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 علی مظهر قراملكی  74مرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )مقاات و بررسیها سابق( فقه و مبانی حقوق اسامی   .30
 محمد امامی  78مهر  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شیراز )علوم اجتماعی و انسانی سابق(مطالعات حقوقی   .31

 خیراله پروین   92فروردین  علمی ـ ترویجی سازمان بسیج اساتید  -مطالعات حقوق بشر اسامی  .32
 سعید حبیبا  91اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –مطالعات حقوق تطبیقی     .33

 حسن بادینی  84اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران )حقوق سابق(مطالعات حقوق خصوصی  .34

 عباسعلی کدخدایی   93دی  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تهران) حقوق سابق (مطالعات حقوق عمومی   .35

 سیدمحمد حسینی    93دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران  –مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی   .36
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 احمد علی پور  90اسفند  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی سامت ـ دانشگاه پیام نور  ـ با همكاری دانشگاه های دیگر  .23
 عبدالهیمحمدحسین   94پاییز  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه خوارزمی –روانشناسی شناختی   .24
 عصمت دانش  89مهر  پژوهشی  علمی ـ روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .25
 محمد نریمانی  90اسفند  پژوهشی  علمی ـ های دیگر روانشناسی مدرسه ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ با همكاری دانشگاه  .26
 محمدعلی بشارت   85اسفند  علمی ـ پژوهشی روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران  .27

 نیا رضا کرمی  89تیر  علمی ـ پژوهشی روانشناسی نظامی   حسین )ع( ـ باهمكاری انجمن دانشگاه امام  روانشناسی نظامی ـ  .28
 امیرهوشنگ مهریار  91مهر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت –روش ها و مدل های روانشناختی   .29
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 محمد اورکی   94پاییز  1ش. علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن عصب روانشناسی -عصب روانشناسی  .31
 محمود منصور   83دی  پژوهشی ـعلمی  علوم روانشناختی ـ خصوصی  .32
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 سید حمید خداد حسینی  91بهمن  علمی ـ پژوهشی با همكاری دانشگاه ها

 سرخابی دوزی محمدیمنی   83شهریور  ـ پژوهشیعلمی  آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران  .2

دانشگاه علوم دریـایی امـام خمینـی)ره( بـا همكـاری انجمـن        –آموزش علوم دریایی   .3
 سیدمحمد میرکمالی  95بهار  علمی ـ پژوهشی مدیریت آموزشی ایران

 محمد شبیری سید  94زمستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور -آموزش محیط زیست و توسعه پایدار  .4
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ابتكار و خاقیت در علوم انسانی ـ باشگاه پژوهشگران جوان  دانشگاه آزاد اسامی ـ بـا      .6
 حسن احدی  90اسفند  علمی ـ پژوهشی همكاری دانشگاه های دیگر
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 طیبه ماهروزاده  83دی  علمی ـ پژوهشی تربیتی ـ دانشگاه الزهرا )س( ـ با همكاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت های نوین اندیشه  .8
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 مهدی سبحانی نژاد  92فروردین  پژوهشی -علمی  دانشگاه شاهد –پژوهش های آموزش و یادگیری   .19

مجتمع آموزشی زنان پلـیس دانشـگاه    –اجتماعی زنان و خانواده  –پژوهشهای انتظامی    .20
 سیمین حسینیان  92مهر  پژوهشی -علمی  علوم انتظامی امین 

دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن مطالعات برنامـه درسـی     پژوهشهای برنامه درسی ـ      .21
 محمد مزیدی  89دی  علمی ـ پژوهشی ایران

 علی ذکاوتی قراگوزلو   80اردیبهشت  ترویجی ـعلمی  خوارزمیدانشگاه  ـپژوهشهای تربیتی   .22
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                    ریلی ایران                                                                                                                   

 داوود یونسیان  92آذر  پژوهشیعلمی ـ 

33.  Journal of Rehabilitation in Civil Engineering – دانشگاه سمنان     علی خیرالدین  Feb 2013 پژوهشی –علمی  
    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 

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



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
                                                                                                                                                                        

 
 «فنی و مهندسی»                              فناوری اطاعات                                                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 جواد شیخ زادگان  91فروردین  علمی ـ ترویجی انجمن رمز ایران  –امنیت فضای تولید و تبادل اطاعات   .1

رایانش نرم و فناوری اطاعات ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ بـا همكـاری انجمـن        .2
 علی آقا گل زاده   90دی  پژوهشی  علمی ـ فناوری اطاعات و ارتباطات ایران

 رضا روستا آزاد  91زمستان  ترویجی  علمی ـ دانشگاه صنعتی شریف  –سیاست نامه علم و فناوری   .3

ـ   صنعت و توسعه فناوری ـ  .4 با همكاری جمعیـت ایرانـی پیشـبرد      وزارت صنایع و معادن 
 مسعود شفیعی  89دی  ترویجی  علمی ـ ارتباط صنعت و دانشگاه

 فتح اله مضطرزاده  86شهریور  علمی ـ ترویجی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاهصنعت و دانشگاه ـ جمعیت ایرانی   .5

 علی نوری بروجردی  88آبان  علمی ـ پژوهشی فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  .6
 حسن آقایی نیا  86تیر  علمی ـ پژوهشی فناوری اطاعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطاعات و ارتباطات ایران  .7

 احسان اله کبیر   93بهمن  علمی ـ پژوهشی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران  –ماشین بینایی و پردازش تصویر   .8
9.  Iranian Journal of Operations Research 

 الدین مهدوی نظام  87مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

10.  
Journal of  Information Systems and Telecommunication 
پژوهشكده فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ـ با همكـاری انجمـن فنـاوری     

 اطاعات و ارتباطات ایران 
 مسعود شفیعی  90دی  علمی ـ پژوهشی

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

 مصطفی مافی  94تابستان  علمی ـ ترویجی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران –انرژیهای تجدید پذیر و نو   .1
 علی کشاورز  87مرداد  علمی ـ پژوهشی تحقیقات موتور ـ شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو  .2

 یوسفیشهرام   91پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی مالك اشتر  -دانش و فناوری هوافضا  .3
 محمد فرشچی  86تیر  علمی ـ پژوهشی سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ایران  .4

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

 فیروز بختیاری نژاد   91فروردین  ترویجی –علمی  انجمن آکوستیك و ارتعاشات ایران –صوت و ارتعاش   .6
 پیكر محمد رضا مه  79خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد)دانشكده مهندسی سابق( علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك   .7
 جعفر روشنی یان  87آبان  علمی ـ پژوهشی علوم و فناوری فضایی ـ انجمن هوا فضای ایران ـ با همكاری پژوهشگاه هوا فضا  .8

علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع( ـ با همكاری انجمن نگهـداری     .9
 مهدی نوری  90خرداد  علمی ـ ترویجی و تعمیرات ایران

 محمود شریعتی  89بهمن  پژوهشی ـعلمی  های دیگر ها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری دانشگاه ها و شاره مكانیك سازه  .10
 محمد طیبی رهنی  91دی  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –مكانیك سیاات و آیرودینامیك   .11
 ناصر سلطانی  83مرداد  پژوهشی ـعلمی  حسین )ع(   امام دانشگاه ـ  هوا فضا  مكانیك  .12

بهار و تابستان  علمی ـ ترویجی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( -مهندسی شناورهای تندرو  .13
 حسن قاسمی  94

 مجید صفار اول  78اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ )امیرکبیر سابق( امیرکبیرمهندسی مكانیك   .14

 عباس راستگو  87خرداد  علمی ـ ترویجی مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران  .15

 محمدرضا اسامی  83تیر  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایرانمهندسی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی   .16

 سید اسماعیل رضوی  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانشكده فنی سابق(مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز   .17

 حسن ظهور  84خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی شریف )شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق(مهندسی مكانیك شریف   .18

 مهدی معرفت  80مهر  علمی ـ پژوهشی مدرس تربیت دانشگاه ـسابق(  ومهندسی مدرس فنی)مدرس   مكانیك  مهندسی  .19



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
                                                                                                                                                                   

مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن   .20
 فرهاد جاویدراد  88آبان  علمی ـ پژوهشی هوافضا

21.  Energy Equipment and Systems-  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران Summer 
2013 

 فرشاد کوثری 

22.  Iranian Journal of Mechanical Engineering 
 محمدرضا اسامی  82دی  علمی ـ پژوهشی مكانیك ایران  یمهندسی مكانیك ـ انجمن مهندس

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

دانشگاه شیراز  -علوم و تكنولوژی ـ مهندسی مكانیك   
 محمد اقتصاد  80خرداد  علمی ـ پژوهشی

24.  International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology 
 دانشگاه آزاد اسامی واحد شهر مجلسی                                                                      

 صادق رحمتی  June 2012 علمی ـ پژوهشی

25.  International Journal of Automotive Engineering  
 فرد محمدحسن شجاعی   89مرداد  علمی ـ پژوهشی خودرو ایرانـ با همكاری انجمن مهندسی دانشگاه علم و صنعت   مهندسی خودرو ـ

26.  International Journal of Robotics  
 علی غفاری  89مرداد  علمی ـ پژوهشی طوسی  خواجه نصیرالدین  دانشگاه

27.  Journal of Aerospace Science and Technology 
 کریم مظاهری  83آذر  پژوهشی علمی ـ علوم و تكنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ایران

28.  Journal of Applied Fluid Mechanics “JAFM” 
 ابراهیم شیرانی  83شهریور  علمی ـ پژوهشی مكانیك سیاات کاربردی ـ انجمن فیزیك ایران

29.  Journal of Computational Applied Mechanics- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران No.2, July 
2015 

 عباس راستگو قمصری  

30.  Journal of Computational and Applied Research in Mechanical 
Engineering(JCARME) –  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 

 کارن ابری نیا  Sep.2011 علمی ـ پژوهشی

31.  Journal of Solid Mechanics 
 محمد شرعیات  89دی  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه آزاد اسامی واحد اراک   مكانیك جامدات ـ

32.  Journal of  Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیك
 و ارتعاشات ایران 

 حمید احمدیان  93آذر  علمی ـ پژوهشی

33.  Mechanics of Advanced Composite Structures- علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان No.1,April 
 فریدونعبدالحسین   2014

34.  Transport Phenomena in Nano and Micro Scales-امین بهزادمهر  91آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 

    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده ( اند و داراي ضريب تأثيرIF) باشد. مي  
 «فنی و مهندسی»       هندسی دریا                                                                                                  م  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( با همكاری دانشگاه علم و صـنعت   -دریافنون  .1
سیدمحمدرضا موسوی   94بهار  علمی ـ پژوهشی ایران 

 میرکایی

ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( بـا همكـاری انجمـن     علوم و فناوری دریا  .2
 احمد معتمد  87دی  علمی ـ ترویجی علوم و فنون دریایی ایران  

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

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

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

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

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

 جال حجازی  82خرداد  علمی ـ ترویجی انجمن ریخته گران ایران ـریخته گری   .2

 حسین سرپولكی  84خرداد  علمی ـ ترویجی سرامیك ایران ـ انجمن سرامیك ایران  .3

 حسین سرپولكی  90دی  علمی ـ پژوهشی علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ایران  .4
 مهدی صالحی  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایرانـ علوم و مهندسی سطح 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 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
 محمدعلی گلعذار  90فروردین  علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ایران  .6                                                                                                                                                                   

 علی جبار رشیدی  90فروردین  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه صنعتی مالك اشتر  علوم و فناوری پیشرفته دفاعی ـ  .7
 مرتضی شمعانیان اصفهانی  94بهار  پژوهشی  علمی ـ انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران  -علوم و فناوری جوشكاری ایران  .8

دانشگاه علم و صنعت با همكاری قطـب علمـی مكانیـك     -کامپوزیتعلوم و فناوری   .9
بهار و تابستان  پژوهشی  علمی ـ جامدات و انجمن علمی کامپوزیت ایران

 محمود مهرداد شكریه  94

 علی شكوه فر  90مهر  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه آزاد اسامی واحد شهر مجلسی -فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  .10
 حسین فخرائیان  84اردیبهشت  پژوهشی ـعلمی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   .11

 محمدعلی گلعذار  77اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان ـسابق(  استقال)مواد پیشرفته در مهندسی   .12

 کمال الدین قرنجگ  91آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علمی رنگ ایران  -مواد پیشرفته و پوششهای نوین    .13

ـ   .14 با همكاری انجمـن آهـن و فـواد     دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت ـ    مواد نوین 
 سید احمد جنابعلی جهرمی  89مهر  علمی ـ پژوهشی ایران

 سعید حصارکی  91مهر  پژوهشی  –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی  –مواد و فناوریهای پیشرفته   .15

 انجمن مهندسی متالورژی ایران ـمهندسی متالورژی   .16
  93فروردین  پژوهشی –علمی  محمود نیلی احمد آبادی  80دی  ترویجی ـعلمی 

 جلیل وحدتی خاکی  79خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد دانشگاه فردوسیـ  )دانشكده مهندسی سابق(مهندسی متالورژی و مواد   .17
 محمدرضا رحیمی پور  90دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود –نانو مواد   .18
19.  Advanced Ceramics Progress 

 محمدرضا رحیمی پور  93خرداد  پژوهشی –علمی  پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن سرامیك ایران 
20.  Iranian Journal of Materials Forming- پژوهشی –علمی  دانشگاه شیراز April 2014   ابراهیمیرامین 

21.  
Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

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

 بیژن افتخاری یكتا  81آذر  علمی ـ پژوهشی

22.  International Journal of Engineering 
 قاسم نجف پور   78 آبان علمی ـ پژوهشی  انرژی و مواد ـ پژوهشگاه المللی مهندسی بین 

23.  International Journal of Iron & Steel Society of Iran 

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

24.  Journal of Advanced Materials and Processing-  دانشگاه آزاد اسامی واحد
 رضا ابراهیمی کهریز سنگی  91آبان  علمی ـ پژوهشی نجف آباد با همكاری انجمن آهن و فواد ایران 

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

26.  
Journal of Renewable Energy and Environment- 

پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران                                   
   

 محمد پازوکی  92اردیبهشت  پژوهشی –علمی 

27.  Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials 
 محمود حیدرزاده سهی  80تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران ـ  )دانشكده فنی سابق(

28.  Progress in Biomaterials- علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم تحقیقات November 
2013 

 حمید میرزاده 
   

 «فنی و مهندسی»                                                         مهندسی شیمی، نفت، پلیمر                           
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 حسن گل شیرازی  91اسفند  ترویجی –علمی  شرکت ملی نفت ایران  -اکتشاف و تولید نفت و گاز  .1
 علیرضا مهدویان   90دی  ترویجی –علمی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -بسپارش  .2
 علی اکبر سیف کردی  80دی  پژوهشی ـعلمی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  .3

 فاطمه گوهرپی  1شماره  علمی ـ ترویجی انجمن پلیمر ایران -پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران  .4
 بهزاد تخم چی  95زمستان  علمی ـ پژوهشی انجمن ژئومكانیك نفت ایران -ژئومكانیك نفت   .5
 سعید تقوایی  86شهریور  علمی ـ ترویجی مهندسی و تحقیقات صنایع استیكصنعت استیك ـ شرکت   .6

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

 سعید پورمهدیان  87دی  علمی ـ پژوهشی  علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ  .8
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جداسازی ـ دانشگاه شهید بـاهنر کرمـان ـ بـا همكـاری انجمـن        علوم و مهندسی   .9
 سید سیاوش مدائنی  86دی  علمی ـ پژوهشی مهندسی شیمی ایران

 عبدالرضا مقدسی   86دی  علمی ـ ترویجی های نفتی فرآیند نو ـ شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده  .10

 محمد حسن ایكانی   93زمستان  علمی ـ پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   -فناوریهای نوین غذایی  .11

مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ ـ با همكاری انجمن صـنایع رنـگ       .12
 شهره روحانی  90خرداد  علمی ـ ترویجی ایران

 جال الدین شایگان  84اسفند  ترویجی ـعلمی  ایرانمهندسی شیمی ایران ـ انجمن مهندسی شیمی   .13

 رضا مسیبی بهبهانی  92تیر  ترویجی ـعلمی  انجمن مهندسی گاز ایران  –مهندسی گاز ایران   .14

15.  Advances in Environmental Technology- سازمان پژوهشهای علمی و
 صنعتی ایران با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران

N.1,Spring201 علمی ـ پژوهشی
 جال شایگان  5

16.  Iranian Journal of Chemical Engineering 
 حسن پهلوان زاده  81 آبان علمی ـ پژوهشی مهندسی شیمی ـ انجمن مهندسی شیمی ایران

17.  Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
 V.1,Issue علمی ـ پژوهشی ایران 

1,2014 
 حسین غریبی 

18.  Progress in Color, Colorants and Coatings 
 فرحناز نورمحمدیان  89مرداد  علمی ـ پژوهشی كده صنایع رنگ ایران پژوهش  دهندها ـ ها و پوشش فناوری در رنگ، رنگ دهنده

19.  Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت  
 ریاض خراط  Fall 2012 پژوهشی –علمی  نفت

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

21.  Gas Processing- (پژوهشی )دانشگاه اصفهان ـ سابق  محمدرضا طایی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی 

22.  Journal of Chemical and Petroleum Eng “JCHPE” 

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

23.  Journal of Gas Technology -   انجمن مهندسی گاز ایران  علی وطنی  92شهریور  علمی ـ پژوهشی 

24.  Journal of Particle Science and Technology- سازمان پژوهشهای علمی و
 صنعتی ایران

 Issue 1,winter علمی ـ پژوهشی
 عبدالرضا صمیمی  2015

25.  Journal of Petroleum Science and Technology  محمدرضا جعفری نصر  N.1 , 2011 علمی ـ پژوهشی  -پژوهشگاه صنعت نفت 
26.  Polyolefins Journal- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   عباس رضوی  N.1 ,Jan. 2014 علمی ـ پژوهشی 

    اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 
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 «فنی و مهندسی»                                                                 مهندسی معدن                                       
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 محمد فاتحی  91فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد  -روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن  .1
 ماشااله خامه چیان   83آذر  علمی ـ پژوهشی شناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ایران زمین  .2
 محمود عبدالهی  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی معدن ایرانـ مهندسی معدن   .3

4.  International Journal of Mining and Geo-Engineering 

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

5.  Journal of  Mining and Environment – 

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

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

شناسـی و   المللـی زلزلـه   بـین پژوهشگاه  ـشناسی و مهندسی زلزله   پژوهشنامه زلزله  .1
 عباسعلی تسنیمی  77اسفند  علمی ـ ترویجی مهندسی زلزله

بـا   زلزلـه  مهندسـی  و شناسـی  زلزلـه  المللی بینپژوهشگاه  -علوم و مهندسی زلزله  .2
 محسن کمالیان  93 زمستان علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی زلزله ایرانهمكاری 
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 عباسعلی تسنیمی  80شهریور  علمی ـ پژوهشی زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بینزلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه 

  
 
 «فنی و مهندسی»                                                                     مهندسی آب                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 احمد ابریشم چی  84خرداد  علمی ـ پژوهشی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب ـآب و فاضاب  .1

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

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

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

 فرزاد توحیدخواه  82اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مهندسی پزشكی زیستی ـ انجمن مهندسی پزشكی ایران  .1

 
 «فنی و مهندسی»                                                                                      پدافند غیر عامل               

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 علی سعیدی  90دی  علمی ـ ترویجی پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین )ع(  .1
 عبدالرسول میرقدری  92مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه جامع امام حسین )ع( –پدافند الكترونیكی و سایبری   .2

هـا و   امام حسین )ع( با همكاری دانشگاه ـ دانشگاه  نوینپدافند  های علوم و فناوری  .3
 حسین فخراییان  89آبان  علمی ـ پژوهشی مراکز دیگر

 «فنی و مهندسی»                                                                                                         میان رشته ای
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 ویدا تقوایی  91مهر  ترویجی –علمی  دانشگاه فنی و حرفه ای –کارافن  .1
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 طبیعی، دامپزشكیکشاورزی، منابع 
 «کشاورزی»                                                                                 آب و خاک                                      

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 بیژن قهرمان  93شهریور  ترویجی –علمی  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری شرکت آبنا -آب و توسعه پایدار  .1
 امیر فتوت   80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)آب و خاک   .2

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

 منوچهر حیدر پور  89تیر  پژوهشی  علمی ـ پژوهش آب ایران ـ دانشگاه شهرکرد  .4
 حمید سیادت  81دی  علمی ـ پژوهشی آب و  خاک  تحقیقات ـ مؤسسه سابق( خاک و آب)علوم پژوهش آب در کشاورزی   .5

ـ دانشـگاه    )علوم کشاورزی و منابع طبیعـی گرگـان سـابق(   پژوهشهای حفاظت آب و خاک   .6
 خُرمالیفرهاد   78آبان  علمی ـ پژوهشی گرگان

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

پردیس کشاورزی و منابع ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات آب و خاک ایران   .8
 عبدالمجید لیاقت   86مهر  پژوهشی ـعلمی  طبیعی دانشگاه تهران

پاییز و زمستان  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه ارومیه –تحقیقات کاربردی خاک   .9
 عباس صمدی  93

 ـ  (سـابق  كشـاورزي  تحقيقـات مهندسـي  تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی )    .10
 کشاورزی مهندسی تحقیقات فنی و موسسه

 نادر عباسی   79بهمن  علمی ـ پژوهشی

 سیدعلی اشرف الدینی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز سابق()دانش کشاورزی دانش آب و خاک   .11
 هادی اسدی رحمان  91آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم خاک ایران   –زیست شناسی خاک    .12

  91تیر  پژوهشیعلمی ـ  حسین بابازاده  89شهریور  ترویجی –علمی   آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات حفاظت منابع آب و خاک ـ دانشگاه  .13
 مجید افیونی  77اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان (سابق علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)علوم آب و خاک    .14

 سید محمود کاشفی پور  78تیر  علمی ـ پژوهشی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران سابق( علمی کشاورزی)علوم و مهندسی آبیاری     .15

 حسین دهقانی  92اسفند  ترویجی –علمی  انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران  –مدیریت آب در کشاورزی   .16
 محمدجواد خانجانی  89بهمن  علمی ـ پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران   .17
 ناصر طالب بیدختی  90اردیبهشت پژوهشی ـعلمی  مهندسی منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت   .18
 علی رحیمی خوب  90بهار  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه تهران  –مدیریت آب و آبیاری    .19
 فرهاد خرمالی  89بهمن  علمی ـ پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار ـ انجمن علوم خاک ایران     .20
 علی خلیلی  92پاییز  علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  –هواشناسی کشاورزی    .21

 «کشاورزی»                                                                  اقتصاد کشاورزی                                            
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

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

 سعید یزدانی  84مرداد  علمی ـ پژوهشی اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   .2

 فروشانی ناصرشاه نوشی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی مشهد فردوسی ـ دانشگاه سابق(  کشاورزی  و صنایع علوم)کشاورزی   اقتصاد و توسعه   .3

 غامرضا سلطانی  89تیر  پژوهشی ـعلمی  تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت   .4

پردیس کشاورزی ـ  کشاورزی ایران سابق(علوم )تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران    .5
 و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 حسین شعبانعلی فمی  86مهر  پژوهشی ـعلمی 
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 «کشاورزی»                                                                                       اکولوژی                                   
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 شهربانو عریان  92فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز –اکوبیولوژی تااب   .1
 نصراله محبوبی صوفیان  77اسفند  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان )علوم و فنون کشاورزی ایران سابق(کاربردی بوم شناسی    .2
 سید جواد ساداتی نژاد  92اسفند  پژوهشی –علمی  دانشگاه تهران با همكاری انجمن آبخیزداری ایران –اکوهیدرولوژی   .3
 پرویز رضوانی مقدم   89آبان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد   شناسی کشاورزی ـ بوم   .4
 عباس بیابانی  93بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس -حفاظت زیست بوم گیاهان   .5
 محمدرضا اختصاصی  89اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی های دیگر خشكبوم ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاه   .6
 عادل دباغ محمدی   80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبریز )دانش کشاورزی سابق(دانش کشاورزی و تولید پایدار    .7
 اسكندر زند  89بهمن  علمی ـ پژوهشی کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران   .8

9.  Caspian Journal of Environmental Sciences – 
 مسعود ستاری  89تیر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیان

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

11.  Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture- 
 حسین پور مقدس  90مرداد  علمی ـ پژوهشی های دیگر دانشگاهدانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان ـ با همكاری 

 «کشاورزی»                                                                                                  باغبانی                            
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

 فاطمه سفیدکن  85مرداد  پژوهشی ـعلمی  ایران دارویی و معطرایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گیاهان تحقیقات    .1

 سعید شیرزادیان  82خرداد  علمی ـ پژوهشی رستنیها ـ وزارت جهاد کشاورزی    .2

 غامحسین داوری نژاد  80خرداد  پژوهشیعلمی ـ  ـ دانشگاه فردوسی مشهد سابق( علوم و صنایع کشاورزی)علوم باغبانی     .3
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 «علوم پایه »                                                                                           آمار                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 پرداز رحیم چینی  79بهمن  علمی ـ ترویجی اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران  .1

 محسن محمدزاده  89مرداد  ترویجی  علمی ـ مرکز آمار ایران   های آمار رسمی ایران ـ بررسی  .2
 محسن محمدزاده  84آبان  علمی ـ پژوهشی علوم آماری ایران ـ انجمن آمار ایران  .3

4.  Journal of Statistical Research of Iran  
 نادر نعمت الهی   87فروردین  علمی ـ پژوهشی آمار ایرانپژوهشهای آماری ایران ـ پژوهشكده آمار مرکز 

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

 «علوم پایه »                                                                                         ریاضی                                    

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –پژوهشهای ریاضی )علوم سابق(   .1
 علیرضا مدقالچی  94

دانشگاه آزاد اسامی واحـد علـوم و    –پژوهش های نوین در ریاضی )علوم پایه سابق(   .2
 فرهاد حسین زاده لطفی   77تیر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات 

 سهراب کرد رستمی  91تیر  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسامی واحد اهیجان –تحقیق در عملیات در کاربردهای آن   .3
 علیرضا عبدالهی  95بهار  ترویجی ـعلمی  دانشگاه اصفهان -ریاضی و جامعه  .4
 بیژن ظهوری زنگنه  83تیر ترویجی ـعلمی  فرهنگ و اندیشه ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران  .5

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

7.  Algebraic Structure and their Applications-علمی ـ پژوهشی دانشگاه یزد No.1,Feb 
2015 

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

10.    Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
 عباس سالمی  80اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران

11.  Categories and General Algebraic Structures with Applications-  
 دانشگاه شهید بهشتی

 محمدمهدی ابراهیمی  N.1,2015 علمی ـ پژوهشی

12.  Computational Methods for Differential Equations- علمی ـ پژوهشی دانشگاه تبریز No.3,2014  مهرداد لكستانی 
13.  International Journal of Group Theory 

 علیرضا عبدالهی  90مرداد  پژوهشیعلمی ـ  های دیگر دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه  ها ـ نظریه گروه

14.  International Journal of Industrial Mathematics    
 توفیق الهویرنلو  90اسفند  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
                                                                                                                                                                   15.   Iranian Journal of Fuzzy systems 

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

16.  Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  
جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرسعلوم ریاضی و انفورماتیك ـ   

 علی ایرانمنش  87آبان  علمی ـ پژوهشی
17.  International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- علمی ـ پژوهشی دانشگاه سمنان N.1,2014  مجید اسحاقی 
18.  Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization  

 محمد هادی فراهی  Winter 2013  پژوهشی –علمی  دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                                       

19.  Transactions on Combinatorics 

های دیگر با همكاری دانشگاه  دانشگاه اصفهان ـ  
 علیرضا عبدالهی  90آبان  پژوهشیعلمی ـ 

20.  Wavelets and Linear Algebra- دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان با همكاری
ی دیگر                                                                                               ها دانشگاه  

 محمد علی دهقان  91تیر  علمی ـ پژوهشی

21.  Journal of Algebraic System  
 دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها

 ابراهیم هاشمی  91بهمن  پژوهشی –علمی 
  اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 
    اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده ( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ) .باشد 

 «علوم پایه »                                                                                                                    زمین شناسی  

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 ناصر تجبر  80اردیبهشت  ـ پژوهشیعلمی  ایران انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ـبلورشناسی وکانی شناسی ایران    .1

 قدرت ترابی  88بهمن  علمی ـ پژوهشی های دیگر پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاه   .2
 حسین وزیری مقدم  80خرداد  علمی ـ پژوهشی دانشگاه اصفهان ـ سابق( پژوهشی)شناسی  نگاری و رسوب پژوهشهای چینه    .3

 محمدحسین آدابی  90اردیبهشت  علمی ـ پژوهشی پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی     .4
 ابوالقاسم کامكار روحانی  94بهار و تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن ژئوفیزیك ایران -پژوهشهای ژئوفیزیك کاربردی   .5
 علیرضا عاشوری  91دی  علمی ـ پژوهشی انجمن دیرینه شناسی ایران –دیرینه شناسی    .6
 علیرضا عاشوری  89دی  علمی ـ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  های رسوبی ـ رخساره   .7
 سعید خدابخش  92بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان -رسوب شناسی کاربردی   .8
 پور محمد حسن کریم  89تیر  علمی ـ پژوهشی فردوسی مشهدشناسی اقتصادی ـ دانشگاه  زمین   .9

 محمدحسین آدابی  87فروردین  علمی ـ پژوهشی پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شناسی ایران ـ پژوهشكده علوم زمین   .10

 زراسوندیعلیرضا   80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم سابق(شناسی کاربردی پیشرفته  زمین   .11
 علی قنبری  89دی  پژوهشی  علمی ـ دانشگاه خوارزمی  شناسی مهندسی ـ زمین   .12
 علی صیرفیان  89آبان  علمی ـ پژوهشی شناسی نفت ایران  انجمن زمین ـ  ایران شناسی نفت زمین   .13
 محب الحجهعلیرضا   83شهریور  علمی ـ پژوهشی ئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایرانژ   .14

 منوچهر قرشی  75دی  علمی ـ پژوهشی و اکتشافات معدنی کشور علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی   .15

 قاسم عزیزی  94بهار  علمی ـ پژوهشی انجمن کواترنری ایران   -کواترنری ایران   .16
 بهزاد مهرابی   81تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –)علوم سابق(  شناسی زمیندر های نوین  یافته   .17
 علی اصغر سپاهی  89تیر  علمی ـ ترویجی شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدان های نوین زمین یافته   .18
19.  Geopersia ـ   )علوم سابق (–دانشگاه تهران    نژاد ابراهیم قاسمی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی 

20.  Iranian Journal of Earth Sciences-  اسامی واحد مشهددانشگاه آزاد  حبیب مایی  Summer 2016 علمی ـ پژوهشی 

 «علوم پایه»                                                                                                                    زیست شناسی                       
 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف

شناسی ـ با همكاری انجمن علوم و فنون دریـایی    شناسی  ـ مرکز ملی اقیانوس  اقیانوس  .1
 احمد سواری  87بهمن  علمی ـ پژوهشی ایران

دانشگاه آزاد اسامی واحد گرگان بـا همكـاری انجمـن     –اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی   .2
 باقر رضاییمحمد   92فروردین  پژوهشی –علمی  گیاهان دارویی ایران

 یاضی بهزاد قره  86دی  علمی ـ ترویجی ایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیستی    .3

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



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
 جمشید درویش  77آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای جانوری)   .5                                                                                                                                                                   

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

 علی اصغر معصومی  77آذر  علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زیست شناسی ایران سابق ( زیست شناسی ایرانپژوهشهای گیاهی)   .7

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

 محمد کارگر  94بهار  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد جهرم –دنیای میكروب ها   .9
 علی فرازمند  95بهار  علمی ـ ترویجی انجمن زیست شناسی ایران -زیست شناسی ایران   .10
 احمد مجد  94تابستان  علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران شمال  –زیست شناسی تكوینی    .11

 انجمـن  مرکز تهران ـ  با همكـاری    زیست شناسی  جانوری تجربی ـ  دانشگاه پیام نور  ـ       .12
 فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران

 حسینیرضا حاجی   90اسفند  علمی ـ پژوهشی

 دانشگاه آزاد اسامی واهد اهواز –زیست شناسی دریا   .13
 

 محمود بهمنی  91فروردین  علمی ـ پژوهشی

ـ  ــ دانشـگاه الزهـرا    سابق( پایه علوم) شناسی کاربردی زیست    .14 بـا همكـاری انجمـن      )س( 
 شناسی ایران زیست

 کرمانشاهی روحا کسری  80خرداد  علمی ـ ترویجی

  89آبان  علمی ـ پژوهشی
 منصور شریعتی  88خرداد  علمی ـ پژوهشی شناسی ایران شناسی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری انجمن زیست زیست    .15
 گیتی امتیازی  90اسفند  علمی ـ پژوهشی های دیگر با همكاری دانشگاه ـ  دانشگاه اصفهانها ـ  شناسی میكروارگانیسم زیست    .16
 خسرو خواجه    89پاییز  علمی ـ پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  –زیست فناوری     .17

سید محمد علی   89تیر  علمی ـ پژوهشی های دیگر سلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاه    .18
 زاده شریعت

 وحید یاوری  90فروردین  علمی ـ پژوهشی انجمن علوم و فنون دریایی ایران علوم و فنون دریایی ـ   .19
 مه لقا قربانلی  93پاییز  پژوهشیـ علمی  دانشگاه آزاد اسامی واحد گرگان   -فیزیولوژی محیطی گیاهی   .20
 نادر شعبانی پور  92پاییز  پژوهشیـ علمی  دانشگاه گیان -فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان   .21
 علی اکبر احسان پور  91فروردین  پژوهشی علمی ـ انجمن فیزیولوژی گیاهی  –فرآیند و کارکرد گیاهی     .22
 مریم شمس اهیجانی  91فروردین  پژوهشی –علمی  دانشگاه آزاد اسامی واحد زنجان   –فیزیولوژی و تكوین جانوری    .23
 شهربانو عریان    81تیر  علمی ـ پژوهشی دانشگاه خوارزمی   –)علوم سابق(  علوم زیستی در های نوین  یافته   .24

25.  Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology-  سازمان پژوهشهای
 علمی و صنعتی ایران با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران 

 سعید میردامادی   95تابستان  پژوهشی ـعلمی 

26.  Biomacromolecular Journal-حسینخانیسامان   94زمستان  پژوهشی ـعلمی  انجمن بیوشیمی فیزیك ایران 
27.  Iranian Journal of Animal Biosystematics 

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

28.  Iranian Journal of Biotechnology  
 لطفی  عباس صاحبقدم  82 اسفند علمی ـ پژوهشی ایران   و بیوتكنولوژی ژنتیك مهندسی تحقیقات مرکزملی ـ ایران بیوتكنولوژی 

29.  Iranian Journal of Ichthyology- علمی ـ پژوهشی انجمن ماهی شناسی ایران No.1,March 
2014 

 حمیدرضا اسماعیلی 
30.  Iranian Journal of Plant Physiology                    دانشگاه آزاد اسامی واحد ساوه-  مه لقا قربانلی  92تیر  پژوهشی –علمی  
31.  Journal of Cell and Molecular Research 

 احمدرضا بهرامی  90مهر  علمی ـ پژوهشی تحقیقات سلولی  و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

32.  Journal of Medicinal Plants & By-products 
 دباقر رضاییممح  90دی  علمی ـ پژوهشی انجمن گیاهان دارویی ایران

33.  Journal of The Persian Gulf Marine Sciences 
 شهربانو عریان  91خرداد  علمی ـ پژوهشی علوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران

34.  Molecular Biology Research Communications                                           
 مصطفی سعادت  Summer 2012 پژوهشی  –علمی    دانشگاه شیراز                                                                                                                

35.  Progress in Biological Sciences 
ـ دانشگاه تهران سابق(علوم    )   علوم زیستی پیشرفته

 شاهین زارع  80خرداد  علمی ـ پژوهشی

36.  The Iranian Journal of Botany 
 زیبا جم زاد  83دی  علمی ـ پژوهشی گیاهشناسی ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  اند. تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديده 1386نشرياتي كه از سال 
      اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
                                                                                                                                                                        اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده ( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ) .باشد  

 «علوم پایه »                                                                                                                                 محیط زیست 

یف
رد

 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه
 الدین منصور غیاث  80 مهر علمی ـ ترویجی ایران محیط زیستمتخصصان انسان و محیط زیست ـ انجمن  .1

 مجید مخدوم فرخنده  88آبان  علمی ـ پژوهشی زیست زیست ـ انجمن ارزیابی محیط پژوهشهای محیط  .2
 مسعود شیدایی  85مهر  علمی ـ پژوهشی علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی  .3

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

 پروین نصیری  83فروردین  علمی ـ پژوهشی

 ریاضی غامحسین  90آبان  علمی ـ پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش  زیست جانوری ـ محیط  .5

عبدالرسول سلمان   88اسفند  ترویجی علمی ـ زیست زیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیط محیط  .6
 ماهینی

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

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

9.  International Journal of Environmental Research  
 مجتبی اردستانی  84تیر  علمی ـ پژوهشی زیست المللی تحقیقات محیطی ـ دانشگاه تهران ـ با همكاری انجمن ارزیابی محیط بین

10.  International Journal of Environmental Science  and Technology 
 مجید عباسپور  82اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن محیط زیست ایران تكنولوژی محیط زیست ـالمللی علوم و  بین 

11. Global Journal of Environmental Science and Management  
انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران    

 جعفر نوری  Spring 2015 علمی ـ پژوهشی
 عبدالرضا کرباسی  Summer 2016 علمی ـ پژوهشی    Pollution    -ایران پسماند مدیریت و مهندسی انجمن همكاری و تهران دانشگاه .12

 « علوم پایه »                                                                                                            شیمی             

یف
رد

 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 رسول عبداله میرزایی  94زمستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن الكتروشیمی ایران  -آموزش الكتروشیمی   .1
 سعید تقوایی گنجوی  90فروردین  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران شمال -پژوهشهای کاربردی در شیمی   .2
 آرا محمدحسین مجلس  90خرداد  ترویجیعلمی ـ  دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران  .3
 سیدحسن زوار موسوی   90مهر  پژوهشی ـعلمی  دانشگاه سمنان  –شیمی کاربردی    .4
 جعفر توفیقی داریان  80اسفند  پژوهشی ـعلمی  شیمی و مهندسی شیمی  ایران ـ جهاد دانشگاهی   .5

 محمدحسین مجلس آرا  92بهار  پژوهشی ـعلمی  انجمن نانو فناوری ایران -نانو مقیاس   .6

7.  Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الكتروشیمی دانشگاه
 محمدرضا گنجعلی  91آبان  پژوهشی ـعلمی  تهران 

8.  Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- پژوهشی ـعلمی  انجمن شیمی ایران 
No.1,Sprin
g&Summer 

2014 
 افخمیعباس  

9.  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  
 مجتبی شریعتی نیاسر  83مرداد  علمی ـ پژوهشی المللی نانو علم و فناوری نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران بین

10.  Iranian Journal of Catalysis  دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرضا-  احمدرضا مساح  July 2012 پژوهشی –علمی  
11.   Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering  

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

12.  Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

 سید علیرضا اشرفی  89بهمن  ـ پژوهشیعلمی  های دیگر ـ با همكاری دانشگاه دانشگاه کاشان  شیمی ریاضی ـ

13.  Journal of Applied Chemical Research 

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

14.   Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)  
 پور مجتبی شمسی  88آبان  علمی ـ پژوهشی انجمن شیمی ایران 

15.   Journal of Nanostructures 
های دیگر با همكاری دانشگاه ـ کاشاننانو ساختارها ـ دانشگاه   مسعود صلواتی نیاسری  90فروردین  علمی ـ پژوهشی 



  تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است. كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 9/3/83مصوبه مورخ بر اساس 

 1395اسفند    کمیسیون نشریات علمی کشور ـ            «» پژوهش و فناوریتحقیقات و فناوری ـ معاونت وزارت علوم  
                                                                                                                                                                   16.  Journal of Nanostructure in Chemistry-علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد شهر قدس No.2,June 

2015 
 کریم زارع 

17.  Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران-  علی حیدر پاکیاری  92اردیبهشت  پژوهشیـ علمی  
      اين نشريات در پايگاهWOS  از موسسهISI  اند. نمايه شده 
     اين نشريات در پايگاهJCR  از موسسهISI  نمايه شده ( اند و داراي ضريب تأثيرIFمي ) .باشد 

 « علوم پایه »                                                                                    فیزیك                                       

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه ردیف
 منیژه مختاری دیزجی  92 دی پژوهشی –علمی  انجمن مهندسی صوتیات ایران –انجمن مهندسی صوتیات ایران   .1
 نژاد ایرج کاظمی  80خرداد  علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز سابق( علوم )ای  ذره های بس پژوهش سیستم  .2

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

 مصطفی زاهدی فر  91دی  پژوهشی –علمی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همكاری دانشگاه کاشان –سنجش و ایمنی پرتو   .4
 محمد امیر حمزه تفرشی  83اسفند  علمی ـ پژوهشی ای ـ سازمان انرژی اتمی علوم و فنون هسته   .5

 کیوان آقا بابایی سامانی  91آبان  ترویجی علمی ـ انجمن فیزیك ایران  -فیزیك روز    .6
 عباسعلی علی اکبری بیدختی  82اسفند علمی ـ پژوهشی فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران    .7

 رضا ثابت داریانی   80خرداد  ترویجی علمی ـ ـ دانشگاه الزهرا )س( )علوم پایه سابق(فیزیك کاربردی     .8
 محمد آقا بلوری زاده  94تابستان  ترویجی علمی ـ انجمن اپتیك و فوتونیك ایران -نور   .9

10.  International Journal of Optics and Photonics 
83اسفند  علمی ـ پژوهشی انجمن اپتیك و فوتونیك المللی اپتیك و فوتونیك ـ  بین  حبیب تجلی  

11.  Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic 

 یوسف ثبوتی  90دی  علمی ـ پژوهشی انجمن نجوم ایران

12.  Journal of Optoelectronical Nanostructures-  دانشگاه آزاد اسامی واحد مرو دشت
 جنابعلی جهرمی  94زمستان  علمی ـ پژوهشی با همكاری انجمن انرژی خورشیدی ایران

13.  Journal  of Theoretical and Applied Physics 

 هادی سوالونی  88اسفند  علمی ـ پژوهشی فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات 
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 هنر و معماري                                                                                                                                                                   

 «هنر و معماری»                                                                           هنر                                                       

یف
رد

 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

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

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

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

 السادات موسوی لر اشرف  87آبان  علمی ـ ترویجی جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا )س(  .4
 سید غامرضا اسامی   91مهر  پژوهشی –علمی  پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر –کیمیای هنر    .5
 اله آیت الهیحبیب   83اسفند  علمی ـ پژوهشی گلجام ـ انجمن علمی فرش ایران   .6
 مهدی حسینی  89دی  علمی ـ پژوهشی های دیگر دانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاه  مطالعات تطبیقی هنر ـ   .7
 مهناز شایسته فر  87آبان  علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسامی ـ موسسه مطالعات هنر اسامی   .8
 محمدتقی آشوری   89دی  پژوهشیعلمی ـ  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر   .9

 سید مصطفی مختاباد امرئی  89مهر  پژوهشی –علمی  دانشگاه هنر –نامه هنرهای نمایشی و موسیقی   .10
 الهی اله آیت حبیب  89اسفند  پژوهشیعلمی ـ   نگره ـ دانشگاه شاهد   .11
 یعقوب آژند  80دی  علمی ـ پژوهشی شگاه تهران نـ پردیس هنرهای زیبا دا )هنرهای زیبا سابق(هنرهای تجسمی    .12
 محمدباقر قهرمانی  80دی  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزیبا دا هنرهای   ـ پردیس زیبا سابق( )هنرهای نمایشی و موسیقی   هنرهای   .13

 «هنر و معماری  »                                             معماری                                                                            

یف
رد

 

 سردبیر  تاریخ تصویب اعتبار نام نشریه

 احمد پور احمد  88خرداد  پژوهشیعلمی ـ  باغ نظر ـ خصوصی   .1
 عبدالحمید نقره کار  92زمستان  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسامی  –پژوهشهای معماری اسامی    .2
 محمود رازجویان  84اسفند  پژوهشیعلمی ـ  صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی   .3
 محمدرضا بمانیان  89اردیبهشت علمی ـ پژوهشی مدیریت شهری ـ پژوهشكده مدیریت شهری و روستایی   .4
 احمد صالحی کاخكی  89دی  پژوهشیعلمی ـ  های دیگر همكاری دانشگاهن ـ با ـ دانشگاه هنر اصفها مرمت و معماری ایران   .5
 محسن سرتیپی پور  89اسفند  علمی ـ پژوهشی مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقاب اسامی   .6

های  با همكاری دانشگاه ـ  پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهیاسامی ـ   مطالعات شهر ایرانی ـ   .7
 دیگر

 احمد پوراحمد  89آبان  علمی ـ پژوهشی

 فرشاد نوریان  90مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر مطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاه   .8
 غامحسین معماریان  90مهر  علمی ـ پژوهشی های دیگر ـ دانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاه معماری ایرانمطالعات    .9

 اسفندیار زبردست  80دی  علمی ـ پژوهشی تهران شگاهنزیبا دا  ـ پردیس هنرهای زیبا سابق( )هنرهایمعماری و شهرسازی    .10
 مصطفی بهزادفر  89دی  پژوهشیعلمی ـ  شهر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر معماری و شهرسازی آرمان   .11
 مصطفی بهزاد فر  91دی  پژوهشیعلمی ـ  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  -معماری و شهرسازی ایران   .12
 سیدامیر منصوری  91مرداد  علمی ـ ترویجی مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر -منظر   .13
 ناصر برک پور  89شهریور  پژوهشیعلمی ـ  نامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه هنر   .14
 زهرا رهبرنیا  95زمستان  ترویجیعلمی ـ  انجمن علمی فرش ایران با همكاريدانشگاه بیرجند  –نگارینه)هنر اسامی(    .15
 محمدرضا پورجعفر  90مهر  پژوهشیعلمی ـ  دانشگاه تربیت مدرس -(مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسامینقش جهان )   .16
 فرح حبیب  88اسفند  علمی ـ پژوهشی هویت شهر ـ دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات    .17
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 محسن فیضی  90فروردین  علمی ـ پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 

19.   Space Ontology International Journal-علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین Vol.5,Issue4, 
2016 

 منوچهر طبیبیان 

 نشریات لغو اعتبار شده                       

یف
رد

 

 توضیحات اعتبار لغو تاریخ تصویب گروه اعتبار سابق نام نشریه

  90اردیبهشت  81دی  علوم انسانی علمی ـ ترویجی رشد آموزش زبان ـ وزارت آموزش و پرورش  .1

مرکـز پژوهشـهای علمـی و مطالعـات      ـخاورمیانـه     مطالعات  .2
  89آبان  80مرداد  علوم انسانی ترویجی ـ علمی استراتژیك خاورمیانه

3.  

Chemical, Polymer and Material Science and 
Technology, Amirkabir  

ـ    کبیـر شیمی، پلیمر و مواد امیر  مهندسی  )امیرکبیـر سـابق( 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  90آبان  78اردیبهشت  و مهندسی فنی علمی ـ پژوهشی

  88شهریور  84مرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران  .4

5.  Journal of Geological Society of Iran 
  90آبان  82خرداد  علوم پایه علمی ـ پژوهشی ـ انجمن زمین شناسی ایران شناسی ایران زمین

مهندسـی سـابق( ـ     انتقـال )دانشـكده   های پدیده و   جداسازی  .6
  90اسفند  79خرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی مشهد فردوسی دانشگاه

  91تیر  88اسفند  علوم انسانی  پژوهشی  علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگی اطاع  .7
  91مرداد  84شهریور  علوم انسانی پژوهشیعلمی ـ  تحقیقات زنان ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان  .8

)از شماره  91مرداد  84اسفند  کشاورزی پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ـ انجمن آبخیزداری ایران  .9
 (92تا بهار  91پاييز 

تصویب اعتبار 
 92مجدد از تیرماه 

  90تیر  89تیر  کشاورزی ترویجی  علمی ـ مدیریت منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  .10

11.  
The Iranian Journal of International Affairs 

وزارت امور خارجهالملل ـ  امور بین  
  90اسفند  82خرداد  علوم انسانی ترویجی -علمی 

دانشگاه  ـ الملل بین و روابط  سیاست ویژه و سیاست حقوق پژوهش  .12
  89مهر  82فروردین  علوم انسانی ترویجی –علمی  عامه طباطبایی

  91آبان  90آبان  فنی ومهندسی پژوهشی -علمی  انجمن ساخت و تولید   مهندسی ساخت و تولید ـ  .13

پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد   توسعه تكنولوژی صنعتی ـ  .14
تصویب اعتبار مجدد از  91مرداد  89مرداد  فنی و مهندسی ترویجی -علمی  دانشگاهی

 94 بهار و تابستان

نگاری )علوم انسانی سابق( ـ دانشگاه الزهرا  تاریخنگری و  تاریخ   .15
  92تیر  80تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  )س(

  92فروردین  81تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  کمیته ملی المپیك ج.ا.ا ـالمپیك   .16
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