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                                                                             علوم انساني 
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

داريوش دانشور فرهود   85مرداد   84مرداد   علمي ـ پژوهشي  اخالق در علوم و فناوری ـ انجمن ايرانی اخالق در علوم و فناوری  1
 غالمرضا رحمدل   89دی   87دی   علمي ـ پژوهشي  ادب پژوهی ـ دانشگاه گيالن  2

شهيدباهنر    ـ دانشگاه)  انسانی سابق ادبيات و علوم  ه دانشکد(ادب و زبان فارسی    3
 يحيي طالبيان   89فروردين   81دی   علمي ـ پژوهشي کرمان ـ همکاری با انجمن زبان  و ادبيات فارسی 

داری     4 وم    دانشکده  (ادبيات پاي ات و عل اهنر    ـ دانشگاه  )  انسانی سابق   ادبي  شهيد ب
 محمد صادق بصيری  89خرداد   81دی   علمي ـ پژوهشي  ن  و ادبيات فارسیکرمان ـ همکاری با انجمن زبا

ی    5 ات تطبيق وم  دانشکده (ادبي ات و عل انی سابق ادبي اهنر  ـ دانشگاه)  انس  شهيد ب
 احمد اميری خراسانی  89خرداد   81دی   علمي ـ پژوهشي کرمان ـ همکاری با انجمن زبان  و ادبيات فارسی

  مريم حسينی  89شهريور   80تير   علمی ـ پژوهشی  )س(ـ دانشگاه الزهرا ) لوم انسانی سابقع(ادبيات عرفانی   6
امير بانو مصفا کريمی  88اسفند   87اسفند   علمی ـ پژوهشی جنوب  شناختی ـ دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران عرفانی و اسطوره ادبيات    7
  قربان علمی  89مهر   74مرداد   علمی ـ پژوهشی  ه تهران ـ دانشگا) مقاالت و بررسيها سابق(اديان و عرفان    8
 شورای سردبيری  84ارديبهشت  80ارديبهشت   علمي ـ ترويجي  مؤسسه اطالعات ـاطالعات سياسي اقتصادي   9

ا انجمن       10 اقتصاد اسالمی ـ پژوهشگاه فرهنگ  انديشه اسالمی ـ همکاری ب
 عباس عرب مازار   87مهر   86مهر   علمي ـ پژوهشي  اقتصاد اسالمی ايران

 سيد کميل طيبی  89ارديبهشت  80خرداد   علمي ـ پژوهشيـ دانشگاه اصفهان) پژوهشی سابق(الملل اقتصاد بين 11
 عنايت اله فخرايی   89خرداد   87خرداد   علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز)تحقيقات اقتصادي ايران سابق(اقتصاد مقداری  12
 عباسعلی گائينی   88آذر   81تير   علمي ـ پژوهشي  ا.ا.ميته ملي المپيك جآـالمپيك 13
  مهدی دهباشی  89تير   88تير   علمي ـ پژوهشي الهيات تطبيقی ـ دانشگاه اصفهان ـ همکاری با دانشگاههای ديگر 14
سرخابی دوزی محمديمنی   89مهر   83شهريور   علمي ـ پژوهشي آموزش عالی ايران ـ انجمن آموزش عالی ايران 15
 فيروز صديقی  89فروردين   78مهر   علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه شيراز)علوم اجتماعی و انسانی سابق(آموزش مهارتهای زبان  16
 عزت اله سام آرام   88بهمن   87بهمن   علمي ـ پژوهشي های ديگرانتظام اجتماعی ـ دانشگاه علوم انتظامی ـ همکاری با دانشگاه 17
 محسن جوادی   84آبان   83آبان   علمي ـ پژوهشي عارف اسالمی ـ انجمن معارف اسالمیانجمن م 18
 قاسم کاکائی   90بهمن   82اسفند   علمي ـ پژوهشي دانشگاه شيراز ـ همکاری با انجمن معارف اسالمی ايرانـ  انديشه ديني 19
 احمد بهشتی  90خرداد   86تير   يعلمي ـ پژوهش انديشه نوين دينی ـ نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها 20
 عبدالحسين شيروی   84شهريور   82شهريور   علمي ـ ترويجي های حقوقي ـ پرديس قم دانشگاه تهرانانديشه 21

ـ همکاری با انجمن ايرانی   ) س(تربيتی ـ دانشگاه الزهرا   های نوين انديشه  22
 سوسن سيف   89بهمن   83دی   علمي ـ پژوهشي  تعليم و تربيت

 منوچهر صانعی  88دی   86دی   علمي ـ پژوهشي ينه معرفت ـ دانشگاه شهيد بهشتیآ 23
 جمشيد کيان فر   88آذر   83ارديبهشت  علمي ـ ترويجي  مرآز نشر ميراث مكتوب آينه ميراث ـ  24
سروستانی صديق اله رحمت  89خرداد   80مهر   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تهران )نامه علوم اجتماعي سابق(بررسی مسائل اجتماعی ايران   25

باپژوهشهای بازرگانی ـ همکاریمطالعات  بازرگانی ـ موسسه  بررسيهای  26
 محمدرضا رفعتی  88اسفند   83آبان   علمي ـ ترويجی  بازرگانیانجمن

 ساسان مهرانی   88بهمن   79مرداد   علمي ـ پژوهشي بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ـ دانشگاه تهران 27
 افتخاری الدين رکن  عبدالرضا  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربيت مدرس)مدرس سابق(ريزی و آمايش فضا ـ نامهبر 28

ه   29 ه و بودج ه ـ            برنام ت برنام ارت  معاون زی و نظ ردی   ري راهب
 ناهيد پوررستمی   85آبان   81آبان   علمي ـ ترويجي  جمهوری رياست

 محمد حسين کرمی  88آذر   78مهر   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه شيراز )جتماعی و انسانی سابقعلوم ا(بوستان ادب   30
محمدرضا ضيائی بيگدلی   87بهمن   85آذر   علمي ـ پژوهشي پژوهش حقوق و سياست ويژه حقوق ـ دانشگاه عالمه طباطبايي 31

ژوهش  32 وق پ ت حق ژه وسياس ت وي ط سياس ين ورواب ل ب گاه ـ المل ه دانش  عالم

 ابراهيم برزگر   89مهر   82فروردين   علمي ـ ترويجي طباطبايي
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آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبير تاريخ انقضا  تصويب

 داريوش فرهود   87آذر   84مرداد  علمي ـ پژوهشي  پژوهش در حيطه کودکان استثنايي ـ وزارت آموزش و پرورش  33
 يرضا مرادیعل  89اسفند   87اسفند   علمی ـ پژوهشی  پژوهش در سالمت روانشناختی ـ دانشگاه تربيت معلم تهران      34

ی ـ              35 وم ورزش دنی و عل ت ب کده تربي ی ـ پژوهش وم ورزش ژوهش در عل پ
 حبيب هنری   88بهمن   83مرداد  علمي ـ پژوهشي  همکاری با انجمن تربيت بدنی

 ذکاوتی قراگوزلو   83اسفند   82اسفند  علمي ـ پژوهشي پژوهش در مسائل تعليم و تربيت ـ انجمن تعليم و تربيت 36
 خدايار ابيلی   85اسفند   84اسفند  علمي ـ پژوهشي ر نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ايرانپژوهش د 37
 مجيد معارف   89ارديبهشت  84فروردين   علمی ـ پژوهشی پژوهش دينی ـ خصوصي با همکاری انجمن علوم قرآن و حديث ايران 38

اجتماعی  و مطالعات انسانی علوم گاهفارسی ـ پژوهش   پژوهش زبان و ادبيات  39
 حسينعلی قبادی   87آذر   85آذر   علمی ـ پژوهشی  جهاد دانشگاهی

 اله شکر اسدالهی  89ارديبهشت  80خرداد  علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تبريز )ادبيات و علوم انسانی سابق(پژوهش زبان و ادبيات فرانسه   40
 ژاله کهنمويي پور   90خرداد   84مرداد  علمي ـ پژوهشي  پژوهش زبانهای خارجی ـ دانشگاه تهران  41
 اعظم رادودراد   83بهمن   82بهمن  علمي ـ پژوهشي  پژوهش زنان ـ مرکز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران  42
 محمد مهدی ناصح  88اسفند    87اسفند  علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه ادب غنايی ـ دانشگاه سيستان و بلوچستان  43

ا          پژوهشنا  44 ي ـ همکاری ب مه اقتصادی ـ پژوهشکده امور اقتصادی و داراي
 اکبر کميجانی  88آبان   83شهريور  علمي ـ پژوهشي  انجمن بازرگانی

 محمدرضا رفعتی   89خرداد   78بهمن  علمي ـ پژوهشي  پژوهشنامه بازرگاني ـ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني  45
 احمد جعفری صميمی  88بهمن   85مرداد   علمی ـ پژوهشی ه مازندرانپژوهشنامه علوم اقتصادی ـ دانشگا 46
اميرمحمدحاجی يوسفی   89خرداد   85آذر   علمی ـ پژوهشی  پژوهشنامه علوم سياسی ـ انجمن علوم سياسی   47
  اصغر خالدان  89تير   88تير   علمی ـ پژوهشی  پژوهشنامه فيزيولوژی ورزشی کاربردی ـ دانشگاه مازندران  48
 عباس همامی   87ارديبهشت  86ارديبهشت   علمی ـ پژوهشی  ژوهشنامه قرآن و حديث ـ انجمن علوم قرآن و حديثپ  49

ن                 50 ا انجم اری ب دران ـ همک گاه مازن ی ـ دانش ديريت اجراي نامه م پژوهش
  مهرداد مدهوشی  89مهر   88مهر   علمی ـ پژوهشی  مديريت ايران

ژوهش  51 ه پ وزش وبرنام زی درآم الی ـ موس    ري هع ه س ژوهش و برنام زی  پ ري
 عزيزاله معماريانی   87آذر   78آبان  علمي ـ پژوهشي  آموزش عالی

 اکبر کميجانی   84اسفند   80اسفند   علمي ـ ترويجي  پژوهشها و سياستهای اقتصادی ـ وزارت امور اقتصادی و دارايي  52
 مهين پناهی   87آذر   82 فروردين علمي ـ پژوهشي  پژوهشهاي ادبي ـ انجمن زبان و ادبيات فارسي  53
اسماعيل سعدی پور بيابانگرد   88دی   87دی  علمي ـ پژوهشي های ارتباطی ـ سازمان صدا و سيماپژوهش  54
 يداله دادگر   90بهمن   83خرداد علمي ـ پژوهشي   مدرس  تربيت  دانشگاه ـ  اقتصادي   پژوهشهاي   55
 احمد مجتهد   91ارديبهشت   81تير   علمی ـ پژوهشی  طباطبائی  پژوهشهای اقتصادی ايران ـ دانشگاه عالمه  56
 حسين ميرجعفری  89خرداد   80خرداد  علمي ـ پژوهشي  اصفهان ـ دانشگاه )سابق انسانی  ادبيات و علوم(پژوهشهای تاريخی    57
 علی ذکاوتی قراگوزلو   91ارديبهشت   80ارديبهشت   علمي ـ ترويجي  پژوهشهاي تربيتي ـ دانشگاه تربيت معلم تهران  58

ـ موسسه جغرافيای ) پژوهشهای جغرافيايی سابق(پژوهشهاي جغرافياي انسانی   59
 کرامت اله زياری  88آذر   80مرداد  علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تهران

ـ موسسه جغرافيای  )پژوهشهای جغرافيايی سابق(پژوهشهاي جغرافياي طبيعی   60
 قاسم عزيزی   88آذر   80 مرداد علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تهران

 همکاری  اصفهان ـ مالی ـ دانشگاه  حسابداری پژوهشهای  61
  محسن دستگير  89خرداد   88خرداد  علمي ـ پژوهشي  ديگر های دانشگاه با 

 عبدالحسين شيروی  88مرداد   84مرداد   علمي ـ ترويجي شهردانشحقوقی ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیپژوهشهای 62
  ی تفرشیايمحمد عيس  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تربيت مدرس) مدرس سابق(ژوهشهای حقوقی تطبيقی ـ پ  63
 رضا زمانی   84مهر  73خرداد  علمي ـ پژوهشي  پژوهشهاي روانشناختي ـ خصوصي  64
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آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبير  تاريخ انقضا  تصويب

 محمد عموزاده   89ارديبهشت  80خرداد  علمي ـ پژوهشي  اصفهان ـ دانشگاه )ادبيات و علوم انسانی سابق(پژوهشهای زبانشناسی    65

های   66 ات پژوهش ان و ادبي ی  زب ات و(فارس وم ادبي انی عل ابق انس ـ           )س
 حسين آقا حسينی   89ارديبهشت  80خرداد  علمي ـ پژوهشي  اصفهاندانشگاه

 يحيی يثربی  89خرداد   80خرداد  پژوهشيعلمي ـ ـ دانشگاه تبريز)ادبيات و علوم انسانی سابق(پژوهشهای فلسفی  67
 محسن جوادی   90مهر   84مرداد  علمي ـ پژوهشي پژوهشهای فلسفی ـ کالمی ـ دانشگاه قم 68
  عادل آذر  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تربيت مدرس)مدرس سابق(پژوهشهای مديريت درايران ـ  69
 عذرا جارالهی   91مرداد   87مرداد   علمی ـ ترويجی وثرپليس زن ـ مجتمع آموزش عالی ک 70
 محمد نمازی  88بهمن   78مهر   علمي ـ پژوهشی ـ دانشگاه شيراز) علوم اجتماعی و انسانی سابق( پيشرفتهای حسابداری 71
  ی محمد ولویعل  89شهريور   80تير   علمی ـ پژوهشی )س(ـ دانشگاه الزهرا) علوم انسانی سابق(اسالم و ايران تاريخ 72
  عطاء اله حسنی  89شهريور   80خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه شهيد بهشتی)پژوهشنامه ادبيات و علوم انسانی سابق( تاريخ ايران  73
 رضا نظرآهاری   84خرداد  83خرداد  علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي ـ وزارت امور خارجه 74
 محمد باقری   88خرداد   87خرداد  علمي ـ پژوهشي نشگاه تهرانتاريخ علم ـ پژوهشکده تاريخ علم دا 75
  علی محمد ولوی  89شهريور   80تير   علمی ـ پژوهشی )س(ـ دانشگاه الزهرا) علوم انسانی سابق(نگاری  نگری و تاريختاريخ 76
 نايي ذاکرباقر ث   89مهر   83آذر  علمي ـ پژوهشي ها و پژوهشهای مشاوره ـ انجمن مشاوره ايرانتازه 77
 مجيد صادقی   90خرداد   82فروردين   علمي ـ ترويجي شناختيمؤسسه مطالعات علوم ـ شناختي هاي علومتازه 78
 حسن فقيه عبدالهی   89خرداد   83تير  علمي ـ ترويجي  خصوصی ـتحقيقات اسالمي  79
 عبادیجعفر   88اسفند   80اسفند  علمي ـ پژوهشي دانشگاه تهران ـتحقيقات اقتصادي  80
 محمدرضا کاويانی   90بهمن   78آذر  علمي ـ پژوهشي خصوصي ـتحقيقات جغرافيايي  81
 علی ثقفی   88خرداد   87خرداد  علمی ـ پژوهشی  تحقيقات حسابداری ـ انجمن حسابداری ايران 82
 محمدعلی اردبيلی   88مهر   86تير  علمي ـ پژوهشي تحقيقات حقوقی ـ دانشگاه شهيد بهشتی 83
 نسرين مصفا   85شهريور   84شهريور  علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان ـ انجمن ايرانی مطالعات زنان 84
آزار شيرازی عبدالکريم بی   87تير   86تير  علمي ـ پژوهشي )س(تحقيقات علوم قرآن و حديث ـ دانشگاه الزهرا 85

اعی            86 ی و اجتم ات فرهنگ کده مطالع ران ـ پژوهش ی اي ات فرهنگ تحقيق
سيد سعيد رضا عاملی   88خرداد   87خرداد  علمي ـ پژوهشي  شناسی ايران ارت علوم ـ همکاری با انجمن جامعهوز

  محمد جعفر پاک نيت  90تير   88تير   علمی ـ پژوهشی  تربيت اسالمی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  87
 محمود مهرمحمدی   89 شهريور  85شهريور  علمي ـ پژوهشي  تعليم و تربيت ـ وزارت آموزش و پرورش  88
غالمرضا رحمانی مياندهی   88ارديبهشت   86ارديبهشت  علمي ـ ترويجي  )ع(تعليم و تربيت اسالمی ـ دانشگاه امام حسين   89

ابرابری     90 م و ن اعی نظ ل اجتم ابق (تحلي انی س وم انس ات و عل نامه ادبي  ـ     )پژوهش
  مسعود چلبی  89 خرداد  80خرداد  علمي ـ پژوهشي  دانشگاه شهيد بهشتی  

 مهدی طالب  89شهريور   80مهر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران)نامه علوم اجتماعي سابق(توسعه روستايی  91
 سيد محمد مقيمی   88آبان   87آبان  علمي ـ پژوهشي توسعه کارآفرينی ـ دانشگاه تهران ـ همکاری با  انجمن مديريت ايران 92
 فرهنگ ارشاد   91خرداد   81اسفند  علمي ـ پژوهشي شناسي ايرانجمن جامعهجامعه شناسي ايران ـ ان 93
 رسول ربانی   88دی   80خرداد  علمي ـ پژوهشيـ دانشگاه اصفهان) پژوهشی سابق(جامعه شناسی کاربردی  94
 اعظم راودراد  89ديبهشتار  80مهر  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تهران)نامه علوم اجتماعي سابق(جامعه شناسی هنر و ادبيات  95
 مهدخت پورخالقی  89شهريور   80خرداد  علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه فردوسی مشهد)ادبيات و علوم انسانی سابق(جستارهای ادبی   96
 سيدهادی عربی   91ارديبهشت   84اسفند  علمي ـ پژوهشي جستارهای اقتصادی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 97
 عباس سعيدی   83خرداد   82خرداد   علمي ـ پژوهشی جغرافيايي ايرانجغرافيا ـ انجمن  98
 محمد حسين رامشت  88دی   80خرداد  علمي ـ پژوهشيـ دانشگاه اصفهان)پژوهشی سابق(ريزی محيطی جغرافيا و برنامه 99

جغرافيا و توسعه ـ دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ همکاری با انجمن   100
 حسنعلی غيور   89آبان   83آبان  پژوهشي علمي ـ  جغرافيای ايران
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 سعداله واليتی   88اسفند   86اسفند   علمي ـ پژوهشي  ای ـ دانشگاه فردوسی مشهد جغرافيا و توسعه ناحيه  101
 محمدجواد محمودی   90مرداد   77آبان   علمي ـ ترويجي  جمعيت ـ سازمان ثبت احوال  102
  علی رضائيان  90ارديبهشت  88ارديبهشت  علمی ـ پژوهشی  گاه شهيد بهشتیچشم انداز مديريت ـ دانش  103
 سيد رضا مودب  88اسفند   87اسفند   علمی ـ پژوهشی  های ديگر حديث پژوهی ـ دانشگاه کاشان ـ همکاری با دانشگاه  104
 الرحمن عالمعبد   85اسفند   84اسفند   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تهران )سابق حقوق و علوم سياسی(حقوق   105
 عباسعلی کدخدايی   91ارديبهشت   76خرداد   علمي ـ ترويجي  المللی مرکز امور حقوقی بينحقوقي ـ   106
سعادت مصطفوی سيدحسن  90خرداد   88خرداد   علمي ـ پژوهشي  واحد خواهران) ع(ـ دانشگاه امام صادق ) مشکوه النور(حکمت سينوی   107
  حسين کلباسی  89مهر   88مهر   علمی ـ پژوهشی  طباطبايی حکمت و فلسفه ـ دانشگاه عالمه  108
تهران محمدعلی مظاهری   87اسفند   86اسفند   علمي ـ پژوهشي  خانواده پژوهی ـ پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی   109
ای هسيدمحمدحسينی خامن   90ارديبهشت   85آذر   علمي ـ پژوهشي  بنياد حکمت اسالمی صدراخردنامه صدرا ـ   110

شناسی  جامعه  با انجمن  ـ همکاری انتظامی  علوم  ـ دانشگاه   انتظامی  دانش  111
سروستانی اله صديق رحمت  88خرداد   87خرداد   علمي ـ پژوهشی  ايران 

 اصغر افتخاری   89مرداد   87مرداد   علمي ـ پژوهشی  )ع(دانش سياسی ـ دانشگاه امام صادق    112

کده   113 وم  دانش گاه  انی انس عل منان  ـ دانش اری  ـ  س ن  همک ا انجم ان   ب و  زب
 مصطفی جباری   91ارديبهشت   83شهريور   علمی ـ ترويجی  فارسی ادبيات 

 حسن زارعی متين  90خرداد   86تير   علمی ـ ترويجی  دانشگاه اسالمی ـ نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها  114
 محمود هوشمند  90بهمن   83خرداد  علمي ـ پژوهشي  اری با انجمن بازرگانیدانش و توسعه ـ دانشگاه فردوسي ـ همک  115
 محمدرضا شعيری   88ارديبهشت   80خرداد   علمي ـ پژوهشي دانشور ـ دانشگاه شاهد  116
 محمد رضا مخبر دزفولی  89مهر   88مهر   علمی ـ پژوهشی  راهبرد فرهنگ ـ شورای عالی انقالب فرهنگی  117
 حسين کچويان   90اسفند   86اسفند   علمی ـ ترويجی  وصیراهبرد ياس ـ خص  118
  محمود صفارزاده    92تير   88تير   علمی ـ ترويجی  راهور ـ دفتر تحقيقات کاربردی پليس راهنمايی و رانندگی ناجا  119
 نعيم بديعی   88دی   86دی   علمي ـ ترويجي  ارشاد اسالمی  و   فرهنگ   وزارت رسانه ـ   120
 سيداکبر ميرحسنی   85دی   81دی   علمی ـ ترويجی  زبان ـ وزارت آموزش و پرورشرشد آموزش   121
 فضل اله باقرزاده  89شهريور   80دی   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تهران )حرکت سابق(رشد و يادگيری حرکتی ـ ورزشی   122

  یشناس جامعه  انجمن با   همکاری ـ   بهزيستي علوم  ـ دانشگاه  اجتماعي  رفاه   123
 سعيد مدنی  84فروردين  83فروردين  علمي ـ پژوهشي  ايران

 پريرخ دادستان   87تير   86تير  علمی ـ پژوهشی   روانشناسان ايرانی ـ دانشگاه آزاد اسالمی  124
 جواد اژه ای   87دی   83دی   علمي ـ پژوهشي  روانشناسي ـ انجمن ايراني روانشناسي  125
 اميرهوشنگ مهريار   89ارديبهشت  83مرداد   علمي ـ پژوهشي  شناسی ايرانرواناری با انجمن روانشناسي ـ دانشگاه تبريز ـ همک  126

گاه        127 الينی ـ دانش ی ب ی         روانشناس ن ايران ا انجم اری ب منان ـ همک س
  پرويز آزادفالح  89خرداد   88خرداد   علمي ـ پژوهشي  روانشناسی

  علی دالور  89خرداد   88خرداد   ژوهشیعلمی ـ پ  روانشناسی تربيتی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی  128
 محمدعلی بشارت   86اسفند   85اسفند   علمي ـ پژوهشي  روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ايران  129
 عباس حری   83بهمن   82بهمن   علمي ـ پژوهشي  روانشناسي و علوم تربيتي ـ دانشگاه تهران  130
 محمد تقی ايمان  89دی   87دی   علمی ـ پژوهشی  دانشگاه شناسی علوم انسانی ـ پژوهشگاه حوزه و  روش  131
اکبر موسوی موحدی علی   92شهريور   84مرداد   علمي ـ ترويجي  رهيافت ـ مرکز تحقيقات سياست علمی کشور   132
  عبدالعلی قوام  90خرداد   88خرداد   علمي ـ پژوهشي  المللی ـ دانشگاه شهيد بهشتی رهيافتهای سياسی و بين  133
  بين فريده حق  89شهريور   80تير   علمی ـ پژوهشی  )س(ـ دانشگاه الزهرا ) علوم انسانی سابق(بان پژوهی ز  134
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ان      135 های خراس ی و گويش ابق  (زبانشناس انی س وم انس ات و عل گاه     )ادبي  ـ دانش
 مهدی مشکوه الدينی  89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  فردوسی مشهد 

رضا مصطفوی   89تير   82مرداد   علمي ـ ترويجي ـ دانشگاه عالمه طباطبايي )زبان وادب سابق(دب پارسی زبان و ا  136
 سبزواری

 معصومه معدن کن  88آذر   80خرداد   علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه تبريز)ادبيات و علوم انسانی سابق(زبان و ادب فارسی   137
  حميد رضا شعيری  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی  انشگاه تربيت مدرسـ د) مدرس سابق(زبان و ادبيات تطبيقی ـ   138
  نجمه رجايی  89مهر   80خرداد   علمی ـ پژوهشی  دانشگاه فردوسی مشهد )ادبيات و علوم انسانی سابق(زبان و ادبيات عربی   139
محمود فتوحی رود معجنی   89تير   80خرداد   مي ـ پژوهشيعل  ـ دانشگاه تربيت معلم ) ادبيات و علوم انسانی سابق(زبان و ادبيات فارسی   140
 يحيی مدرسی تهرانی  90بهمن   84تير   علمي ـ پژوهشي  شناسی شناسی ـ انجمن زبان زبانزبان و   141
 محمدرضا حافظ نيا   84مرداد   83مرداد   علمي ـ پژوهشي  ژئوپلتيک ايران ـ انجمن ژئوپلتيک ايران  142
 منصور پهلوان    86تير   85تير   علمی ـ ترويجي   گی نبأ مبينسفينه ـ موسسه فرهن  143
 الدين الدين خواجه سيدجمال   88بهمن   87بهمن   علمي ـ پژوهشی  ايران ـ انجمن سنجش از دور ايران GISسنجش از دور و   144
 الرحمن عالمعبد   85اسفند   84اسفند   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تهران )حقوق و علوم سياسی سابق(سياست   145
 سيد رسول موسوی   88اسفند   81دی   علمي ـ ترويجي  سياست خارجي ـ وزارت امور خارجه  146
 محمدرضاحافظ نيا   88اسفند    82مهر   علمی ـ ترويجی  )ع(سياست دفاعی ـ دانشگاه امام حسين   147
سيد سپهر قاضی نوری   88فروردين   87روردين ف  علمي ـ پژوهشی  سياست علم و فناوری ـ انجمن علمی مديريت تکنولوژی ايران  148
  کاظم ياوری  89ارديبهشت   88ارديبهشت   علمی ـ پژوهشی  سياستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه يزد ـ همکاری با دانشگاههای ديگر    149
 نصراله حکمت  89وردين فر  80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه شهيد بهشتی )پژوهشنامه ادبيات و علوم انسانی سابق(شناخت    150
 رضا مؤدب   89مرداد   87مرداد   علمی ـ پژوهشی  شيعه شناسی ـ موسسه شيعه شناسی  151
 محمدمهدی عسکری   88مرداد   84مرداد   علمی ـ ترويجی  صنعت بيمه ـ بيمه مرکزی ايران  152
 رامپور صدر نبوی  89خرداد   80خرداد   ـ پژوهشيعلمي   ـ دانشگاه فردوسی مشهد )ادبيات و علوم انسانی سابق(علوم اجتماعی     153
 بهرام رنجبريان   81دی   77دی   علمی ـ ترويجی  علوم اداری و اقتصاد ـ دانشگاه اصفهان  154
 يداله مهرعليزاده  89ارديبهشت  79تير   علمي ـ پژوهشی ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز )علوم تربيتی و روانشناسی سابق(علوم تربيتی   155
 مهدی مهريزی   89مهر   85مهر   علمي ـ پژوهشی  علوم حديث ـ دانشکده علوم حديث  156

ا انجمن    معلم ـ همکاری     تربيت و ورزش ـ دانشگاه    حرکتی علوم   157 تربيت   ب
 امير احمد مظفری   87اسفند   83آبان   علمي ـ پژوهشی  بدنی و علوم ورزشی  

 علی فتحی آشتيانی   89فروردين   86مهر   پژوهشی ـعلمی   ) عج(اله  علوم رفتاری ـ دانشگاه علوم پزشکی بقيه  158
 محمود منصور   87دی   83دی   پژوهشی ـعلمی   علوم روانشناختی ـ خصوصی  159
 علی اصغر رواسی  89شهريور   80دی   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تهران )حرکت سابق(علوم زيستی ورزشی   160
 احمد واعظی   89خرداد   87خرداد   علمی ـ ترويجی  )ع(لوم علوم سياسی ـ دانشگاه باقرالع  161
 سيد کاظم طباطبايی  89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي مشهددانشگاه فردوسيـ)مطالعات اسالمی سابق( علوم قرآن و حديث  162
 سن فقيهیابوالح   88اسفند   86اسفند   پژوهشی ـعلمی   علوم مديريت ايران ـ انجمن علوم مديريت ايران  163
  سيد رحمت اله فتاحی  89خرداد   88خرداد   پژوهشی ـعلمی   علوم و فناوری اطالعات ـ پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران  164
بهاء الدين خرمشاهی   87اسفند    83اسفند پژوهشی  ـعلمی   ـ پژوهشگاه علوم انسانی) ويژه تاريخ(فرهنگ   165
 حسن زارعی متين   89فروردين   87فروردين   ترويجی ـعلمی   ريت پرديس قم دانشگاه تهرانفرهنگ مديريت ـ دانشکده مدي  166
 مرتضی فرهادی   88تير   86تير   علمي ـ پژوهشی  فصلنامه علوم اجتماعی ـ دانشگاه عالمه طباطبايي  167
 محمدتقی فخلعی   89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي مشهددانشگاه فردوسيـ)مطالعات اسالمی سابق( فقه و اصول  168
 محمد محمدرضايی  89دی   87دی   علمی ـ پژوهشی  فلسفه دين ـ وابسته به پرديس قم دانشگاه تهران  169
 محمود يزدی مطلق  89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  مشهد دانشگاه فردوسي ـ )مطالعات اسالمی سابق( فلسفه و کالم   170
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                                                                               علوم انساني 
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبير تاريخ انقضا  تصويب

  عبدالرسول کشفی  89مهر   74مرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تهران  )مقاالت و بررسيها سابق(فلسفه و کالم اسالمی   171

ان و                   172 رويج زب ن ت ا انجم اری ب فهان ـ همک گاه اص ی ـ دانش ون ادب  فن
  اسحاق طغيانی  89خرداد   88خرداد   علمی ـ پژوهشی  ادب فارسی

 محمد محمدرضايي   88شهريور   86شهريور   علمي ـ پژوهشي  قبسات ـ خصوصی  173
90دی   86دی   علمی ـ ترويجی  کارآگاه ـ معاونت آگاهی ناجا  174  محمود تواليی  
 مهدی ملک ثابت   87مرداد   86مرداد   علمي ـ پژوهشي  نامه زبان و ادبيات فارسی ـ دانشگاه يزد کاوش  175

اوش   176 ا دانشگاه            ک زد ـ همکاری ب انی ـ دانشگاه ي ديريت بازرگ های   های م
محمدرضا حميدی زاده   88بهمن   87بهمن   علمي ـ پژوهشي  يگرد

 فريبرز خسروی   90شهريور   80مهر   ترويجي ـعلمي   آتاب ـ آتابخانه جمهوري اسالمي ايران  177
 غالمرضا فدايی  90خرداد   80ارديبهشت   ترويجيـعلمي  آتابداري ـ دانشگاه تهران 178
 محمد حسين ديانی   88فروردين   84فروردين   علمي ـ پژوهشي  دس رضویکتابداری و اطالع رسانی ـ آستان ق  179
آبادی سعيد رضای شريف   91دی   87دی   علمی ـ ترويجی  ا.ا.گنجيه اسناد ـ سازمان اسناد کتابخانه ملی ج  180
فرد صغرميرباقریا سيدعلی   90ارديبهشت  85شهريور   علمي ـ پژوهشي  گوهر گويا ـ انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ايران  181
 ای محمد علی اژه  89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  اصفهان ـ دانشگاه )سابق انسانی  ادبيات و علوم(متافيزيک    182
بجنوردی سيدمحمدموسوی   88تير   86تير   علمي ـ پژوهشي  )ره(ـ پژوهشکده امام خمينی ) امام خمينی و انقالب اسالمی(متين   183
 سيد رضا سيدجوادين  88آذر   86دی   علمي ـ پژوهشي تهرانـ دانشکده مديريت دانشگاه)مديريت سابق دانش(رگانی بازمديريت 184

ا انجمن         185 ا ـ همکاری ب مديريت بر آموزش انتظامی ـ معاونت آموزشی ناج
 محمدرضا بهرنگی  88اسفند   87اسفند   علمی ـ ترويجی  پژوهشهای آموزشی ايران 

 علی اکبر فرهنگی  88آذر   86دی   علمي ـ پژوهشي  تهران ـ دانشکده مديريت دانشگاه  )مديريت سابق دانش (ی دولت  مديريت  186
 محمدرضا مهرگان  88آذر   86دی   علمي ـ پژوهشي  تهران  ـ دانشکده مديريت دانشگاه )مديريت سابق دانش (صنعتی   مديريت  187

ار          188 هد ـ همک گاه فردوسی مش ردا ـ دانش ديريت ف ديريت م ن م ا انجم ی ب
  عليرضا علی احمدی  89تير   88تير   علمي ـ پژوهشي  راهبردی ايران 

ديريت سابق    دانش (فناوری اطالعات   مديريت  189 ديريت دانشگاه     )م   ـ دانشکده م
 بابک سهرابی  88آذر   86دی   علمي ـ پژوهشي  تهران

 عباس خورشيدی   88اسفند   84اسفند   يترويج ـعلمي   )ع(مديريت نظامی ـ دانشگاه افسری امام علی   190
محمدعلی سبحان الهی   85بهمن   81بهمن   ترويجي ـعلمي   مديريت و توسعه ـ مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت  191
 حسن اسدی  89شهريور   80دی   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تهران )حرکت سابق(مديريت ورزشی   192
سيد حسين سراج زاده   89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تربيت معلم ) لوم انسانی سابقادبيات و ع(مسائل اجتماعی ايران   193
 محمدمهدی رکنی يزدی   89خرداد   80تير   ترويجي ـعلمي   مشكوه ـ بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي  194
سيد حسين سراج زاده   88خرداد   87خرداد   يعلمي ـ پژوهش  شناسی ايران مطالعات اجتماعی ايران ـ انجمن جامعه   195
 سيدکاظم سجادپور  85اسفند   81اسفند   ترويجی ـعلمی   مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز ـ وزارت امورخارجه  196
 حميد ابريشمی  89آذر   87آذر   علمي ـ پژوهشی  المللی انرژی مطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بين  197
 محمد خّير  88بهمن   78مهر   علمي ـ پژوهشی  ـ دانشگاه شيراز) علوم اجتماعی و انسانی سابق(ش و يادگيری مطالعات آموز  198
 محمدرضا صرفی   88مرداد   84مرداد   ترويجی ـعلمی   مطالعات ايرانی ـ دانشگاه کرمان  199
 محمود مهرمحمدی   90خرداد   84 ارديبهشت  پژوهشی ـعلمی   ريزی درسی ايران مطالعات برنامه درسی ـ انجمن برنامه  200
 پور محمود منشی  89مرداد   85مرداد   ترويجی ـعلمی   المللی ـ خصوصی مطالعات بين  201

ا              202 ي و روانشناسي ـ دانشگاه فردوسي مشهد ـ همکاری ب ات تربيت مطالع
 محمدرضا داورپناه   90بهمن   83خرداد  پژوهشيـ علمي   م و تربيتيانجمن تعل
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                                                                               انساني علوم 
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

 فرزانه فرحزاد   88مرداد   84مرداد   پژوهشی ـعلمی   مطالعات ترجمه ـ خصوصی  203

ات  204 تراتژيك           مطالع ات اس ي و مطالع هاي علم ز پژوهش ه ـ مرآ خاورميان
 محمود سريع القلم   84مرداد   80مرداد   ترويجي ـ علمي  خاورميانه

 محمد اخباری   88فروردين   87فروردين   ژوهشیعلمي ـ پ  مطالعات دفاعی استراتژيک ـ دانشگاه عالی دفاع ملی  205
 نهله غروی نائينی   88مرداد   87مرداد   علمي ـ پژوهشي مطالعات راهبردی زنان ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان 206
 سوسن سيف   88بهمن   83دی   علمی ـ پژوهشی  )س(الزهر ا  روانشناختی ـ دانشگاه  مطالعات  207
 خديجه سفيری   89فروردين   83دی   پژوهشی ـعلمی   )س(ه الزهرا مطالعات زنان ـ دانشگا  208
 محمود عابدی   88خرداد   87خرداد   پژوهشی ـعلمی   مطالعات عرفانی ـ دانشگاه کاشان  209
ارمکیمحمد تقی آزاد   90ارديبهشت  85آذر   علمي ـ پژوهشي  فرهنگی و ارتباطات ـ انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات مطالعات  210

ـ دانشگاه    )علوم تربيتی و روانشناسی سابق(مطالعات کتابداری و علم اطالعات   211
 عبدالحسين فرج پهلو  88اسفند   79تير   علمي ـ پژوهشی شهيد چمران اهواز

 مهدی الوانی   83اسفند   81اسفند   ترويجي ـعلمي   مطالعات مديريت ـ دانشگاه عالمه طباطبايي  212
  سيد مهدی الوانی  89خرداد   88خرداد   علمی ـ پژوهشی  يت انتظامی ـ دانشگاه علوم انتظامی مطالعات مدير  213
 محمود صفارزاده   91دی   87دی   علمی ـ ترويجی  مطالعات مديريت ترافيک ـ دانشگاه علوم انتظامی   214

مطالعات مديريت صنعتی ـ دانشگاه عالمه طباطبايی ـ انجمن مديريت   215
 صدقيانی جمشيد صادقی  89مهر   88مهر   علمی ـ پژوهشی  ناستراتژيک ايرا

 محمدرضا حافظ نيا   88اسفند   84اسفند   پژوهشی ـعلمي   موسسه مطالعات ملیـ  لیمطالعات م  216

ای ـ دانشگاه اصفهان ـ همکاری  مطالعات و پژوهشهای شهری ـ منطقه  217
  د تقوايیمسعو  89خرداد   88خرداد   پژوهشی ـعلمي   با دانشگاهی ديگر

 ابوالفضل ساجدی   90شهريور   86شهريور   علمی ـ ترويجی  )ره(معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی   218
 رضا اکبريان  89اسفند   87اسفند   علمی ـ پژوهشی  )  ره(معرفت فلسفی ـ موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمينی   219
 حبيب اله زنجانی   88فروردين   87فروردين   علمي ـ پژوهشی  ناسی ايرانش شناسی ـ انجمن جمعيت نامه انجمن جمعيت  220
 جالل الدين رفيع فر   84خرداد  83خرداد  پژوهشيـ  علمي  نامه انسان شناسي ـ انجمن انسان شناسي ايران  221
 رضا اکبری   88تير   86تير   پژوهشيـ  علمي  )ع(نامه حکمت ـ دانشگاه امام صادق   222
)گيالنی(احمد سميعی    82بهمن   78بهمن   علمي ـ پژوهشي  تان ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسينامه فرهنگس  223
سيد ابوالفضل موسويان   88بهمن   79بهمن   علمي ـ پژوهشي  نامه مفيد ـ دانشگاه مفيد  224
 سيد محمد اعرابی  91دی   87دی   علمی ـ ترويجی  نظارت و بازرسی ـ بازرسی کل ناجا  225

امنيت انتظامی ـ سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا ـ همکاری با نظم و   226
 علی دالور  88اسفند   87اسفند   علمی ـ ترويجی  انجمن روانشناسی اجتماعی ايران 

 ـ دانشگاه )پژوهشنامه ادبيات و علوم انسانی سابق(نقد زبان و ادبيات خارجی    227
  الل سخنورج  89شهريور   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  شهيد بهشتی

 عليرضا کيامنش  89خرداد   83فروردين  پژوهشيـ  علمي  نوآوريهاي آموزشي ـ وزارت آموزش و پرورش  228
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                                                                               علوم انساني 
  »نشريات التين«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

1  
Iranian Journal of Applied Linguisties  

 محمودرضا عطايی  83دي   81دي   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تربيت معلمـ  شناسي آاربردي زبان

2  
International Journal of Information Science& Management 

 جعفر مهراد   91مرداد   87مرداد   علمي ـ پژوهشي  رسانی علوم و فناوری ـ ای اطالع مرکز منطقه

3  International Journal of Psychology 
 رضا زمانی   83دي   82دي   علمي ـ پژوهشيايران  انجمن روانشناسيروانشناسی ـ 

4  
Journal of English Language Teaching and Learning

 ـ )ادبيات و علوم انسانی سابق(مطالعات آموزش و فراگيری زبان انگليسی  
  دانشگاه تبريز 

 مسعود رحيم پور  89تير   80خرداد   علمي ـ پژوهشي

5  Plume ـ )به زبان فرانسه( انجمن زبان و ادبيات فرانسهقلم ـ    نسرين خطاط   89خرداد   83اسفند   علمي ـ پژوهشي 

6  Teaching English Language 
 رضا غفارثمر   84شهريور   83شهريور   علمي ـ پژوهشي  آموزش زبان انگليسي ـ انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران

7  
The Iranian Journal of International  Affairs 

 محمدکاظم سجادپور   86خرداد   82خرداد   علمي ـ ترويجي وزارت امور خارجهالملل ـ  امور بين

  
  
  

                                                                              علوم انساني  
  »نشريات عربی«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   عتبارا  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

  العلوم االنسانية للجمهوری اسالمية االيرانية  1
The Journal of Humanities مدرس  دانشگاه تربيت ـ  

 وند صادق آيينه  84مهر   83تير   علمي ـ پژوهشي

ان و        2 ن زب ه ـ انجم ا فصليه محكم ه و آدابه ه العربي ه للغ ه االيراني الجمعي
 آذرتاش آذرنوش  84آبان   83آبان   علمي ـ پژوهشي ات عربيادبي

محمدمهدی التسخيری  82ارديبهشت   78ارديبهشت  ترويجي علمي ـ  رساله التقريب ـ مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي  3
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                                                                            فنی و مهندسی 
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

 ريشم چیاحمد اب  89مهر   84خرداد   علمي ـ پژوهشي  مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب ـآب و فاضالب   1
 شاهی محمدحسن پنجه  89 شهريور  77اسفند   علمي ـ ترويجي  ا.ا.آميته ملي انرژي ج ـانرژي ايران   2
 زاده محسن تهرانی  89شهريور   82خرداد   علمي ـ ترويجي  راه و ساختمان يانجمن مهندس ـبنا   3

د      4 ديريت تولي ين (بين المللی مهندسی صنايع و م وم مهندسي سابق     ب ي عل  ـ  )الملل
سيد محمد سيد حسينی  88اسفند   80مرداد   علمي ـ پژوهشي دانشگاه علم و صنعت

ا انجمن حمل         5 پژوهشنامه حمل و نقل ـ پژوهشکده حمل و نقل ـ همکاری ب
 محمود عامری  88مرداد   83آبان   پژوهشی ـعلمی   و نقل ريلی ايران

ه   6 نامه زلزل ه           پژوهش ي زلزل ي و مهندس ين  ـشناس ه ب ي موسس  الملل
 عباسعلی تسنيمی  88آذر   77اسفند   علمي ـ ترويجي  شناسي و مهندسي زلزله زلزله

 علی اکبر سيف کردی  89اسفند   80دی   علمی ـ پژوهشی  پژوهشگاه صنعت نفت ـ پژوهش نفت  7
 محمد کارآموز  88اسفند   82مرداد   علمي ـ پژوهشي  انجمن علوم و مهندسي منابع آب ـ تحقيقات منابع آب ايران  8
 محمدحسن سعيدی  88مرداد   87مرداد   علمي ـ پژوهشي  تحقيقات موتور ـ شرکت تحقيق، طراحی و توليد موتور ايران خودرو  9

 مرتضی غفوری  90تير   86دی   علمی ـ ترويجی  تحقيق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی  10
 حميد بهبهانی  88ذر آ  82آبان   علمي ـ ترويجي  وزارت راه وترابري ـجاده   11
  سيد حسين نوعی  89مرداد   79خرداد   علمی ـ پژوهشی  مشهد فردوسي ـ دانشگاه )مهندسی سابق دانشکده(انتقال  های پديده  و  جداسازی  12

اد دانشگاهی         13 اوری اطالعات و ارتباطات جه رشد فناوری ـ مرکز رشد فن
 قیجعفر توفي  88مرداد   87مرداد   علمی ـ ترويجی  )رويش(

 جالل حجازی  90تير   82خرداد   علمي ـ ترويجي  انجمن ريخته گران ايران ـريخته گري   14
 ور احمد رضا پيشه 89ارديبهشت   77اسفند   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه صنعتي اصفهان ـ) استقالل سابق(روشهای عددی در مهندسی   15

ک     روش  16 ی مکاني باتی در مهندس ای محاس اب   (ه ی س کده مهندس ـ  ) قدانش
  محمد رضا پيکر  89مرداد   79خرداد   علمی ـ پژوهشی  دانشگاه فردوسی مشهد

 حسين معماريان  84آذر   83آذر   علمي ـ پژوهشي  شناسی مهندسی ايران ـ انجمن زمين شناسی مهندسی ايران زمين  17
 انشجوفرهاد د  89شهريور   83دی   علمي ـ پژوهشي  های فوالدی ايران سازه وفوالد ـ انجمن سازه  18
 حسين سرپولکی  89مهر   84خرداد   علمي ـ ترويجي  سراميک ايران ـ انجمن سراميک ايران  19
 محمد فرشچی  87تير   86تير   علمی ـ پژوهشی  سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ايران  20
 فاييابوالحسن و  87اسفند   84خرداد   علمي ـ پژوهشي  شريف ويژه علوم و مهندسی ـ دانشگاه صنعتی شريف  21
 ابوالحسن وفايي  87اسفند   84خرداد   علمي ـ پژوهشي  شريف ويژه مهندسی عمران ـ دانشگاه صنعتی شريف  22
 ابوالحسن وفايي  87اسفند   84خرداد   علمي ـ پژوهشي  شريف ويژه مهندسی مکانيک ـ دانشگاه صنعتی شريف  23
 سعيد تقوايی  90شهريور   86شهريور   ترويجیعلمی ـ   صنعت الستيک ـ شرکت مهندسی و تحقيقات صنايع الستيک  24
 فتح اله مضطرزاده  87شهريور   86شهريور   علمی ـ ترويجی  صنعت و دانشگاه ـ جمعيت ايرانی پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  25

وم   26 ايي عل ران ـ       دري ن   اي ا      انجم اری ب ران همک ايی اي ون دري وم و فن عل
 محمدعلی سحری  84آبان   83آبان   شیپژوه ـعلمی   مدرس  تربيت  دانشگاه

 ناصر محمدی  88دی   78دي   علمي ـ پژوهشي مرآز تحقيقات پليمر ايران ـ علوم و تكنولوژي پليمر  27

ا  ) ره(علوم و فناوری دريا ـ دانشگاه علوم دريايی امام خمينی     28 همکاری ب
 معتمداحمد   88دی   87دی   علمی ـ ترويجی  انجمن علوم و فنون دريايی ايران 

 علی اکبر يوسفی  89دی   87دی  علمی ـ پژوهشی   علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشکده صنايع رنگ  29

علوم و فناوری فضايی ـ انجمن هوا فضای ايران ـ همکاری با پژوهشگاه     30
 محسن بهرامی  88آبان   87آبان   علمی ـ پژوهشی  هوا فضا
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ف
ردي
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  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

وم و مهندسی جداسازی ـ دانشگاه شه        31 ا      عل ان ـ همکاری ب اهنر کرم يد ب
 سيد سياوش مدائنی  87دی   86دی   علمی ـ پژوهشی  انجمن مهندسی شيمی ايران

 مهدی صالحی  88مهر   82اسفند   علمي ـ پژوهشي  انجمن علوم وتكنولوژي سطح ايرانـ علوم و مهندسی سطح ايران   32
 حميد سربازی آزاد  88مهر   82مرداد   هشيعلمي ـ پژو  انجمن آامپيوتر ايران ـ علوم و مهندسي آامپيوتر  33
 جالل الدين شايگان  88دی   86دی   علمی ـ ترويجی  های نفتی فرآيند نو ـ شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده  34

ات و              35 اوری اطالع ن فن ران ـ انجم ات اي ات و ارتباط اوری اطالع  فن
 کريم فائز  87تير   86تير   علمی ـ پژوهشی  ارتباطات ايران

 حکاک  87اسفند   80مهر   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تربيت مدرس ـ ني و مهندسي مدرسف  36
 علی خاکی صديق  83خرداد   82خرداد   علمي ـ پژوهشي انجمن مهندسي آنترل و ابزار دقيق ايران ـ آنترل  37
 محمد طيبی رهنی  87اسفند   83رداد م  علمی ـ پژوهشی  اميرکبير ـ همکاری با دانشگاه) ع(حسين  امام دانشگاهـ  وهوافضا مکانيک  38
 غالم حسين لياقت  89مهر   84ارديبهشت   علمی ـ پژوهشی  مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی   39
 محمدعلی گلعذار 89ارديبهشت   77اسفند   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه صنعتي اصفهان ـ) استقالل سابق(مواد پيشرفته در مهندسی   40
محمدی حميدرضاصادق  88اسفند   83فروردين   علمي ـ پژوهشي  جهاد دانشگاهي ـسی کامپيوتر مهندسي برق و مهند  41
 علی رستمی  88دی   80ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تبريز )دانشکده فنی سابق(مهندسی برق دانشگاه تبريز   42

ي          43 ران ـ انجمن مهندس رق و الكترونيك اي رق و الکترونيکنمهندسي ب ب
 گئورگ قره پتيان  88مهر   83فروردين   علمي ـ پژوهشي ايران

 فرزام فرهمند  88شهريور   82ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي  مهندسي پزشكي زيستی ـ انجمن مهندسي پزشكي ايران  44

ا                  45 ران ـ همکاری ب ل اي ل ـ انجمن مهندسی حمل و نق مهندسی حمل و نق
 محمود صفارزاده   88بهمن   87بهمن   شيعلمي ـ پژوه  انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران

 محمدسعيد سيف  88مرداد   82دي   علمي ـ پژوهشي  انجمن مهندسي دريايي ـ مهندسي دريا  46
 جالل الدين شايگان  88اسفند   84اسفند   ترويجی ـعلمی   مهندسی شيمی ايران ـ انجمن مهندسی شيمی ايران  47
  محمدرضا اصفهانی  89مرداد   79خرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه فردوسي مشهد )قدانشکده مهندسی ساب(مهندسی عمران فردوسی   48

ر سابق  ( زيست اميرآبير عمران و محيط   مهندسی  49 دانشگاه صنعتي    ـ  )اميرکبي
 عليرضا رهايی  88دی   78ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  اميرآبير

ز        50 گاه تبري ت دانش يط زيس ران و مح ی عم ی س  (مهندس کده فن ـ      )ابقدانش
 کريم عابدی  88دی   80ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تبريز

 جالل حجازی  89آذر   80دی   علمی ـ ترويجی انجمن مهندسي متالورژی ايران ـمهندسی متالورژی   51
  ليل وحدتی خاکیج  89مرداد   79خرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه فردوسي مشهد )دانشکده مهندسی سابق(مهندسی متالورژی و مواد   52
علی اصغر حسنی پاک  83اسفند   82اسفند   علمي ـ پژوهشي  انجمن مهندسي معدن ايرانـ مهندسي معدن   53
 مجيد صفار اول  88دی   78ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه صنعتي اميرآبير ـ )اميرکبير سابق( مهندسی مکانيک اميرآبير  54
 عباس راستگو  88خرداد   87خرداد   علمی ـ ترويجی  انيک ايرانمهندسی مکانيک ـ انجمن مهندسی مک  55
 محمدرضا اسالمی  90تير   83تير   علمي ـ پژوهشي  مهندسي مكانيك ايران ـ انجمن مهندسي مكانيك  56
 واناسماعيل خوش ر  88دی   80ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تبريز )دانشکده فنی سابق(مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز   57
علی اکبر صالحی نيشابوری  87اسفند   82اسفند   علمي ـ پژوهشي  انجمن هيدروليك ايران ـهيدروليك   58
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  »نشريات التين«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

1  Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)
 علی کاوه  89مهر   83دي   علمي ـ پژوهشي  آسيايی مهندسی عمران ـ مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن 

2  Electrical Engineering, Amirkabir   
 الدين نيکروش سيدکمال  88دی   78ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي   دانشگاه صنعتی اميرکبير  ـ ) اميرکبير سابق(

3  

Chemical, Polymer and Material Science and Technology, 
Amirkabir  

ر      مهندسی واد اميرآبي ر و م ر سابق  ( شيمی، پليم ه صنعتي  دانشگا  ـ  )اميرکبي
  اميرآبير

 مرتضی سهرابی  88دی   78ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي

4  
Iranian Journal of Biotechnology  

ي   ـ  بيوتكنولوژي ايران ات   مرآز مل ك    مهندسي  تحقيق وژي  ژنتي   و بيوتكنول
  ايران 

 لطفی  عباس صاحبقدم  92شهريور   82اسفند   علمي ـ پژوهشي

5  Iranian Journal of Chemical Engineering 
 جعفر توفيقی داريان  88اسفند   81 آبان  علمي ـ پژوهشي  مهندسی شيمی ـ انجمن مهندسی شيمی ايران

6  Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  
محمد خلج امير حسينی  89مهر   81آذر   علمي ـ پژوهشي  صنعت  و علم مهندسی برق و الکترونيک ـ دانشگاه

7  
Iranian Journal of Materials Science and Engineering  

همکاری با انجمن  ـ علوم و مهندسی مواد ـ دانشگاه علم و صنعت
  مهندسی متالوژی و انجمن سراميک ايران

 پرويز دوامی  88دی   81آذر   علمي ـ پژوهشي

8  Iranian Journal of Mechanical Engineering 
 محمدرضا اسالمی  90مرداد   82دي   علمي ـ پژوهشي  مكانيك ايران  ين مهندسمهندسی مکانيک ـ انجم

9  Iranian Journal Of Operations Research 
 محمد مدرس يزدی  88مرداد   87مرداد   علمي ـ پژوهشي  تحقيق در عمليات ـ انجمن ايرانی تحقيق در عمليات

10  Iranian Journal of Science & Technology 
 محمود يعقوبی  87اسفند   80خرداد   علمي ـ پژوهشي   تکنولوژی ـ دانشگاه شيرازعلوم و 

11  Iranian Polymer Journal 
 حميد ميرزاده  91مهر   78دي   علمي ـ پژوهشي  پليمر ـ مرآز تحقيقات پليمر ايران

12  
International Journal of Civil Engineering  

م و صنعت  دانشگاه ع  المللی مهندسی عمران ـ    بين ا انجمن      ل ـ همکاری ب
   مهندسی عمران 

 محمدحسن بازيار  89 اريبهشت  81آذر   علمي ـ پژوهشي

13  International Journal of Engineering 
 االسالم صدرنژاد سيد خطيب  87اسفند   78 آبان  علمي ـ پژوهشي   انرژي و مواد المللی مهندسی ـ پژوهشگاه بين 

14  International Journal of Industrial Engineering 
 رسول نورالنساء  89آبان   87آبان   علمي ـ پژوهشي مهندسی صنايع ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

15  

International Journal of Industrial Engineering  and 
Productional Research 

د    بين ديريت تولي و   ( المللی مهندسی صنايع و م ي عل ين الملل  ـ  )م مهندسي سابق  ب
 دانشگاه علم و صنعت

سيد محمد سيد حسينی  88اسفند   80مرداد   علمي ـ پژوهشي

16  International Journal of Iron & Steel Society of Iran
 علی سعيدی   88مهر   82مرداد   علمي ـ پژوهشي  بين المللي آهن و فوالد ـ انجمن آهن و فوالد  ايران

17  Journal of Aerospace Science and Technology 
 کريم مظاهری  88مهر   83آذر   علمي ـ پژوهشي  علوم و تکنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ايران

18  Journal of Industrial and Systems Engineering 
و سيستم ها ـ مهندسی صنايع انجمن مهندسی صنايع ايران  رسول حجی  87تير   86تير   علمي ـ پژوهشي 

  

 .اند نمايه شده  ISIاز موسسه  WOSاين نشريات در پايگاه   
 .باشد می) IF(اند و دارای ضريب تأثير  نمايه شده  ISIاز موسسه  JCRاين نشريات در پايگاه   
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ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

19  
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 

ه ـ موسسه     ه شناسی و مهندسی زلزل ين زلزل ي ب ه الملل  و شناسي زلزل
  زلزله مهندسي

 عباسعلی تسنيمی  87اسفند   80 ارديبهشت  علمي ـ پژوهشي

20  Modeling, Identification, Simulation & Control, Amirkabir
 الدين نيکروش سيدکمال  88دی   78ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي   دانشگاه صنعتی اميرکبير  ـ ) اميرکبير سابق(

21   Scientia Iranica دانشگاه صنعتي شريف ـ    ابوالحسن وفايي  88خرداد   80خرداد   علمي ـ پژوهشي 

    
کشاورزی و منابع طبيعی                                                  

  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيراريخ انقضات  تصويب

 ناصر طالب بيدختی  85اسفند   84اسفند   پژوهشیـعلمی آبخيزداری ـ انجمن آبخيزداری ايران 1
 امين عليزاده  88فروردين   80خرداد   علمي ـ پژوهشي ـ دانشگاه فردوسي مشهد) علوم و صنايع آشاورزي سابق(آب و خاک 2
 امين عليزاده  86خرداد   85خرداد   پژوهشیـعلمی يرانآبياری و زهکشی ـ انجمن آبياری و زهکشی ا 3
 مهران غزوی  87بهمن   79تير   علمي ـ پژوهشي گياه پزشکیآفات و بيماريهاي گياهي ـ مؤسسه تحقيقات 4
 محسنی صمدی  87آذر   79بهمن   علمي ـ پژوهشي اقتصاد آشاورزي و توسعه ـ وزارت جهاد آشاورزي 5
 محمد بخشوده  89اسفند   84مرداد   علمي ـ پژوهشي اقتصاد کشاورزی ايراناقتصاد کشاورزی ـ انجمن  6

عه   7 اد و توس اورزی   اقتص نايع (کش وم و ص اورزي  عل ابق  آش ـ                )س
فروشانی ناصرشاه نوشی  88فروردين   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  مشهد فردوسي دانشگاه

محمد رضا جالل کمالی  89مهر   81بهمن   علمي ـ پژوهشي  اصالح نهال و بذرـ مؤسسه تحقيقات ) نهال و بذر سابق(زراعی نهال و بذر  به  8
 محمد ترابی  89مهر   81بهمن   علمي ـ پژوهشي  ـ مؤسسه تحقيقات اصالح نهال و بذر) نهال و بذر سابق(نژادی نهال و بذر  به  9

 کرامت اله ايزدپناه  87ر آذ  78تير   علمي ـ پژوهشي  شناسی گياهي ايران بيماريهاي گياهي ـ انجمن بيماري  10

بيوتکنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه شهيد باهنر کرمان ـ همکاری با انجمن   11
  مختار جاللی  89مهر   88مهر   علمی ـ پژوهشی  بيوتکنولوژی ايران

هاي   12 ت پژوهش اک حفاظ ابق     (آب و خ ان س ی گرگ ابع طبيع اورزی و من وم کش  ـ      )عل
 فرهاد ُخرمالی  89شهريور   78آبان   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه گرگان

 حميد سيادت  88آذر   81دی   علمي ـ پژوهشي ـ مؤسسه تحقيقات خاك و آب)علوم خاك و آب سابق(پژوهشهای خاک  13
مهدی نصيری محالتی  88اسفند   84اسفند   پژوهشیـعلمی پژوهشهای زراعی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد 14
  اصغر خسرو شاهی  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز)شاورزی سابقدانش ک(پژوهشهای صنايع غذايی  15
  زاده اکبر تقی  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی ـ دانشگاه تبريز)دانش کشاورزی سابق(پژوهشهای علوم دامی  16

پژوهشهای علوم و صنايع غذايی ايران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ همکاری   17
  محمد علی رضوی  89تير   88تير   علمی ـ پژوهشی  نجمن علوم و صنايع غذايی ايرانبا ا

ـ پرديس کشاورزی و  )علوم کشاورزی ايران سابق(تحقيقات آب و خاک ايران    18
  زاده صالح کوچک 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   منابع طبيعی دانشگاه تهران

ـ پرديس  )علوم کشاورزی ايران سابق(ان تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی اير  19
  حسين شعبانعلی فمی 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران

 خسرو ثاقب طالبی  92خرداد   84اسفند  پژوهشی ـعلمی   تحقيقات جنگل و صنوبر ايران ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران  20
 مهدی سلطانی  87آذر   80اسفند   علمي ـ پژوهشي شکی ـ دانشگاه تهرانتحقيقات دامپز 21

تحقيقات ژنتيک و اصالح گياهان مرتعی ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع   22
حسين ميرزايی ندوشن  87بهمن   85مهر   پژوهشی ـعلمی  ايران

محمد مهدی فائزی پور  90خرداد   85اسفند   علمي ـ پژوهشي  تحقيقات جنگلها و مراتع ايران کاغذايران ـ موسسه چوب و علوم تحقيقات  23

ع            24 ا و مرات ات جنگله ران ـ موسسه تحقيق ي و معطر اي تحقيقات گياهان داروي
 فاطمه سفيدکن  92ارديبهشت  85مرداد   پژوهشی ـعلمی   ايران

تحقيقات مرتع و بيابان ايران ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران ـ   25
 بهرام پيمانی فرد  88دی   84فروردين   علمي ـ پژوهشي  انجمن مرتعداری ايرانهمکاری با 

 مرتضی الماسی  89دی   79بهمن   علمي ـ پژوهشي  مهندسي آشاورزي تحقيقات فني و آشاورزي ـ موسسه تحقيقات مهندسي  26
 زاده احمد افضل  89مهر   85اسفند   علمي ـ پژوهشي  ـ مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران) کشاورزی سابق(توليدات دامی   27
 قدرت اله فتحی  89مهر   78تير   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز )علمي آشاورزي(توليدات گياهی   28

توليد گياهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ـ    29
 سراله گالشی  88خرداد   87خرداد   هشيعلمي ـ پژو  همکاری با انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات
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کشاورزی و منابع طبيعی                                                  
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   عتبارا  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

صفت اصغر درويش علی  88بهمن   87بهمن   علمي ـ پژوهشي  جنگل ايران ـ انجمن جنگلبانی ايران  30
  باريس مجنونيان  89خرداد   79خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه تهران )منابع طبيعی ايران سابق(های چوب  جنگل و فرآورده  31
 جواد گوهری  88آذر   81اسفند   علمی ـ پژوهشی  ندـ مؤسسه تحقيقات چغندرقندچغندرق  32
راشدمحصل محمدحسن  88فروردين   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه فردوسي مشهد )علوم و صنايع آشاورزي سابق(حفاظت گياهان   33
 نعيم آلبوغبيش  88رداد م  84مرداد   علمي ـ پژوهشي دامپزشکی ايران ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز  34
  محمد رضا نيشابوری  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تبريز )دانش کشاورزی سابق(دانش آب و خاک   35

ـ پرديس کشاورزی و  )علوم کشاورزی ايران سابق(دانش گياهپزشکی ايران   36
  ليل طالبی جهرمیخ 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   منابع طبيعی دانشگاه تهران

 رسول زارع  87آذر   82خرداد   علمي ـ پژوهشي  رستنيها ـ وزارت جهاد آشاورزي   37
 محمد حسين کريم  87آذر   84اسفند  پژوهشی ـعلمی  روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی  38
 منصور اميدی  92خرداد   85مهر   پژوهشی ـعلمی   ژنتيک نوين ـ انجمن ژنتيک ايران  39
 جميله پازوکی  87آذر   79بهمن   علمي ـ پژوهشي  الت ايران ـ مؤسسه تحقيقات شيالت ايرانعلمي شي  40
غالمحسين داوری نژاد  88فروردين   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه فردوسي مشهد )علوم و صنايع آشاورزي سابق(علوم باغبانی   41

س کشاورزی و منابع ـ پردي )علوم کشاورزی ايران سابق(علوم باغبانی ايران   42
  علی عبادی 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   طبيعی دانشگاه تهران

 عزت اله کرمی  87بهمن   84اسفند   پژوهشی ـعلمی   علوم ترويج و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترويج و آموزش کشاورزی  43

ـ پرديس کشاورزی و منابع  )علوم کشاورزی ايران سابق(علوم دامی ايران   44
 محمد مرادی شهربابک 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   طبيعی دانشگاه تهران

 مسعود اصفهانی  87آذر   78اسفند   علمي ـ پژوهشي  علوم زراعي ايران ـ انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات  45

ـ پرديس کشاورزی و  )علوم کشاورزی ايران سابق(علوم گياهان زراعی ايران   46
  محمد رضا نقوی 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   انشگاه تهرانمنابع طبيعی د

 محمد حسين عزيزی  87بهمن   82اسفند   علمي ـ پژوهشي  علوم و صنايع غذائي ايران ـ انجمن علوم وصنايع غذايي ايران  47

اک   48 وم آب و خ ي  (عل ابع طبيع اورزي و من ون آش وم و فن نعتي  ) عل گاه ص ـ دانش
 محمد افيونی  89شهريور   77اسفند   شيعلمي ـ پژوه  اصفهان

 مرتضی خوشخوی  87آذر   83ارديبهشت   علمی ـ پژوهشی  علوم و فنون باغبانی ايران ـ انجمن باغبانی ايران  49
 منوچهر فتحی مقدم  89مهر   78تير   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز )علمي آشاورزي(علوم و مهندسی آبياری   50
 نصرت اله صفائيان  87بهمن   85شهريور   علمي ـ پژوهشي  نجمن مرتعداری ايرانمرتع ـ ا  51

ـ پرديس کشاورزی و  )علوم کشاورزی ايران سابق(مهندسی بيوسيستم ايران   52
  عليرضا کيهانی 89ارديبهشت   86مهر   پژوهشی ـعلمی   منابع طبيعی دانشگاه تهران

 شهاب منظری  87آذر   81اسفند   علمی ـ پژوهشی  شناسي ايران نامه انجمن حشره شناسی ايران ـ انجمن حشره  53
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کشاورزی و منابع طبيعی                                                  
  »نشريات التين«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيراتاريخ انقض  تصويب

1  Archives of Razi Institute  
 سيد علی پوربخش  84مهر   80مهر   علمي ـ پژوهشي  مؤسسه تحقيقات واآسن و سرم سازي رازي -علمي رازي

 داريوش مظاهری  90آذر   79تير   علمي ـ پژوهشي Desert ـمرآز تحقيقا ت آويري و بياباني دانشگاه تهران   بيابان ـ  2

3   Iranian Journal of Fisheries Sciences  
 عيسی شريف پور  89اسفند   82فروردين   علمي ـ پژوهشي  ايران علوم شيالت ـ مؤسسه تحقيقات شيالت

4   Iranian Journal of  Veterinary Research 
 سيد مجتبی کافی  88بهمن   82فروردين   علمي ـ پژوهشي  تحقيقات دامپزشکی ـ دانشگاه شيراز  

5  Iranian Journal of  Veterinary Surgery (ggvs)  
 ايرج نوروزيان  86خرداد   85خرداد   پژوهشی ـعلمی   جراحی دامپزشکی ـ انجمن جراحی دامپزشکی ايران 

6  Iranian Journal of  Weed Science 
 حسين غديری  87آذر   82اسفند   علمي ـ پژوهشي  دانش علفهاي هرز ايران ـ انجمن علوم علفهاي هرز ايران

7  International Journal of Veterinary Research 
  مهدی سلطانی  91خرداد   88خرداد   علمی ـ پژوهشی  المللی تحقيقات دامپزشکی ـ دانشگاه تهران بين

8  
 Journal of Agricultural Science and Technology  

 کاظم پوستينی  87آذر   80شهريور   علمي ـ پژوهشي  دانشگاه تربيت مدرسعلوم و فناوری کشاورزی ـ 

9  Journal of Plant Physiology and Breeding 
  محمد مقدم واحد  89شهريور   80خرداد   علمی ـ پژوهشی  ـ دانشگاه تبريز )دانش کشاورزی سابق(فيزيولوژی و اصالح گياهان 
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علوم پايه                                                             
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

وم و   شنا شناسی  ـ مرکز ملی اقيانوس  اقيانوس  1 سی ـ همکاری با انجمن عل
 احمد سواری  88بهمن   87بهمن   علمي ـ پژوهشي  فنون دريايی ايران

 رحيم چينی پرداز  83بهمن   79بهمن   علمي ـ ترويجي  انديشه آماري ـ انجمن آمار ايران  2
 پروين نصيری  88مهر   80مهر   علمي ـ ترويجي  انسان و محيط زيست ـ انجمن محيط زيست  3
 منصور اميدی  87دی   86دی   علمی ـ ترويجی  زيستی ـ انجمن علمی ايمنی زيستیايمنی   4

اني شناسي       5 ن بلورشناسي وآ ران ـ انجم اني شناسي اي  بلورشناسي وآ
 ناصر تجبر  92مرداد   84ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  ايران

 سيد محمد امينی  89خرداد   82اسفند   پژوهشي علمي ـ  ايران  اصفهان ـ همکاری باانجمن فيزيك  پژوهش فيزيك ايران ـ دانشگاه  6
اصل محمدقاسم وحيدی  88فروردين   87فروردين   علمي ـ پژوهشی  پژوهشهای آماری ايران ـ پژوهشکده آمار مرکز آمار ايران  7
 محسين وزيری مقد 89ارديبهشت   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه اصفهان )پژوهشي سابق(پژوهشهای چينه و رسوب   8
نژاد رنجبر محمد رضا رحيمی  89مرداد   80خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ دانشگاه اصفهان )پژوهشي سابق(تاکسونومی و بيوسيستماتيک   9

 محمدحسين آدابی  91فروردين   87فروردين   علمي ـ پژوهشی  پايه کاربردی جهاد دانشگاهی شناسی ايران ـ پژوهشکده علوم زمين  10
 محمدرضا زمانی  90دی   77آذر   علمي ـ پژوهشي  انجمن زيست شناسي ايران زيست شناسي ايران ـ  11
کرمانشاهی روحا کسری  89مرداد   80خرداد   علمي ـ ترويجي  )س( ـ دانشگاه الزهرا )علوم پايه سابق( شناسی کاربردی زيست  12

ن              13 ا انجم اری ب فهان ـ همک گاه اص ران ـ دانش اهی اي ی گي زيست شناس
  منصور شريعتی  89خرداد   88خرداد   علمي ـ پژوهشي  شناسی ايران زيست

 عبدالرحيم جواهريان  84شهريور   83شهريور   علمي ـ پژوهشي  ژئوفيزيک ايران ـ انجمن ژئوفيزيک ايران  14
 جعفر توفيقی داريان  88دی   80اسفند   علمی ـ پژوهشی شيمی و مهندسی شيمی  ايران ـ جهاد دانشگاهی  15
 محسن محمدزاده  85آبان   84آبان   علمي ـ پژوهشي  ـ انجمن آمار ايرانعلوم آماری ايران   16
 منوچهر قرشی  88مهر   80ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  علوم زمين ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدنی کشور   17
 مسعود شيدايي  87بهمن   85مهر   علمي ـ پژوهشي  علوم محيطی ـ دانشگاه شهيد بهشتی  18

ـ همکاری با انجمن    نولوژي محيط زيست ـ دانشگاه آزاداسالمي علوم وتك  19
 پروين نصيری  87اسفند   83فروردين   علمي ـ پژوهشي  محيط زيست ايران

 مجيد قنادی مراغه 92ارديبهشت   83اسفند   علمي ـ پژوهشي  ای ـ سازمان انرژی اتمی علوم و فنون هسته  20
 بيژن ظهوری زنگنه  90دی   83تير  علمي ـ ترويجي  انفرهنگ و انديشه رياضي ـ انجمن رياضي اير  21
 پور ايرج ملک  83اسفند  82اسفند  علمي ـ پژوهشي  فيزيك زمين و فضا ـ مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  22
 علی ترابيان 92ارديبهشت   79بهمن   علمي ـ پژوهشي  محيط شناسي ـ دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران  23
 علی محمد نوريان  83اسفند   76دي   علمي ـ ترويجي  واشناسي آشورنيوار ـ سازمان ه  24
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علوم پايه                                                             
  »نشريات التين«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

1   Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
 سعيد اعظم  90بهمن  80ارديبهشت   علمي ـ پژوهشي  بولتن انجمن رياضي ـ انجمن رياضي ايران

2  
 International Journal of Environmental Sciences  and 

Technology 
  انجمن محيط زيست ايران المللی علوم و تکنولوژی محيط زيست ـ بين

 جعفر نوری  91خرداد   82اسفند   علمي ـ پژوهشي

3  
 International Journal of Environmental Research  

ين ر         ب گاه ته ت دانش يط زيس کده مح ی ـ دانش ات محيط ی تحقيق ان ـ     الملل
  زيست همکاری با انجمن ارزيابی محيط

 محمدعلی عبدلی  91بهمن   84تير   علمي ـ پژوهشي

4  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  
 مجتبی شريعتی نياسر  84مرداد   83مرداد   علمي ـ پژوهشي  المللی نانو علم و فناوری ـ انجمن نانو فناوری ايران بين

5  
International Journal of Optics and Photonics 

83اسفند   علمي ـ پژوهشي  انجمن اپتيك و فوتونيك المللی اپتيک و فوتونيک ـ  بين 84اسفند    محمد کاظم مروج فرشی 

6   Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering 
 جعفر توفيقی داريان  88دی   78ند اسف  علمي ـ پژوهشي  شيمی و مهندسی شيمی ـ جهاد دانشگاهي

7  
 Iranian Journal of Fuzzy systems 

ـ همکاری با انجمن  دانشگاه سيستان وبلوچستانهای فازی ايران ـ   سيستم
  آمار ايران

  چی ماشاء اله ماشين  91بهمن   83فروردين   علمي ـ پژوهشي

8  
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics

  علی ايرانمنش  91آبان   87آبان   علمي ـ پژوهشيجهاد دانشگاهی واحد تربيت مدرسعلوم رياضی و انفورماتيک ـ 

9  Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" 
  ابراهيم شيرانی   84شهريور  83شهريور   علمي ـ پژوهشيمكانيك سياالت آاربردي ـ انجمن فيزيك ايران

10  Journal of Geological Society of Iran
  فريد مر  83خرداد   82خرداد   علمي ـ پژوهشي  ـ انجمن زمين شناسي ايران شناسي ايران زمين

11     Journal of Sciences محمد رضا نوری دلويي  91خرداد   81تير   علمي ـ پژوهشي  علوم ـ دانشگاه تهران ـ
  احمد پارسيان  83اسفند   82اسفند   علمي ـ پژوهشي Journal of the Iranian statistical societyـ  انجمن آمار ايران  12

13  The Iranian Journal of Botany
 مصطفی اسدی  87آذر   83دی   علمي ـ پژوهشي  گياهشناسی ايران ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
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                                               هنر و معماری          
  »نشريات فارسي«

ف
ردي

  

آخرين تاريخ   اعتبار  نام نشريه
  سردبيرتاريخ انقضا  تصويب

  ـــــ  82آبان   78آبان   علمي ـ ترويجي  اثر ـ سازمان ميراث فرهنگي آشور  1

  احمد پور احمد  89خرداد   88خرداد   پژوهشیعلمی ـ   باغ نظر ـ خصوصی  2
 موسوی لرالسادات  اشرف  91آبان   87آبان   علمی ـ ترويجی  )س(جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا   3
  محمود رازجويان  90دی   84اسفند   پژوهشیعلمی ـ   صفه ـ دانشگاه شهيد بهشتي  4
  حبيب اله آيت الهی  88آذر   83اسفند   علمی ـ پژوهشی  گلجام ـ انجمن علمی فرش ايران  5
  مهناز شايسته فر  89آبان   87آبان   علمی ـ پژوهشی  مطالعات هنر اسالمی ـ موسسه مطالعات هنر اسالمی  6
  محمد مهدی عزيزی  89شهريور   80دی   علمي ـ پژوهشي  شگاه تهراننـ پرديس هنرهای زيبا دا )هنرهای زيبا(معماری و شهرسازی   7
  يعقوب آژند  89شهريور   80دی   علمي ـ پژوهشي  شگاه تهران نـ پرديس هنرهای زيبا دا )هنرهای زيبا(هنرهای تجسمی   8

ای  9 يقی    هنره ی و موس ای(نمايش از هنره رديس         )يب ای  ـ پ ا  هنره زيب
  89شهريور   80دی   علمي ـ پژوهشي  تهران شگاهندا

  فرهاد ناظر زاده کرمانی

            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


