسی »                                                                                    مكانیك                                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 علی کشاورز  04مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیقات موتور ـ شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو  .1

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

 ور احمد رضا پیشه  44اسفند  علمی ـ پژوهشی گاه صنعتی اصفهاندانش ـ( سابق استقالل)روشهای عددی در مهندسی   .9

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

 عباس وفایی صفت  39ن فروردی ترویجیعلمی ـ  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران فناوری ساخت و تولید ـ   .5

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

4.  
ـ با همكاری انجمن نگهداری ( ع)علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین  

 و تعمیرات ایران
 ه میرزاییحبیب ال  39خرداد  علمی ـ ترویجی

 راد حمیدرضا تقی  03تیر  علمی ـ ترویجی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .0

 محمود شریعتی  03بهمن  پژوهشی ـعلمی  های دیگر ها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری دانشگاه ها و شاره مكانیك سازه  .3

 39شهریور   09مرداد  پژوهشی ـعلمی  ( ع)حسین  امام دانشگاه ـ  هوا فضا  مكانیك  .19



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «20» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

 مجید صفار اول  40اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ (امیرکبیر سابق) امیرکبیرمهندسی مكانیك   .11                                                                                                                                                                   

 عباس راستگو  04خرداد  علمی ـ ترویجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .12

 محمدرضا اسالمی  09تیر  علمی ـ پژوهشی نمهندسی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی مكانیك ایرا  .19

 تاج بخش نوید چاخرلو  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق)مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز   .14

 حسن ظهور  04خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف (شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق)مهندسی مكانیك شریف   .15

 مهدی معرفت  09مهر  علمی ـ پژوهشی مدرس تربیت دانشگاه ـ( سابق ومهندسی مدرس فنی)مدرس   مكانیك  مهندسی  .16

14.  
مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن 

 هوافضا
 فرهاد جاویدراد  00آبان  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر صالحی نیشابوری  02اسفند  لمی ـ پژوهشیع انجمن هیدرولیك ایران ـهیدرولیك   .10

13.  
Iranian Journal of Mechanical Engineering 

 محمدرضا اسالمی  02دی  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران  یمهندسی مكانیك ـ انجمن مهندس

29.  
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of  Mechanical 

Engineering 

دانشگاه شیراز  -وم و تكنولوژی ـ مهندسی مكانیك عل  

 محمد اقتصاد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی

21.  
International Journal of Automotive Engineering  

 فرد محمدحسن شجاعی   03مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ با همكاری انجمن مهندسی خودرو ایراندانشگاه علم و صنعت   مهندسی خودرو ـ

22.  
International Journal of Robotics  

 علی غفاری  03مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدین  دانشگاه

29.  
Journal of Aerospace Science and Technology 

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

24.  
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 

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

25.  Journal of Computional and Applied Research in Mechanical Engineering علمی ـ پژوهشی Sep.2011  علی نوری بروجردی 

26.  
Journal of Solid Mechanics 

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

24.  Transport Phenomena in Nano and Micro Scales-امین بهزادمهر  31آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

   ايگاه اين نشريات در پJCR  از موسسهISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي.  

 «فنی و مهندسی »                                                مواد و متالوژی                                                        

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

 مرتضی غفوری  06دی  علمی ـ ترویجی و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی تحقیق  .1

 جالل حجازی  02خرداد  علمی ـ ترویجی انجمن ریخته گران ایران ـریخته گری   .2

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

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

 مهدی صالحی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایرانـ علوم و مهندسی سطح ایران   .5

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

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

39 
 محمدحسین کشاورز 

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

 پژوهشی ـعلمی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   .3
اردیبهشت 

04 
 حسین فخرائیان 

 محمدعلی گلعذار  44اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـ( سابق استقالل)پیشرفته در مهندسی  مواد  .19

 کمال الدین قرنجگ  31آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی رنگ ایران  -مواد پیشرفته و پوششهای نوین    .11

 سید احمد جنابعلی جهرمی  03مهر  علمی ـ پژوهشی آهن و فوالد ایران با همكاری انجمن دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ـ   مواد نوین ـ  .12

 جالل حجازی  09دی  ترویجی ـعلمی  انجمن مهندسی متالورژی ایران ـمهندسی متالورژی   .19

 جلیل وحدتی خاکی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  (دانشكده مهندسی سابق)مهندسی متالورژی و مواد   .14



  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. 

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

 محمدرضا رحیمی پور  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود –انو مواد ن  .15                                                                                                                                                                   

16.  

Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

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

 سرامیك ایران
 ویز دوامیپر  01آذر  علمی ـ پژوهشی

14.  
International Journal of Engineering 

 االسالم صدرنژاد سید خطیب  40 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد المللی مهندسی ـ پژوهشگاه بین 

10.  
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

 علی سعیدی   02مرداد  وهشیعلمی ـ پژ بین المللی آهن و فوالد ـ انجمن آهن و فوالد  ایران

13.  
Journal of Advanced Materials and Processing-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 با همكاری انجمن آهن و فوالد ایران 
 رضا ابراهیمی کهریز سنگی  31آبان  علمی ـ پژوهشی

29.  
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials 

 دانشگاه تهران ـ  (ده فنی سابقدانشك)
 محمود حیدرزاده سهی  09تیر  علمی ـ پژوهشی

 

 

 «فنی و مهندسی »                                                       مهندسی شیمی، نفت، پلیمر                           

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

 مجید معارف  39دی  ترویجی -علمی  ه پلیمر و پتروشیمی ایرانپژوهشگا -بسپارش  .1

 علی اکبر سیف کردی  09دی  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .2

 سعید تقوایی  06شهریور  علمی ـ ترویجی صنعت الستیك ـ شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیك  .9

 ابراهیم واشقانی  40دی  علمی ـ پژوهشی و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر ـ علوم و تكنولوژی پلیمر  .4

 سعید پورمهدیان  04دی  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ  .5

6.  
علوم و مهندسی جداسازی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكـاری انجمـن مهندسـی      

 شیمی ایران
 یسید سیاوش مدائن  06دی  علمی ـ پژوهشی

 عبدالرضا مقدسی   06دی  علمی ـ ترویجی های نفتی فرآیند نو ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  .4

 شهره روحانی  39خرداد  علمی ـ ترویجی مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ ـ با همكاری انجمن صنایع رنگ ایران  .0

 جالل الدین شایگان  04اسفند  ترویجی ـ علمی مهندسی شیمی ایران ـ انجمن مهندسی شیمی ایران  .3

19.  
Iranian Journal of Chemical Engineering 

 جعفر توفیقی داریان  01 آبان علمی ـ پژوهشی مهندسی شیمی ـ انجمن مهندسی شیمی ایران

11.  
Progress in Color, Colorants and Coatings 

 ه علوم و فناوری رنگپژوهشگا  دهندها ـ ها و پوشش فناوری در رنگ، رنگ دهنده
 فرحناز نورمحمدیان  03مرداد  علمی ـ پژوهشی

12.  
Iranian Polymer Journal 

 حمید میرزاده  40دی  علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپلیمر ـ 

19.  
Gas Processing 

 محمدرضا طالیی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ (سابق پژوهشی)

14.  
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" 

 مجتبی شریعتی نیاسری  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق) مهندسی شیمی و نفت

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  اراي ضريب تأثير اند و د نمايه شده(IF )باشد مي. 

 «فنی و مهندسی »                                                               مهندسی معدن                                        

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

 ماشااله خامه چیان   09آذر  علمی ـ پژوهشی شناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ایران زمین  .1

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

9.  
International Journal of Mining and Geo-Engineering 

 دیعباس مج  09تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (دانشكده فنی سابق)مهندسی زمین و معدن 



  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. 

 1931اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «22» وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی 

                                                                                                                                                                   
4.  

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

 فرامرز دولتی  03دی  علمی ـ پژوهشی

 «فنی و مهندسی »                                                              مهندسی زلزله                                       

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

1.  
شناسـی و   المللـی زلزلـه   بـین پژوهشـگاه   ـشناسی و مهندسی زلزلـه    پژوهشنامه زلزله

 مهندسی زلزله
 عباسعلی تسنیمی  44اسفند  علمی ـ ترویجی

2.  Earthquake Engineering Journal(EEJ)-  محسن غفوری آشتیانی  31آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی زلزله ایران 

9.  
Journal of Seismology and Earthquake Engineering  

 علمی ـ پژوهشی زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه 
شهریور 

09 
 عباسعلی تسنیمی 

 «فنی و مهندسی »                                                                        مهندسی آب                                   

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

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

 محمد کارآموز  02مرداد  علمی ـ پژوهشی من علوم و مهندسی منابع آبانج ـ تحقیقات منابع آب ایران  .2

 

 «فنی و مهندسی »                                                                            مهندسی پزشكی                         

 اعتبار نام نشریه ردیف
تاریخ 

 تصویب
 سردبیر 

 فرزاد توحیدخواه  02اردیبهشت علمی ـ پژوهشی ستی ـ انجمن مهندسی پزشكی ایرانمهندسی پزشكی زی  .1

 «فنی و مهندسی »                                                                                   پدافند غیر عامل               

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مجتبی سعادتی  39دی  علمی ـ ترویجی (ع)یرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین پدافند غ  .1

2.  
بـا همكـاری   ( ع)امـام حسـین    ـ دانشـگاه   پدافنـد غیرعامـل   های علوم و فناوری

 ها و مراکز دیگر دانشگاه
 حسین فخراییان  03آبان  علمی ـ پژوهشی
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 کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشكی
 

 «کشاورزی »                                                                                                                   آب و خاک    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 یر فتوت ام  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنایع کشاورزی)آب و خاک   .1

 امین علیزاده  05خرداد  پژوهشی ـعلمی  آبیاری و زهكشی ـ انجمن آبیاری و زهكشی ایران  .2

 حسن طباطباییسید   03تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهش آب ایران ـ دانشگاه شهرکرد  .9

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

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

 گرگان
 فرهاد خُرمالی  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 حمید سیادت  01دی  علمی ـ پژوهشی ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب (سابق خاک و آبعلوم )پژوهشهای خاک   .6

4.  
پردیس کشاورزی و منابع ـ  (شاورزی ایران سابقکعلوم )تحقیقات آب و خاک ایران 

 طبیعی دانشگاه تهران
 عبدالمجید لیاقت   06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 سیدعلی اشرف الدینی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (دانش کشاورزی سابق)دانش آب و خاک   .0

 کاظم خاوازی  31ن آبا علمی ـ پژوهشی انجمن علوم خاک ایران  –زیست شناسی خاک    .3

 مجید افیونی  44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (سابق علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)علوم آب و خاک   .19

 سید محمود کاشفی پور  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران (سابق علمی کشاورزی)علوم و مهندسی آبیاری   .11

 محمدجواد خانجانی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی بیاری و آب ایران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانمهندسی آ  .12

 ناصر طالب بیدختی  39اردیبهشت پژوهشی ـعلمی  مهندسی منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  .19

 خوب علی رحیمی  39بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –مدیریت آب و آبیاری    .14

 فرهاد خرمالی  03بهمن  علمی ـ پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار ـ انجمن علوم خاک ایران   .15

 «کشاورزی »                                                              اقتصاد کشاورزی                                               

 سردبیر  خ تصویبتاری اعتبار نام نشریه ردیف

 محسنی صمدی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزیجهاد اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ وزارت    .1

 محمد بخشوده  04مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   .2

 فروشانی ناصرشاه نوشی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی هدمش فردوسی ـ دانشگاه (سابق  کشاورزی  و صنایع علوم)کشاورزی   اقتصاد و توسعه   .9

 غالمرضا سلطانی  03تیر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت   .4

5.  
پردیس ـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 حسین شعبانعلی فمی  06مهر  پژوهشی ـلمی ع

 «کشاورزی »                                                                                       اکولوژی                                  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 نصراله محبوبی صوفیان  44اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (اورزی ایران سابقعلوم و فنون کش)اکولوژی کاربردی   .1

 رضا قربانی  03آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد   شناسی کشاورزی ـ بوم  .2

 صیمحمدرضا اختصا  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگر خشكبوم ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه  .9

 سعید زهتاب سلماسی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (دانش کشاورزی سابق)دانش کشاورزی و تولید پایدار   .4

 اسكندر زند  03بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران  .5

6.  
Caspian Journal of Environmental Sciences  

 مسعود ستاری  03تیر  علمی ـ پژوهشی یطی خزر ـ دانشگاه گیالنعلوم مح

4.  
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture 

 های دیگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاه
 حسین پور مقدس  39مرداد  علمی ـ پژوهشی
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 «کشاورزی »                                                                                                باغبانی                              

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 فاطمه سفیدکن  05مرداد  پژوهشی ـعلمی  ایران دارویی و معطرایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گیاهان تحقیقات  .1

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

 غالمحسین داوری نژاد  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد (سابق علوم و صنایع کشاورزی)علوم باغبانی   .9

4.  
اه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )علوم باغبانی ایران 

 تهران

 علی عبادی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 مرتضی خوشخوی  09اردیبهشت  پژوهشی ـ علمی علوم و فنون باغبانی ایران ـ انجمن باغبانی ایران  .5

 گفتارمنش خوش امیرحسین  39فروردین  علمی ـ پژوهشی ای ـ دانشگاه صنعتی اصفهان های گلخانه علوم و فنون کشت  .6

 «کشاورزی »                                                                       یك گیاهی                  ژنتژی و  بیوتكنولو  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
بیوتكنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن بیوتكنولوژی 

 ایران

 مختار جاللی  00مهر  علمی ـ پژوهشی

2.  
زیست فناوری گیاهان زراعی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكـاری دانشـگاه و موسسـات      

 دیگر

 محسن مردی  39مرداد  پژوهشی  علمی ـ

9.  
 هــای   ـ دانشــگاه  (پــژوهش کشــاورزی ســابق  )آوری زیســتی در کشــاورزی   فــن

 منطقه غرب

 دوستمراد ظفری  09اسفند  علمی ـ پژوهشی

 منصور امیدی  03دی  علمی ـ پژوهشی ایمنی زیستی ـ انجمن ایمنی زیستی ایران مهندسی ژنتیك و  .4

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

 منصور امیدی  05مهر  پژوهشی ـعلمی  ژنتیك نوین ـ انجمن ژنتیك ایران  .6

 «کشاورزی »                                                                                                      جنگلداری                

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
ــ   (علوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی گرگـان سـابق     )پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 

 دانشگاه گرگان

 تقی طبرسا  40آبان  علمی ـ پژوهشی

2.  
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  –تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران  

 کشور

 سیدابراهیم صادقی  31تیر  علمی ـ پژوهشی

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

 صفت اصغر درویش علی  04بهمن  علمی ـ پژوهشی جنگل ایران ـ انجمن جنگلبانی ایران  .4

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

 «کشاورزی »                                                                                 اورزی                 مكانیزاسیون کش

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مرتضی الماسی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی و موسسه ـ کشاورزی تحقیقات مهندسی  .1

2.  
ـ با همكاری انجمن مهندسان مكانیك های کشاورزی ـ دانشگاه فردوسی مشهد    ماشین

 ایران

 محمدحسین عباسپورفرد  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

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

4.  
یعی پردیس کشاورزی و منابع طبـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )مهندسی بیوسیستم ایران 

 دانشگاه تهران

 علیرضا کیهانی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 
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 «کشاورزی »                                                                                                                         زراعت    
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

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

 محمد رضا جالل کمالی  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 حقیقات اصالح نهال و بذرـ مؤسسه ت( سابق نهال و بذر)نژادی نهال و بذر  به  .9

 حسین موسوی نیا  39اسفند  علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج پژوهش علفهای هرز  .4

 لی رنجبرغالمع  03تیر  علمی ـ پژوهشی ساری  طبیعی کشاورزی و منابع علوم زراعی ـ دانشگاه پژوهشنامه اصالح گیاهان  .5

6.  
 ـ    (علـــوم کشـــاورزی و منـــابع طبیعـــی گرگـــان ســـابق)پژوهشـــهای تولیـــد گیـــاهی 

 دانشگاه گرگان

 کامبیز مشایخی  40آبان  علمی ـ پژوهشی

 عبدالرضا باقری  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگر پژوهشهای حبوبات ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاه  .4

 حمید رضا خزاعی   04اسفند  پژوهشی ـعلمی  اعی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشهای زر  .0

 بابك ربیعی  31مرداد  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه گیالن  –تحقیقات غالت    .3

 محمد کافی  39آبان  علمی ـ پژوهشی تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند  .19

 قدرت اله فتحی  40تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز گاه شهید چمرانـ دانش (علمی کشاورزی)تولیدات گیاهی   .11

12.  
تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ با همكاری 

 انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

 سراله گالشی  04خرداد  علمی ـ پژوهشی

 علی اکبر رامین  31وردین فر علمی ـ پژوهشی تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی   .19

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

 محمدعلی باغستانی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی دانش علفهای هرز ایران ـ انجمن علوم علفهای هرز ایران  .15

 حسین میرزایی ندوشن   39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی (پژوهش و سازندگی سابق)زراعت   .16

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

10.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )علوم گیاهان زراعی ایران 

 دانشگاه تهران

 محمد رضا نقوی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 منصور غالمی  39بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور-(پژوهش کشاورزی سابق)فناوری تولیدات گیاهی   .13

29.  
Crop Breeding Journal  

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

21.  
 International Journal of Plant Production 

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

22.  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

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

29.  
Journal of Plant Physiology and Breeding 

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

24.  
موسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه     -یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 نهال و بذر
 داریوش مظاهری    31تیر  ترویجی علمی ـ 

 ين نشريات در پايگاه اWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 « کشاورزی»                                                                               گیاهپزشكی                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 میرابوالفتحی  43تیر  علمی ـ پژوهشی گیاه پزشكیبیماریهای گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات  آفات و  .1

 کرامت اله ایزدپناه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ایران گیاهیشناسی  بیماری انجمنبیماریهای گیاهی ـ   .2

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

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

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



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

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

                                                                                                                                                                   
6.  

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )دانش گیاهپزشكی ایران 

 دانشگاه تهران

 خلیل طالبی جهرمی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 بر پرویز شیشه  40تیر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز (علمی کشاورزی سابق)گیاهپزشكی   .4

 شهاب منظری  01اسفند  پژوهشی ـعلمی  شناسی ایران ن ـ انجمن حشرهنامه انجمن حشره شناسی ایرا  .0

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

 «کشاورزی »                                                                                                      علوم دام                  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

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

 زاده اکبر تقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز (دانش کشاورزی سابق)پژوهشهای علوم دامی   .2

 زاده رضا ولی  03تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهشهای علوم دامی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد  .9

 عبداالحد شادپرور  31فروردین  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه گیالن  -تحقیقات تولیدات دامی   .4

 زاده احمد افضل  05اسفند  علمی ـ پژوهشی هرانـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه ت( کشاورزی سابق)تولیدات دامی   .5

 حسن فضائلی   39اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ وزارت جهاد کشاورزی (پژوهش و سازندگی سابق)علوم دامی   .6

4.  
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ـ  (کشاورزی ایران سابقعلوم )علوم دامی ایران 

 تهران

 شهربابك محمد مرادی  06مهر  پژوهشی ـعلمی 

 غالمحسین طهماسبی   39اسفند  رویجیعلمی ـ ت علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ایران  .0

    

 «کشاورزی »                                                                                          شیالت                                

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار هنام نشری ردیف

 حمید فرحمند  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ایران سابق)شیالت   .1

 جمیله پازوکی  43بهمن  علمی ـ پژوهشی علمی شیالت ایران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  .2

9.  
 Iranian Journal of Fisheries Sciences  

 عیسی شریف پور  02فروردین  علمی ـ پژوهشی  ایران سسه تحقیقات شیالتعلوم شیالت ـ مؤ

  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 «کشاورزی »                                                                                                صنایع چوب و کاغذ        

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمد مهدی فائزی پور  05اسفند  علمی ـ پژوهشی تحقیقات جنگلها و مراتع ایران کاغذایران ـ موسسه چوب و علوم تحقیقات  .1

 قنبر ابراهیمی  03اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی کاغذ ایران ـ انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانصنایع چوب و   .2

 

 

 «کشاورزی »                                                                                                        صنایع غذایی           
 سردبیر  یخ تصویبتار اعتبار نام نشریه ردیف

 حمید میرزایی  39تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -بهداشت مواد غذایی   .1

 سیدعلی مرتضوی  31تیر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی  –پژوهش در علوم و صنایع غذایی    .2

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

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

 انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

 محمد علی رضوی  00تیر  علمی ـ پژوهشی

 محمد حسین عزیزی  02سفند ا علمی ـ پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران ـ انجمن علوم وصنایع غذایی ایران  .5



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

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

                                                                                                                                                                   . 

 «کشاورزی »                                                                          علوم ترویج                                          

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
اسـالمی واحـد علـوم و    دانشـگاه آزاد  -پژوهش های ترویج و آموزش کشـاورزی  

 تحقیقات 

 سیدمهدی میردامادی  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی

2.  
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ـ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت   

 جهاد کشاورزی

 ایرج ملك محمدی  03دی  علمی ـ پژوهشی

 ریممحمد حسین ک  04اسفند پژوهشی ـعلمی  روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی   .9

 غالمحسین زمانی  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  علوم ترویج و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترویج 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 9/3/33بر اساس مصوبه مورخ. 

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

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

 سردبیر  تاریخ تصویب عتبارا نام نشریه ردیف

 علی سالجقه  04اسفند  پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ایران ـ انجمن آبخیزداری ایران  .1

 محمود نژاد روشن  03اسفند  علمی ـ پژوهشی ساری  طبیعی کشاورزی و منابع علوم آبخیز ـ دانشگاه پژوهشنامه مدیریت حوزه  .2

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

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

 انجمن مرتعداری ایران

 بهرام پیمانی فرد  04فروردین  علمی ـ پژوهشی

5.  
ـ با همكاری  و تحقیقات آزاد اسالمی واحد علوم حفاظت منابع آب و خاک ـ دانشگاه

 انجمن آبخیزداری ایران
 مهدی همایی  03شهریور  ترویجیعلمی ـ 

 حسین آذرنیوند  05شهریور  علمی ـ پژوهشی مرتع ـ انجمن مرتعداری ایران  .6

 حسن احمدی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ایران سابق)مرتع و آبخیزداری   .4

 نعمت اله خاوری خراسانی  43خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران (منابع طبیعی ایران سابق)طبیعی زیست  محیط  .0

 داود نیك کامی  39مهر  علمی ـ پژوهشی پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری –مهندسی و مدیریت آبخیز   .3

 داریوش مظاهری  43تیر  علمی ـ پژوهشی Desert ـ            مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران بیابان ـ  .19

 دامپزشكي
 «دامپزشكي »                                                                       دامپزشكي                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ایرج پوستی  03شهریور  علمی ـ پژوهشی آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتای ـ دانشگاه  پاتوبیولوژی مقایسه  .1

 فرزاد اسدی  09اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهرانتحقیقات دامپزشكی ـ   .2

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

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

 شاهرخ رنجبر  31اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -میكروبیولوژی دامپزشكی  .5

6.  
Archives of Razi Institute  

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

4.  
    Iranian Journal of  Veterinary Research 

 میمندی پاریزی  02فروردین  علمی ـ پژوهشی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه شیراز  

0.  
Iranian Journal of Veterinary Medicine 

 مهدی سلطانی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی المللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهران بین

3.  
Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  

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

19.  
Veterinary Research Forum 

 دانشگاه ارومیه
 فرشید صراف زاده رضایی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

   



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

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

                                                                                                                                                                   

 علوم پايه
 « پایه علوم »                                                                                                                  علوم              

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمداسماعیل عظیم نراقی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی خوارزمیعلوم ـ دانشگاه   .1

 علی اکبر موسوی موحدی  31مرداد  ترویجیعلمی ـ  بنیاد پیشبرد علم و فناوری  –نشاء علم    .2

9.    Journal of Sciences  محمد رضا نوری دلویی  01تیر  علمی ـ پژوهشی  علوم ـ دانشگاه تهران ـ

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

 « علوم پایه »                                                                                         هوا شناسی                             

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 زاده اسماعیل حسن  46دی  علمی ـ ترویجی نیوار ـ سازمان هواشناسی کشور  .1

 « علوم پایه »                                                                                          آمار                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 رحیم چینی پرداز  43بهمن  علمی ـ ترویجی اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران  .1

 محسن محمدزاده  03مرداد  ترویجی  علمی ـ مرکز آمار ایران  ـ ایران های آمار رسمی  بررسی  .2

 محسن محمدزاده  04آبان  علمی ـ پژوهشی یران ـ انجمن آمار ایرانعلوم آماری ا  .9

4.  
Journal of Statistical Research of Iran  

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

 احمد پارسیان  02اسفند  علمی ـ پژوهشی  society Journal of the Iranian statistical ـ    انجمن آمار ایران  .5

 « علوم پایه »                                                                                       ریاضی                                   

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  –( علوم پایه سابق)ضی پژوهش های نوین در ریا

 و تحقیقات 
 غالمرضا جهانشاهلو  44تیر  علمی ـ پژوهشی

 سهراب کرد رستمی  31اسفند  ترویجی -علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان –تحقیق در عملیات و کاربردهای آن   .2

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

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

5.  
  Bulletin of the Iranian Mathematical Society 

 ید اعظمسع  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران

6.  
International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  39مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگر دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  ها ـ نظریه گروه

4.  
International Journal of Industrial Mathematics    

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

0.  
 Iranian Journal of Fuzzy systems 

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

3.  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسورماتیك ـ علوم ریاضی و انف  علی ایرانمنش  04آبان  علمی ـ پژوهشی 

19.  
Transactions on Combinatorics  

های دیگر با همكاری دانشگاه  دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهی  39آبان  علمی ـ پژوهشی

11.  
Wavelets and Linear Algebra- كاری رفسنجان با هم( عج)دانشگاه ولی عصر 

 دانشگاهها
 محمد علی دهقان  31تیر  علمی ـ پژوهشی

12.  
Journal of Algebraic System –  
 ابراهیم هاشمی  31بهمن  پژوهشی –علمی  دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها
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                                                                                                                                                                     اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

    اين نشريات در پايگاهJCR سه از موسISI  اند و داراي ضريب تأثير  نمايه شده(IF )باشد مي. 

 « علوم پایه »                                                                                                                   زمین شناسی

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ناصر تجبر  09اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ایران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـناسی ایران بلورشناسی وکانی ش  .1

 ایرج نوربهشت  00بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگر پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  .2

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

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

 علیرضا عاشوری  31دی  علمی ـ پژوهشی انجمن دیرینه شناسی ایران –دیرینه شناسی    .5

 رضا عاشوریعلی  03دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  های رسوبی ـ رخساره  .6

 پور محمد حسن کریم  03تیر  علمی ـ پژوهشی شناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد زمین  .4

 محمدحسین آدابی  04فروردین  علمی ـ پژوهشی پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شناسی ایران ـ پژوهشكده علوم زمین  .0

 علیرضا زراسوندی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی ان اهوازـ دانشگاه شهید چمر (علوم سابق)شناسی کاربردی پیشرفته  زمین  .3

 عقدا سید محمود فاطمی  03دی  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه خوارزمی  شناسی مهندسی ـ زمین  .19

 حمیدرضا کمالی  03آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ایران  انجمن زمین  شناسی نفت ـ زمین  .11

 محب الحجه  09شهریور  علمی ـ پژوهشی ژئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایران  .12

 منوچهر قرشی  45دی  علمی ـ پژوهشی و اکتشافات معدنی کشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی  .19

 علی اصغر سپاهی  03تیر  علمی ـ ترویجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدان های نوین زمین یافته  .14

15.  Geopersia ـ   اه تهران          ـ دانشگ (علوم سابق   نژاد ابراهیم قاسمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی  (

 «علوم پایه »                                                                                                                 زیست شناسی                     

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

1.  
شناسی ـ با همكاری انجمـن علـوم و فنـون      شناسی  ـ مرکز ملی اقیانوس  اقیانوس

 دریایی ایران
 احمد سواری  04بهمن  علمی ـ پژوهشی

 الدین منصور غیاث  09مهر  علمی ـ ترویجی ایران محیط زیستمتخصصان انسان و محیط زیست ـ انجمن   .2

 یاضی بهزاد قره  06دی  علمی ـ ترویجی یایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیست  .9

 مجید مخدوم فرخنده  00آبان  علمی ـ پژوهشی زیست زیست ـ انجمن ارزیابی محیط پژوهشهای محیط  .4

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

 محمدرضا زمانی  44آذر  علمی ـ پژوهشی نجمن زیست شناسی ایرانزیست شناسی ایران ـ ا  .6

4.  
 مرکـز تهـران ـ  بـا همكـاری       زیست شناسی  جانوری تجربی ـ  دانشگاه پیام نور  ـ   

 فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران انجمن

 رضا حاجی حسینی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی

0.  
بـا همكـاری انجمـن     ـ ( س) ه الزهراـ دانشگا (سابق پایه علوم) شناسی کاربردی زیست

 شناسی ایران زیست

 کرمانشاهی روحا کسری  09خرداد  علمی ـ ترویجی

  03آبان  علمی ـ پژوهشی

3.  
شناسـی   شناسی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری انجمـن زیسـت     زیست

 ایران

 منصور شریعتی  00خرداد  علمی ـ پژوهشی

 گیتی امتیازی  39اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگر با همكاری دانشگاه ـ  دانشگاه اصفهانها ـ  نیسمشناسی میكروارگا زیست  .19

 خسرو خواجه    03پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –زیست فناوری    .11

12.  
لی سید محمد ع  03تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر سلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه

 زاده شریعت

 مسعود شیدایی  05مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .19

14.  
ـ بـا همكـاری انجمـن محـیط       علوم وتكنولوژی محیط زیست ـ دانشگاه آزاداسالمی 

 زیست ایران

 پروین نصیری  09فروردین  علمی ـ پژوهشی

 وحید یاوری  39فروردین  علمی ـ پژوهشی نانجمن علوم و فنون دریایی ایرا علوم و فنون دریایی ـ   .15

 ریاضی علیرضا  39آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش  زیست جانوری ـ محیط    .16
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 عبدالرسول سلمان ماهینی  00اسفند  ترویجی علمی ـ زیست زیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیط محیط  .14                                                                                                                                                                   

 علی ترابیان  43بهمن  علمی ـ پژوهشی نشگاه تهراندانشكده محیط زیست داشناسی ـ  محیط  .10

13.  
 International Journal of Environmental Science  and Technology 

 جعفر نوری  02اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زیست ایران المللی علوم و تكنولوژی محیط زیست ـ بین 

29.  

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

 زیست محیط
 محمدعلی عبدلی  04تیر  علمی ـ پژوهشی

21.  
Iranian Journal of Animal Biosystematics 

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

22.  
Iranian Journal of Biotechnology  

 لطفی  عباس صاحبقدم  02اسفند  علمی ـ پژوهشی ایران  و بیوتكنولوژی ژنتیك مهندسی تحقیقات مرکزملی ـ ایران بیوتكنولوژی 

29.  
Journal of Cell and Molecular Research 

 رامیاحمدرضا به  39مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

24.  
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 

 شهربانو عریان  31خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران

25.  
Progress in Biological Sciences 

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

26.  
The Iranian Journal of Botany 

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

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

     اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند يه شدهنما. 

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

 « علوم پایه »                                                                                                                 شیمی             

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نشریه نام ردیف

 سعید تقوایی گنجوی  39فروردین  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -پژوهشهای کاربردی در شیمی   .1

 سیدحسن زوار موسوی   39مهر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه سمنان  –شیمی کاربردی    .2

 جعفر توفیقی داریان  09اسفند  پژوهشی ـعلمی  گاهیشیمی و مهندسی شیمی  ایران ـ جهاد دانش  .9

 آرا محمدحسین مجلس  39خرداد  ترویجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران  .4

5.  
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الكتروشیمی

 دانشگاه تهران 
 محمدرضا گنجعلی  31آبان  پژوهشی ـعلمی 

6.  
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

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

4.  
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 های دیگر ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه کاشان  شیمی ریاضی ـ
 ید علیرضا اشرفیس  03بهمن  علمی ـ پژوهشی

0.  
Journal of Applied Chemical Research 

 علی محمودی  39دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

3.  
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  

 پور مجتبی شمسی  00آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران 

19.  
Journal of Medicinal Plants & By-products 

 دباقر رضاییممح  39دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارویی ایران

11.  
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  

 مجتبی شریعتی نیاسر  09مرداد  علمی ـ پژوهشی المللی نانو علم و فناوری نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران بین

12.  
  Journal of Nanostructures 

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

     اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند نمايه شده. 

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

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 نژاد ایرج کاظمی  09خرداد  علمی ـ پژوهشی چمران اهوازـ دانشگاه شهید  (سابق علوم )ای  ذره های بس پژوهش سیستم  .1

2.  
انجمـن  اصـفهان ـ بـا همكـاری      دانشـگاه صـنعتی   پـژوهش فیزیـك ایـران ـ     

  ایران فیزیك

 سید محمد امینی  02اسفند  علمی ـ پژوهشی

 محمد قنادی مراغه  09اسفند  علمی ـ پژوهشی ای ـ سازمان انرژی اتمی علوم و فنون هسته  .9

 سیما قاسمی  31آبان  ترویجی علمی ـ انجمن فیزیك ایران  -ك روزفیزی   .4

 پور ایرج ملك  02اسفند علمی ـ پژوهشی فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران  .5

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

4.  
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 یوسف ثبوتی  39دی  علمی ـ پژوهشی انجمن نجوم ایران

0.  
International Journal of Optics and Photonics 

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

3.  
Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 هادی سوالونی  00اسفند  علمی ـ پژوهشی فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
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 هنر و معماري                                                                                                                                                                   
 «هنر و معماری  »                                                                        هنر                                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 مهدی حسینی  39بهار  علمی ـ ترویجی دانشگاه هنر اصفهان  -پژوهش هنر  .1

 السادات موسوی لر اشرف  04آبان  علمی ـ ترویجی (س)جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا   .2

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

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

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

 یعقوب آژند  03دی  پژوهشیعلمی ـ  رنامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هن  .6

 یعقوب آژند  09دی  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پردیس هنرهای زیبا دا (هنرهای زیبا سابق)هنرهای تجسمی   .4

 مانیفرهاد ناظر زاده کر  09دی  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزیبا دا هنرهای   ـ پردیس (زیبا سابق هنرهای )نمایشی و موسیقی   هنرهای  .0

 سید مصطفی مختاباد امرئی  03مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه هنر –نامه هنرهای نمایشی و موسیقی   .3

 الهی اله آیت حبیب  03اسفند  پژوهشیعلمی ـ  نگره ـ دانشگاه شاهد  .19

 «هنر و معماری  »                                                                           معماری                                              

ف
دی

ر
 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 نویس خوش احمد میرزاکوچك  40آبان  ترویجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی کشور  .1

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

 فرشاد نوریان  39مهر  هشیپژوعلمی ـ  ساخت شهر ـ خصوصی  .9

 محمود رازجویان  04اسفند  پژوهشیعلمی ـ  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی  .4

 محمدرضا بمانیان  03اردیبهشت علمی ـ پژوهشی شهری و روستاییدیریت مدیریت شهری ـ پژوهشكده م  .5

6.  
 هــای تــاریخی، فرهنگــی ـ دانشــگاه هنــر اصــفهان ـ بــا     مرمــت آثــار و بافــت

 های دیگر گاههمكاری دانش

 اصغر محمدی مرادی  03دی  علمی ـ پژوهشی

 محسن سرتیپی پور  03اسفند  علمی ـ پژوهشی مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقالب اسالمی  .4

0.  
با   اسالمی ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ـ  مطالعات شهر ایرانی ـ

 های دیگر همكاری دانشگاه

 احمد پوراحمد  03آبان  علمی ـ پژوهشی

 فرشاد نوریان  39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه  .3

 غالمحسین معماریان  39مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر معماری ایرانی ـ دانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاه  .19

 اسفندیار زبردست  09دی  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزیبا دا  س هنرهایـ پردی (زیبا سابق هنرهای)معماری و شهرسازی   .11

 مصطفی بهزادفر  03دی  پژوهشیعلمی ـ  شهر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر معماری و شهرسازی آرمان  .12

 فرمصطفی بهزاد   31دی  پژوهشیعلمی ـ  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  -معماری و شهرسازی ایران   .19

 سیدامیر منصوری  31مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر -منظر   .14
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 ـ  (امیرکبیـر سـابق  ) کبیرشیمی، پلیمر و مواد امیر  مهندسی
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