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 یرسردب تاريخ لغو تاريخ تصويب گروه اعتبار سابق نام نشريه

 11دی  علوم انسانی علمی ـ ترويجی رشد آموزش زبان ـ وزارت آموزش و پرورش  .1
ارديبهشت 

29 
 ندارد

9.  
مركز پژوهشهای علمی و مطالعات  ـخاورمیانه    مطالعات

 استراتژيك خاورمیانه
 محمود سريع القلم  12آبان  19مرداد  علوم انسانی ترويجی ـ علمی

 حمید سربازی آزاد 12خرداد  19مرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی ن كامپیوتر ايرانعلوم و مهندسی كامپیوتر ـ انجم  .3

4.  

Chemical, Polymer and Material Science 

and Technology, Amirkabir  

( امیركبیر سابق) كبیرشیمی، پلیمر و مواد امیر  مهندسی

 دانشگاه صنعتی امیركبیر ـ

 مرتضی سهرابی 29آبان  81هشت ارديب فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی

 محرم حبیب نژاد 11شهريور  14مرداد  فنی و مهندسی علمی ـ پژوهشی مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ايران  .5

6.  

علوم و )زراعی و باغی ـ  تولید و فرآوری محصوالت * 

ـ دانشگاه صنعتی  (طبیعی سابق كشاورزی و منابع فنون 

 اصفهان

 علی اكبر رامین 29آذر  88سفند ا كشاورزی علمی ـ پژوهشی

8.  
Journal of Geological Society of Iran 

 ـ انجمن زمین شناسی ايران شناسی ايران زمین
 فريد مر 29آبان  19خرداد  علوم پايه علمی ـ پژوهشی

1.  
ـ ( مهندسی سابق دانشكده)انتقال  های پديده و   جداسازی

 مشهد فردوسی دانشگاه
 سید حسین نوعی 29اسفند  82خرداد  مهندسیفنی و  علمی ـ پژوهشی

 نرگس نشاط 21تیر  11اسفند  علوم انسانی  پژوهشی  علمی ـ شناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگی اطالع  .2

 21مرداد 81آبان  هنر ترويجی ـعلمی  اثر ـ سازمان میراث فرهنگی كشور  .19
احمد 

 نويس خوش میرزاكوچك
 نژاد نوابی  شكوه 21مرداد  14شهريور  علوم انسانی علمی ـ پژوهشی ات زنانتحقیقات زنان ـ انجمن ايرانی مطالع  .11

 علی سالجقه 21مرداد  14اسفند  كشاورزی پژوهشی ـعلمی  آبخیزداری ـ انجمن آبخیزداری ايران  .19

13.  
 ترويجی  علمی ـ مديريت منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ايران

 29تیر  12تیر  كشاورزی
محمدجواد 

 نجانیخا

14.  
The Iranian Journal of International Affairs 

  وزارت امور خارجهالملل ـ  امور بین
 مصطفی دولتیار 29اسفند  19خرداد  علوم انسانی ترويجی -علمی 

15.  
ـ  الملل بین و روابط  سیاست ويژه و سیاست حقوق پژوهش  ـ

 دانشگاه عالمه طباطبايی
 علوم انسانی ترويجی –علمی 

فروردين 

19 
 ابراهیم برزگر  12مهر 

 عباس وفايی صفت 21آبان  29آبان  فنی ومهندسی پژوهشی -علمی  انجمن ساخت و تولید   مهندسی ساخت و تولید ـ  .16

18.  
پژوهشكده توسعه تكنولوژی   توسعه تكنولوژی صنعتی ـ

 جهاد دانشگاهی
 صادق حاجی تاروردی 21مرداد  12مرداد  فنی و مهندسی ترويجی -علمی 

11.  
ـ دانشگاه ( علوم انسانی سابق)نگاری  نگری و تاريخ تاريخ 

 (س)الزهرا 
 علی محمد ولوی 21فروردين  19تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی 

 عباسعلی گائینی  29فروردين  11تیر  علوم انسانی پژوهشی -علمی  ا.ا.كمیته ملی المپیك ج ـالمپیك   .12
 

الزم به ذكر است اينگونه نشريات از تاريخ لغو اعتبار تا تاريخ دريافت .انداند مجددا مورد بررسي و داوري قرار گرفته و در فهرست نشريات معتبر  قرار گرفتهنشرياتي كه با عالمت ستاره مشخص شده* 

 .مجدد اعتبار فاقد اعتبار علمي مي باشند


