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  بسمه تعالی

هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها، دانشجویان عالوه بر ارائه مقاله در  به منظور تسهیل در پذیرش مقاله   

بخشنامه امتیاز  4برابر ماده  رشته هاي علوم انسانیتوانند در مقطع دکتري تخصصی در  هاي معتبر علمی می مجله

هاي  با چاپ مقاله در مجله) 18/9/94مورخ  70362/70به شماره (ویژه براي مجله هاي علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 ها کلیه رشته ارشد سیدانشجویان کارشناتسویه حساب کنند همچنین ) 4و1،2،3به شرح جدول هاي (مورد تایید 

نمره و یک نمره براي مجله هاي  5/1حداکثر  از وزارتینمجله هاي داراي رتبه علمی  یا چاپ مقاله در براي پذیرش و

  .در احتساب نمره پایان نامه استفاده کنند 4جدول شماره 

  )استفاده کنیدhttp://eval.journals.iau.ir  به منظور دستیابی به نشریات می توانید از لینک نشریه در سامانه(

  پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی–مجله هاي داراي رتبه علمی - 1جدول 

 ردیف واحد دانشگاهی نام مجله

Journal of Solid Mechanics 1 اراك 

 2 ارسنجان ولوژي گیاهییاکوفیز

 دانش پژوهش درروانشناسی کاربردي

 )خوراسگان(اصفهان 

3 

 4 برنامه ریزي درسیپژوهش در 

Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 5 

 6 اهر فضاي جغرافیایی

 زیست شناسی دریا

 اهواز

7 

 8 فیزیولوژي گیاهان زراعی

 9 اکوبیولوژي تاالب

 10 بابل پژوهش هاي فقه ومبانی حقوق اسالمی

 11 پژوهشگران جوانباشگاه  ابتکار وخالقیت درعلوم انسانی

Journal of Rangeland Science 12 بروجرد 

 13 بوشهر سنجش ازدور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی
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 بهداشت مواد غذایی

 تبریز

14 

 15 اکوفیزولوژي گیاهان زراعی

 16 مدیریت بهره وري

 17 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

 18 آموزش و ارزشیابی

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 

 تنکابن

19 

International Journal of Nano Dimension 20 

 21 تهران پزشکی علوم پزشکی

Journal of Industrial Engineering International 

 تهران جنوب

22 

 23 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

 24 تحولیروانشناسی 

International Journal of Energy and Environmental Engineering 25 

International Journal of Advanced Structural Engineering 26  

Journal of Language and Translation 27  

 پژوهشهاي کاربردي در شیمی

 تهران شمال

28 

 29 زیست شناسی تکوینی

  اقتصاد مالی و توسعه

  تهران مرکزي

  

30 

  31 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

 32 مطالعات روابط بین الملل

 33 پژوهشنامه حسابداري مالی و حسابرسی

http://eval.journals.iau.ir/?view=68
http://eval.journals.iau.ir/?view=9
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Progress in Biomaterials 
34 

  35 پژوهشهاي معرفت شناختی

  36 جهرم دنیاي میکروب ها

Journal of Chemical Health Risk 

 دامغان

37 

Journal of Nuts and Relate Sciences 38 

 39 دندانپزشکی تحقیق در علوم دندانپزشکی

 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

 دهاقان

40 

 41 مطالعات جامعه شناختی شهري

 گاههاي انسانی مطالعات برنامه ریزي سکونت

 رشت

42 

Iranian Journal of Applied Animal Science 43  

International Journal of Agricultural Management and Development 44  

Journal of Ornamental Plants 45 

 اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 رودهن

46 

 47 نامه ادب حماسیپژوهش 

 عرفان اسالمی

 زنجان

48 

 49 فیزیولوژي و تکوین جانوري

 پژوهش هاي اعتقادي کالمی

 ساوه

50 

Iranian Journal of Plant Physiology 51 

 52 سبزوار نوآوري علوم و فناوري مواد غذایی

 53 شاهرود نانو مواد
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Iranian Journal of Catalysis 

 شهرضا

54 

 55 تحقیقات سیاسی و بین المللی

Journal of Nanostructure in Chemistry 56 شهرقدس  

 57 شهرکرد میکروب شناسی مواد غذایی

 فرایندهاي نوین درمهندسی مواد

 شهرمجلسی

58 

International Journal of Advanced Design and Manufacturing 

Technology 
59  

  آینده پژوهی مدیریت

  

  

  

  

  

  

  علوم و تحقیقات تهران

  

  

  

  

  

  

  

60 

 61 پژوهش هاي نوین در ریاضی

Journal of food Biosciences and Technology 62 

  63 علوم غذایی و تغذیه

Journal of Theoretical and Applied Physics 64  

  65 پاتوبیولوژي مقایسه اي

International Journal of Environmental Science and Technology 66  

  67 تاریخ و تمدن اسالمی

  68 هویت شهر

  69 علوم و تکنولوژي محیط زیست

  70 مطالعات توسعه اجتماعی ایران

  71 پژوهشنامه ادیان

  72 مدیریتحسابداري 

  73 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

http://eval.journals.iau.ir/?view=161
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International Journal of Industrial Mathematics   

  

 علوم و تحقیقات تهران

74  

  75 پژوهشهاي ترویج و آموزش کشاورزي

  76 حفاظت منابع خاك وآب

  77  مدیریت بهداشت و درمان

  78 فیروزکوه مدلسازي اقتصادي

Space Ontology International Journal 

  قزوین

79  

Journal of Optimization Industrial Engineering 80  

 پژوهش علفهاي هرز

 کرج

81  

Quarterly Journal of Applied Chemical Research 82  

  83 اضاءات نقدیه

 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

 گرگان

84  

  85 فیزیولوژي محیطی گیاهی

 نگرش هاي نو درجغرافیاي انسانی

 گرمسار

86 

  87 میکروبیولوژي دامپزشکی

  88 الرستان جغرافیاي طبیعی

 تحقیق درعملیات وکاربردهاي آن

 الهیجان

89  

  90 توسعه آبزي پروري

  91 مبارکه حسابداري مالی

  مرودشت وبرنامه ریزي شهريپژوهش 

  

  

92  

  93 تحقیقات اقتصاد کشاورزي

  94 مواد نوین

http://eval.journals.iau.ir/?view=242
http://eval.journals.iau.ir/?view=293
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   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

  

  

  مرودشت

 

95  

  96 مهندسی منابع آب

  97 زن و جامعه

  98 برنامه ریزي منطقه اي

  99 روش ها و مدلهاي روانشناختی

Journal of Optoelectronical Nanostructures 100  

Journal of Earth Sciences 101 مشهد  

 مطالعات میان فرهنگی

 معاونت فرهنگی دانشگاه

102  

  103  پژوهش هاي مدیریت راهبردي

  104 مالیر آمایش محیط

Journal of Advanced Materials and processing 105 نجف آباد  

  

  

  تحقیقات وفناوري علوم،ترویجی از وزارت  –مجله هاي داراي رتبه علمی  - 2جدول

 ردیف واحد دانشگاهی نام مجله

 مطالعات ادبیات تطبیقی

 جیرفت

1 

 2 دراسات االدب المعاصر

 3 مطالعات قرآنی

 4  یاسوج ادبیات وزبان هاي محلی ایران زمین

  

  

  

  



۵فھرست شماره   
١۵/١٢/١٣٩۶  

 
  Thomson Reuters (ISI-JCR, ISI-ESCI, ISI-Listed) , Scopus مجله هاي نمایه شده در پایگاه هاي:  3جدول 

 ردیف واحد دانشگاهی  نمایه در نام مجله

 ISI-MASTER LIST تحقیقات حشره شناسی

 اراك

1 

Journal of Solid Mechanics Scopus 2 

Journal of Recycling of organic Waste in Agriculture Scopus   3 )خوراسگان(اصفهان 

Journal of Rangeland Science Scopus 4  بروجرد 

International Aquatic Research 
ISI-MASTER LIST 

 Scopus 
 تنکابن

5 

International Journal of Nano Dimension ISI-ESCI 6 

International Journal of Energy and Environmental Engineering ISI-ESCI, Scopus   

  تهران جنوب

 

7 

International Journal of Advanced Structural Engineering Scopus 8 

International Journal of Industrial Engineering Scopus 9 

Progress in Biomaterials ISI-ESCI, PubMed 10 تهران مرکزي 

Iranian Journal of Animal Science ISI-ESCI, Scopus  11 رشت 

Iranian Journal of Catalysis ISI-ESCI, Scopus 12 شهرضا 

Journal of Nanostructure in Chemistry ISI-ESCI 13 شهرقدس 

Majlesi  Journal of Electrical Engineering Scopus 14 شهرمجلسی 

Journal of Mathematical Extension ISI-ESCI 15 شیراز  

Journal of Nanoanalysis ISI-ESCI 16  علوم دارویی 

Journal of Theoretical and Applied Physics ISI-ESCI, Scopus 

 علوم وتحقیقات تهران

17  

International Journal of Environmental Science and Technology ISI-JCR, Scopus 18  

International Journal of Industrial Chemistry ISI-ESCI, Scopus 19 قوچان 

http://eval.journals.iau.ir/?view=353
http://eval.journals.iau.ir/?view=294
http://eval.journals.iau.ir/?view=404
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Mathematical Sciences ISI-ESCI 20 کرج  

International Nano Letters ISI-ESCI 21  کرمانشاه  

Iranian Journal of Earth Sciences Scopus 22 مشهد 

  

        مجله هاي علمی مورد تایید دانشگاه آزاد اسالمی -4جدول 

 ردیف واحد دانشگاهی نام مجله

  )فن آوري هاي نوین در توسعه آبزي پروري(شیالت 

  آزاد شهر

1  

  2  مطالعات سیاسی

  3  آستارا  خانواده و بهداشت

  4 آیت اهللا آملی هاي فرآوري و تولید مواد غذایی پژوهش

Advances in Mathematical Finance and Application 

 اراك

5 

 6  زیبا شناسی ادبی

Anthropogenic Pollution Journal 7  اردبیل  

 8  اسالمشهر  زمین شناسی محیط زیست

Research in English Language Pedagogy 

 )خوراسگان(اصفهان 

9  

International Journal of Educational and Psychological Researches 10  

International Journal of Information, Security and Systems Management 
واحد (الکترونیکی 

  )الکترونیکی

11  

   زن و فرهنگ

  اهواز

  

  

12 

 13 روان شناسی اجتماعی

 14  علوم و مهندسی آب

Journal of Crop Nutrition Science 15 

http://eval.journals.iau.ir/?view=296
http://eval.journals.iau.ir/?view=346
http://eval.journals.iau.ir/?view=128
http://eval.journals.iau.ir/?view=250
http://eval.journals.iau.ir/?view=298
http://eval.journals.iau.ir/?view=387
http://eval.journals.iau.ir/?view=406
http://eval.journals.iau.ir/?view=172
http://eval.journals.iau.ir/?view=334
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International Journal of Heterocyclic Chemistry 16 اهواز  

 علوم تکثیر و آبزي پروري

  بابل

17 

Sociological Studies of Youth  18 

 پژوهشنامه تربیتی

 بجنورد

19  

 20 پژوهشنامه تاریخ

 21 بروجرد جغرافیاي طبیعی چشم انداز زاگرس

 22 بناب فقه ومبانی حقوق اسالمی

 تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان وادب فارسی

  بوشهر

23 

  24  مهندسی مخابرات جنوب

  25 پرند تازه هاي بیوتکنولوژي سلولی مولکولی

 بین المللی و سیاسی پژوهش هاي

 تاکستان

26 

 27 تحقیقات مکانیک کاربردي

  28  مهندسی زیست سامانه

English Language Pedagogy and Practice 

 تبریز

29 

 30 مطالعات جامعه شناسی

 31 مطالعات زن و خانواده

 32 تنکابن روانشناسی تربیتی

International Journal of Political Sciences 

  تهران جنوب

33  

Signal Processing and Renewable Energy 34  

 )اطالع رسانی و فناوري اطالعات,کتابداري(دانش شناسی 

 تهران شمال

35  

 36 )جستارهاي ادبی(ادبیات تعلیمی 

 37 علوم و فنون دریاییپژوهشهاي 

http://eval.journals.iau.ir/?view=234
http://eval.journals.iau.ir/?view=258
http://eval.journals.iau.ir/?view=285
http://eval.journals.iau.ir/?view=276
http://eval.journals.iau.ir/?view=125
http://eval.journals.iau.ir/?view=256
http://eval.journals.iau.ir/?view=85
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International Journal of Linear and Topological Algebra   

  

  تهران مرکزي

  

 

38 

International Journal of Mathematical Modeling and Computations 39 

  40 مطالعات نقد ادبی

  41  تحقیقات حقوقی آزاد

International Journal of Smart Electrical Engineering 42  

  43 خلخال ایرانمطالعات علوم اجتماعی 

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical 
Engineering 

 44  خمینی شهر

 45 خوي بهارستان سخن

 46  دامغان  زیست شناسی جانوري

 47 دهاقان پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر

Iranian Journal of Optimization 48 رشت 

 تحقیقات مدیریت آموزشی

 رودهن

49 

  50 روان سنجی

  51 نوآوري هاي مدیریت آموزشی

 52  پژوهش اجتماعی

 فن آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

  ساري

53 

Journal of Advances in Computer Research 54  

 55 سمنان مهندسی مکانیک و ارتعاشات

 مدیریت صنعتی

  سنندج

56 

  57  زبان و ادب فارسی

 58 شاهرود شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

http://eval.journals.iau.ir/?view=87
http://eval.journals.iau.ir/?view=50
http://eval.journals.iau.ir/?view=257
http://eval.journals.iau.ir/?view=99
http://eval.journals.iau.ir/?view=278
http://eval.journals.iau.ir/?view=278
http://eval.journals.iau.ir/?view=114
http://eval.journals.iau.ir/?view=167
http://eval.journals.iau.ir/?view=90
http://eval.journals.iau.ir/?view=233
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Trends In Phytochemical Research 59 

International Journal of Agricultural Science Research and Technology 

 شوشتر

60 

  61 علوم اجتماعی

  62 باستان شناسی ایران

  63 مهندسی آب

  64 هیستوبیولوژي دامپزشکی

 65 علوم به زراعی گیاهی

Journal Of Herbal Drugs 

  شهرکرد

66 

 67 پژوهش هاي نقد ادبی و سبک شناسی

 68 شهر مجلسی ادوات مخابراتی

Journal of Physical Activity and Hormones 

  شیراز

69 

Journal of Studies in Learning and Teaching English 70 

Journal of Pharmaceutical and Health Sciences (JPHS) 71 علوم دارویی 

   جغرافیاي سرزمین

  

  

  

  علوم و تحقیقات

  

  

  

  

72 

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology 73 

Journal of Physical and Theoretical Chemistry 74 

 75 مبانی فقهی و حقوق اسالمی

International Journal of Social Science 76 

  77 )جستارهاي فلسفی سابق(فلسفه تحلیلی 

 78 گذاري عمومی در مدیریت خط مشی

 79 آینده پژوهی مدیریت

  80 اي مطالعات رسانه

http://eval.journals.iau.ir/?view=400
http://eval.journals.iau.ir/?view=329
http://eval.journals.iau.ir/?view=262
http://eval.journals.iau.ir/?view=362
http://eval.journals.iau.ir/?view=312
http://eval.journals.iau.ir/?view=419
http://eval.journals.iau.ir/?view=389
http://eval.journals.iau.ir/?view=65
http://eval.journals.iau.ir/?view=247
http://eval.journals.iau.ir/?view=271
http://eval.journals.iau.ir/?view=230
http://eval.journals.iau.ir/?view=161
http://eval.journals.iau.ir/?view=132
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  81 علوم و تحقیقات تهران مطالعات مدیریت شهري

International Journal of Architecture and Urban Development 82  

Iranian Journal of Organic Chemistry 83 قائم شهر  

Journal of Computer and Robotics 

 قزوین

84  

Journal of Structural Engineering and Geotechnics 85  

  86 مدیریت توسعه و تحول

   سیاستسپهر 

  قم

  

87  

  88  بیولوژي کاربردي

  89  مطالعات فقهی و فلسفی

 زراعت واصالح نباتات

 کرج

90  

  91 علوم سیاسی

  92 )دهخدا(تفسیر و تحلیل متون زبان و ادب فارسی 

Journal of Environmental Friendly Materials 93  

  94 علوم ورزش

  95 پژوهش هاي اقتصاد روستا

  96  گرگان  تحقیقات بذر

 رهبري و مدیریت آموزشی

 گرمسار

97  

  98  شناسی تحلیلی شناختیروان 

  99  زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

  100  پژوهش هاي جامعه شناختی

International Journal of Applied Operational Research 101 الهیجان  

  102  مراغه زلزله -آنالیز سازه

http://eval.journals.iau.ir/?view=267
http://eval.journals.iau.ir/?view=146
http://eval.journals.iau.ir/?view=399
http://eval.journals.iau.ir/?view=25
http://eval.journals.iau.ir/?view=178
http://eval.journals.iau.ir/?view=268
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 روشها و مدل هاي روان شناختی

 رودشتم

103  

  104  تحقیقات بیماري هاي گیاهی

Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 105 

 علوم جغرافیایی

 مشهد

106  

  107 زبان و ادبیات فارسی

  108 مالیر فضاي گردشگري

  109 میانه بوم شناسی گیاهان زراعی

International Journal of Foreign Language Teaching and Research 

  نجف آباد

110  

  111 )زبان و ادبیات غناییمطالعات (در دري 

  112 روش هاي هوشمند در صنعت برق

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 113  

  114 جغرافیا و مطالعات محیطی

  115  نور  اکوسیستم هاي طبیعی ایران

International Journal of Bio–inorganic Hybrid Nanomaterials 

 ورامین

116  

  117 دانش زیستی ایران

 هفت حصار

 همدان

118 

 119 عرفانیات در ادب فارسی

 120  بیومکانیک ورزشی

 پژوهش هاي به زراعی

 )ره(یادگار امام 

121 

 122  گیاه و زیست بوم

International Journal of Applied Arts Studies 123 یزد  

  

 

http://eval.journals.iau.ir/?view=220
http://eval.journals.iau.ir/?view=38
http://eval.journals.iau.ir/?view=279
http://eval.journals.iau.ir/?view=213
http://eval.journals.iau.ir/?view=388



