
 فيرد 1387، 1386، 1385،  1384 يها ر ساليب تاثيضر يات داراين نشريعناو

 ۱ آب و فاضالب

 ۲ آبياري و زهكشي ايران

 ۳ آفات و بيماريهاي گياهي

 ۴ اخالق در علوم و فناوري

 ۵ ارمغان دانش

 ۶ استقالل

 ۷ افق دانش

 ۸ اقتصاد اسالمي

 ۹ اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۱۰ كشاورزياقتصاد و 

 ۱۱ المپيك

 ۱۲ اميركبير

 ۱۳ انديشه ديني

 ۱۴ انديشه نوين ديني

 ۱۵ انديشه هاي نوين تربيتي

 ۱۶ بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

 ۱۷ بررسيهاي اقتصادي

 ۱۸ بهبود

 ۱۹ بوستان ادب

 ۲۰ بيابان

 ۲۱ بيماريهاي كودكان ايران

 ۲۲ بيماريهاي گياهي

 ۲۳ پايش

 ۲۴ پزشكيپژوهش در 

 ۲۵ پژوهش در حيطه كودكان استثنايي
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 ۲۶ پژوهش در علوم ورزشي

 ۲۷ پژوهش ديني

 ۲۸ پژوهش زبان هاي خارجي

 ۲۹ پژوهش زنان

 ۳۰ پژوهش فيزيك ايران

 ۳۱ پژوهش كشاورزي

 ۳۲ پژوهش هاي ادبي

 ۳۳ پژوهش هاي جغرافيايي

 ۳۴ پژوهش هاي خاك

 ۳۵ پژوهش هاي روان شناختي

 ۳۶ و سازندگيپژوهش 

 ۳۷ پژوهشنامه اقتصادي

 ۳۸ پژوهشنامه بازرگاني

 ۳۹ پژوهشنامه حمل و نقل

 ۴۰ پژوهشنامه علوم انساني

 ۴۱ پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي

 ۴۲ پژوهشنامه علوم سياسي

 ۴۳ پژوهشنامه قرآن و حديث

 ۴۴ پژوهشنامه متين

 ۴۵ پژوهشهاي اقتصادي

 ۴۶ كالمي -پژوهشهاي فلسفي 

 ۴۷ پژوهنده

 ۴۸ تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

 ۴۹ تحقيقات جغرافيايي

 ۵۰ تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
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 ۵۱ تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

 ۵۲ تحقيقات مرتع و بيابان ايران

 ۵۳ تحقيقات منابع آب ايران

 ۵۴ جستارهاي اقتصادي

 ۵۵ جغرافيا

 ۵۶ جغرافيا و توسعه

 ۵۷ چغندرقند

 ۵۸ حركت

 ۵۹ حكيم

 ۶۰ حيات

 ۶۱ خردنامه صدرا

 ۶۲ دانش سياسي

 ۶۳ دانش كشاورزي

 ۶۴ دانش مديريت

 ۶۵ دانش و توسعه

 ۶۶ دانشور

 ۶۷ دانشور رفتار

 ۶۸ ديابت و ليپيد ايران

 ۶۹ رستنيها

 ۷۰ رفاه اجتماعي

 ۷۱ رهيافت

 ۷۲ روانشناسي معاصر

 ۷۳ روستا و توسعه

 ۷۴ شناسي ايران زمين

 ۷۵ زنان، مامائي و نازائي
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 ۷۶ ژئوپليتيك

 ۷۷ سالمند

 ۷۸ شريف

 ۷۹ شنوايي شناسي

 ۸۰ شيمي و مهندسي شيمي ايران

 ۸۱ صفه

 ۸۲ طب جنوب

 ۸۳ طب نظامي

 ۸۴ طب و تزكيه

 ۸۵ طبيب شرق

 ۸۶ علوم انساني دانشگاه الزهراء

 ۸۷ علوم حديث

 ۸۸ علوم دارويي

 ۸۹ رفتاريعلوم 

 ۹۰ علوم روانشناختي

 ۹۱ سازمان زمين شناسي كشور -علوم زمين 

 ۹۲ علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي

 ۹۳ علوم و تكنولوژي پليمر

 ۹۴ علوم و صنايع غذايي

 ۹۵ علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 ۹۶ علوم و مهندسي سطح ايران

 ۹۷ فرهنگ

 ۹۸ فصلنامه اصول بهداشت رواني

 ۹۹ فصلنامه باروري و ناباروري

 ۱۰۰ فصلنامه بيماريهاي پوست



 فيرد 1387، 1386، 1385،  1384 يها ر ساليب تاثيضر يات داراين نشريعناو

 ۱۰۱ فصلنامه پرستاري ايران

 ۱۰۲ فصلنامه پزشكي ياخته

 ۱۰۳ فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت

 ۱۰۴ فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران

 ۱۰۵ فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

 ۱۰۶ توانبخشيفصلنامه پژوهشي 

 ۱۰۷ فصلنامه تازه هاي علوم شناختي

 ۱۰۸ فصلنامه تعليم و تربيت

 ۱۰۹ فصلنامه حقوق

 ۱۱۰ فصلنامه خانواده پژوهي

 ۱۱۱ فصلنامه خون

 ۱۱۲ فصلنامه روانشناسان ايراني

 ۱۱۳ فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز

 ۱۱۴ فصلنامه سياست

 ۱۱۵ عالمه طباطباييفصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه 

 ۱۱۶ فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

 ۱۱۷ فصلنامه علوم مديريت ايران

 ۱۱۸ فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

 ۱۱۹ فصلنامه گياهان دارويي

 ۱۲۰ فني و مهندسي مدرس

 ۱۲۱ فيزيولوژي و فارماكولوژي

 ۱۲۲ فيض

 ۱۲۳ قبسات

 ۱۲۴ نامهكاوش 

 ۱۲۵ كتابداري و اطالع رساني
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 ۱۲۶ كنترل

 ۱۲۷ كومش

 ۱۲۸ گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

 ۱۲۹ گوارش

 ۱۳۰ گوهر گويا

 ۱۳۱ مجله آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه

 ۱۳۲ مجله اپيدميولوژي ايران

 ۱۳۳ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

 ۱۳۴ ايرانمجله بلورشناسي و كاني شناسي 

 ۱۳۵ مجله بين المللي علوم مهندسي

 ۱۳۶ مجله پزشكي اروميه

 ۱۳۷ مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 ۱۳۸ مجله پزشكي كوثر

 ۱۳۹ مجله پزشكي هرمزگان

 ۱۴۰ مجله پزشكي هسته اي ايران

 ۱۴۱ مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان

 ۱۴۲ اصفهان مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه

 ۱۴۳ مجله تحقيقات اقتصادي

 ۱۴۴ مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه تهران

 ۱۴۵ مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

 ۱۴۶ مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي

 ۱۴۷ مجله جامعه شناسي ايران

 ۱۴۸ مجله چشم پزشكي ايران

 ۱۴۹ مجله چشم پزشكي بينا

 ۱۵۰ مجله دامپزشكي ايران
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 ۱۵۱ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 ۱۵۲ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

 ۱۵۳ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 ۱۵۴ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

 ۱۵۵ انستيتو تحقيقات بهداشتيمجله دانشكده بهداشت و 

 ۱۵۶ مجله دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان

 ۱۵۷ مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 ۱۵۸ مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 ۱۵۹ مجله دانشكده پزشكي مشهد

 ۱۶۰ مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 ۱۶۱ مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

 ۱۶۲ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

 ۱۶۳ مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك، فصلنامه ره آورد دانش

 ۱۶۴ مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 ۱۶۵ مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران

 ۱۶۶ مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

 ۱۶۷ مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 ۱۶۸ مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 ۱۶۹ مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 ۱۷۰ مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 ۱۷۱ مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

 ۱۷۲ جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله دندانپزشكي 

 ۱۷۳ مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 ۱۷۴ مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 ۱۷۵ مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران
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 ۱۷۶ مجله روانشناسي

 ۱۷۷ مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 ۱۷۸ انجمن زيست شناسي ايران - مجله زيست شناسي ايران

 ۱۷۹ مجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 ۱۸۰ مجله علمي پزشكي قانوني

 ۱۸۱ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 ۱۸۲ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 ۱۸۳ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 ۱۸۴ كردستان مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي

 ۱۸۵ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 ۱۸۶ درماني قزوين -مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 ۱۸۷ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

 ۱۸۸ مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 ۱۸۹ مجله علمي شيالت ايران

 ۱۹۰ مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ۱۹۱ مجله علوم پايه پزشكي ايران

 ۱۹۲ مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي

 ۱۹۳ مجله علوم پزشكي مدرس

 ۱۹۴ مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ۱۹۵ مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي

 ۱۹۶ علوم تشريح ايرانمجله 

 ۱۹۷ مجله علوم دانشگاه تهران

 ۱۹۸ مجله علوم زراعي ايران

 ۱۹۹ مجله علوم كشاورزي ايران

 ۲۰۰ مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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 ۲۰۱ مجله علوم و صنايع كشاورزي

 ۲۰۲ مجله علوم و فنون باغباني ايران

 ۲۰۳ دانشگاه صنعتي اصفهان -مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

 ۲۰۴ مجله علوم و فنون هسته اي

 ۲۰۵ مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

 ۲۰۶ مجله فيزيك زمين و فضا

 ۲۰۷ مجله كشاورزي

 ۲۰۸ مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

 ۲۰۹ مجله منابع طبيعي ايران

 ۲۱۰ محيط شناسي

 ۲۱۱ مدرس علوم انساني

 ۲۱۲ اطالعات سالمتمديريت 

 ۲۱۳ مديريت سالمت

 ۲۱۴ مرتع

 ۲۱۵ مطالعات اسالمي

 ۲۱۶ مطالعات برنامه درسي

 ۲۱۷ مطالعات تربيتي و روانشناسي

 ۲۱۸ مطالعات ترجمه

 ۲۱۹ مطالعات روانشناختي

 ۲۲۰ مطالعات زنان

 ۲۲۱ مطالعات ملي

 ۲۲۲ مقاالت و بررسيها

 ۲۲۳ مكانيك و هوا فضا

 ۲۲۴ دريامهندسي 

 ۲۲۵ انجمن مواد پر انرژي -مواد پر انرژي 
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 ۲۲۶ نامه علوم اجتماعي

 ۲۲۷ نامه فرهنگستان

 ۲۲۸ نامه مفيد

 ۲۲۹ نامه ي انجمن حشره شناسي ايران

 ۲۳۰ نشريه تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

 ۲۳۱ نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

 ۲۳۲ نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 ۲۳۳ نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران

 ۲۳۴ نشريه دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

 ۲۳۵ نشريه علوم حركتي و ورزش

 ۲۳۶ نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم

 ۲۳۷ نهال و بذر

 ۲۳۸ نوآوري هاي آموزشي

 ۲۳۹ هنرهاي زيبا

 ۲۴۰ هيدروليك

 ۲۴۱ يافته

 


