
ISSN (شاپا)ایندکسنام نشریهردیف
نتیجه 

بررسی

دانشگاههای / نامعتبر وزارتخانه ها 

دیگر

1a journal of economic and managementنامعتبر وزاررت علومنامعتبر1948-1732نمایه ای ندارد

2Academia Journal of Scientific Researchنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر7712-2315نمایه ای ندارد/ISC

3Academic journal of research in economics and 

management  
نامعتبر وزارت علومنامعتبر3278-2311نمایه ای ندارد

4ACTA BIOLOGICA TURICAنامعتبر7893-2458نمایه ای ندارد

5Acta Phytopathologica et Entomologica HungaricaZoological/SCOPUS0238-1249نامعتبر_

6Acta Scientific Agriculture365-2581نمایه ای نداردXنامعتبر

7Advanced Journal of Toxicology:Current Researchنامعتبر9689-2687نمایه ای ندارد

لیست نشریات نامعتبر بین المللی 



8Advanced Material Researchنامعتبر وزارت علوم نامعتبر8985-1662نمایه ای ندارد/ISC

9Advanced Materials LettersSCOPUSنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر3961-0976تازه پیوسته به

10Advances in Biological Researchنامعتبر0067-1992نمایه ای ندارد
دانشگاه فردوسی /وزارت بهداشت/نامعتبر وزارت علوم

دانشگاه صنعتی اصفهان/مشهد

11Advances in BioresearchZoological2277-1573فردوسی مشهد/شهیدبهشتی /نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

12Advances in Civil Engineering
JCR/WOS/Q3/OPEN 

ACCESS/SCOPUS/ISC
نامعتبر 1687-8086

13Advances in Computer Science : an International 

Journal
ISC/ نامعتبردانشگاه آزادنامعتبر5157-2322نمایه ای ندارد

14Advances in Differential Equations and Control 

Processes
EMERGING0974-3243نامعتبر وزارت علوم و شهیدبهشتینامعتبر

15ADVANCES IN ECONOMICS AND 

MANAGEMENT
نامعتبر777X- 2208نمایه ای ندارد

16Advances in Electrical Engineeringنامعتبرنمایه ای ندارد



17advances in environmentanl biologyISI, SCOPUS1995-0756نامعتبر
نامعتبر وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت 

فردوسی مشهد/شهیدبهشتی/

18Advances in industrial engineering and managementDOAJ2222-7059نامعتبر

19AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGYدانشگاه آزاد /نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر5315-1684نمایه ای ندارد/ISC

20African Journal of Business Managementنامعتبر8233-1993نمایه ای ندارد

21African journal of environmental assessment and 

management
SCOPUSنامعتبر7890-1436تازه پیوسته به_

22AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 

RESEARCH

WOS/q4اپن اکسس-

S C O P U S
نامعتبر1996-0808

وزارت علوم دانشگاه /نامعتبر وزارت بهداشت 

صنعتی اصفهان/فردوسی مشهد/شهیدبهشتی

23African Journal of Microbiology Research  wos/q4 نامعتبر0808-1996اپن اکسس
دانشگاه صنعتی -نامعتبر وزارت علوم  و وزارت بهداشت

شهید بهشتی- دانشگاه فردوسی مشهد -اصفهان 

24Agricultural Communicationsنامعتبر0868-2054نمایه ای ندارد



25AMBIENT SCIENCEemerging2348-8980نامعتبر /دانشگاه آزاد /نامعتبر وزارت علوم نامعتبرISC

26american advance journal biology scienceنشریه ای با این نام وجود نداردنامعتبرنمایه ای ندارد

27American International Journal of Research in 

Humanities, Arts  and Social Sciences 
نامعتبرنمایه ای ندارد

28American International Journal of Social ScienceSCOPUS2325-4165نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

29AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCESنامعتبر3641-1554نمایه ای ندارد
/ شهید بهشتی / وزارت علوم / نامعتبر وزارت بهداشت 

ISC/ دانشگاه آزاد /فردوسی مشهد

30AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES  نامعتبر

31American journal of business and managementدانشگاه شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر9614-2167نمایه ای ندارد

32American Journal of Civil and Environmental 

Engineering
نامعتبرنمایه ای ندارد

33American Journal of Computation, Communication 

and Control
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر3943-2375نمایه ای ندارد



34American Journal of Economics and Business 

Administration
نامعتبر5488-1945نمایه ای ندارد

دانشگاه /دانشگاه آزاد/ نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی 

صنعتی اصفهان

35American Journal of engineering and applied 

science
SCOPUSدانشگاه آزاد/نامعتبر دانشگاه  شهیدبهشتینامعتبر7039-1941تازه پیوسته به

36American Journal of Environmental Sciences345-1553نمایه ای نداردXدانشگاه آزاد /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر /ISC

37American Journal of fluid dynamicsنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر4715-2168نمایه ای ندارد

38American Journal of Food Science & Technologyنامعتبر 8342797نمایه ای ندارد

39American Journal of Numerical Analysisنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر2126-2372نمایه ای ندارد

40AMERICAN JOURNAL OF PLANT 

PHYSIOLOGY
نامعتبرSCOPUS1557-4539تازه پیوسته به 

صنعتی اصفهان /فردوسی مشهد/نامععتبر وزارت علوم

دانشگاه آزاد/

41American Journal of scientific researchوزارت بهداشت/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر2005-2301نمایه ای ندارد



42American scientific research journal for 

engineering, technology, and sciences
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر 4402-2313نمایه ای ندارد

43Annals of Biological Researchشهید بهشتی/وزارت بهداشت /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر1233-0976نمایه ای ندارد

44Annals of Cardiovascular Diseasesنامعتبر7731-2641نمایه ای ندارد

45An-Noor12نمایه ای نداردX نامعتبر7-9358

46Annual Research & Review in BiologySCOPUS565-2347تازه پیوسته بهXنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

47Applied mathematics in engineering management 

and technology 
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر5572-2322نمایه ای ندارد

48Applied Scientific Researchنامعتبر6994-0003نمایه ای ندارد

49Applied Solar Energy SCOPUS0003-701Xنامعتبر

50archives des sciencesSCOPUS1661-464Xفردوسی مشهد- شهید بهشتی-نامعتبر وزارت علوم نامعتبر



51Archives of Industrial Engineering نامعتبر9252-2637نمایه ای ندارد

52Arth Praband: A Journal Of Economics And 

Management
ISC2278-0629دانشگاه آزاد/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

53Asian journal of advanced basic Sciencesنامعتبر4114-2347نمایه ای ندارد

54Asian Journal of Agricultural Sciencesنامعتبر شهید بهشتینامعتبر3890-2041نمایه ای ندارد 

55ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND 

VETERINARY ADVANCES

JCR, WOS/q2, ISI, 

SCOPUS
دانشگاه آزاد/فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت علومنامعتبر1996-3289

56Asian Journal of Animal and Veterinary Advances  
 کنسل شدهSCOPUSدر 

J C R  Q 2

1683-9919

1996-3289
نامعتبر

دانشگاه آزاد/ فردوسی / نامعتبر دانشگاه صنعتی اصفهان 

نامعتبر وزارت علوم

57Asian Journal of Applied Sciencesنامعتبر3343-1996نمایه ای ندارد
دانشگاه فردوسی /وزارت علوم / نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/دانشگاه صنعتی اصفهان /مشهد 

58ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 427-0975نمایه ای نداردXدانشگاه آزاد /نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر/ISC



59ASIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCESSCOPUS, Zoological1812-5697نامعتبر 

60Asian Journal of Research in Business Economics 

and Management 
isc/شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علومنامعتبر7307-2249نمایه ای ندارد

61Asian Journal of Research in marketingشهید بهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر6621-2277نمایه ای ندارد

62Asian journal of research in social sciences and 

humanities
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر7315-2249نمایه ای ندارد

63Asian Journal of Scientific Research
Zoological /SCOPUSتازه 

پیوسته به
نامعتبر1992-1454

دانشگاه فردوسی /وزارت علوم / نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/دانشگاه صنعتی اصفهان /مشهد 

64Asian Social ScienceSCOPUS1911-2025شهید بهشتی/فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت علومنامعتبر

65ATILIM  Atılım Sosyal Bilimler Dergisiنامعتبر6181-2146نمایه ای ندارد

66Atlas of Science نامعتبرنمایه ای ندارد

67Aula Orientalis

               

Art&Humanities /  

SCOPUSتازه پیوسته به

در فهرست مجالت هایجک شده یافت شدنامعتبر0212-5730



68Austin Chromatographyنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7975-2379نمایه ای ندارد

69Australian Journal of Basic and Applied  Sciencesوزارت بهداشت/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر8414-2309 نمایه ای ندارد/ISC

71Australian Journal of Crop Science SCOPUS1835-2707شهید بهشتی/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر

72Autism Open Accessدانشگاه شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر7890-2165نمایه ای ندارد

73Autism Open Access, an open access journal  نامعتبر

74Avances en Ciencias e Ingenieriaemerging- DOAJ 0718-8706نامعتبر

75BIODIVERSITAS :Journal of biological diversity
Zoological/SCOPUS/DO

AJ/ISC
1412-033Xدانشگاه ازاد/نامعتبر وزارت علومنامعتبر/ISC

76Bioinformatics and Biocomputational Researchبااین نام نشریه ای یافت نشدنامعتبرنمایه ای ندارد

77Bioinformationنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبرنمایه ای ندارد 

78Biological and applied environmental researchنامعتبر6153-2002نمایه ای ندارد



79biological forum- an international journalZoological2249-3239نامعتبر
دانشگاه /نامعتبر دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشگاه آزاد/شهیدبهشتی

80Biological, Environmental and Agricultural Sciencesنامعتبر2225-2538نمایه ای ندارد

81Biomedical Journal of Scientific & Technical 

Research (BJSTR)
نامعتبر1241-2574نمایه ای ندارد

82BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPYemerging 2198-4093نامعتبر

83Bioremediation & Biodegradationنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر6199-2155نمایه ای ندارد

84Brazilian Journal of Biomotricityنامعتبر6324-1981نمایه ای ندارد

85British Journal of Economics, Management & Trade098-2278نمایه ای نداردXنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

86Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege
ZOOLOGICAL/ 

SCOPUS
دانشگاه آزاد/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر0037-9565

87BULLETIN OF ENVIRONMENT, 

PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES
Zoological2277-1808شهید بهشتی / نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر/ISC

88Case Reports in Neurological Medicine
emerging - DOAJ-

PubMed
نامعتبر2090-6676



89CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGYWOS/Q4/JCR/SCOPUS 0145-5680دانشگاه آزاد/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

91CGIAR Challenge Program on Water  Food نامعتبر_نمایه ای ندارد_

92CINCLUSوجود نداردنامعتبرنمایه ای ندارد

93Communications in Computer and Information 

Science
SCOPUS1865-0929نامعتبر

94Computational Research 

Progress in Applied Science and Engineering
ISC/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر4591-2423 نمایه ای ندارد

95Computational ResearchProgress in Applied Science

 and Engineering
نامعتبر4591-2423 نمایه ندارد

سردبیر ایرانی در دانشگاه المار آمریکا است ولی اطالعات 

دبیر داخلی . علمی زیادی از ایشان در اینترنت را نیافتم

مجله پول . نیز یک ایرانی از دانشگاه آزاد  تاکستان است

96CUMHURIYET SCIENCE JOURNALzoological2587-246Xنامعتبر

97Current World Environment
Zoological/ SCOPUSتازه 

پیوسته به
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر0973-4929 

98DAV International Journal of Science2277-5641نامعتبر فردوسی مشهدنامعتبر

99East European Business Law Reviewنامعتبر7260-1568نمایه ای ندارد



100Ecologia balkanica
Zoological/SCOPUS/DO

AJ

1314-0213

1313-9940
نامعتبر

101Ecology, Environment and Conservation 
SCOPUS/Q4- 

ZOOLOGICAL
0971-765Xفردوسی مشهد/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر /ISC

102Egyptian jurnal of sheep AND goat sciencesنامعتبر0376-2090نمایه ندارد

103Electronic Journal of Biologyنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر3122-1860نمایه ای ندارد

104electronic physicianDOAJ2008-5842نامعتبر

105Elixir 712-2229نمایه ای نداردxدانشگاه بهشتینامعتبر

106Elixir International journal 712-2229نمایه ای نداردXنامعتبر شهید بهشتی نامعتبر/ISC

107Encyclopedia of physics , ministry of higher 

education and cult 
نشریه ای با این نام وجود نداردنامعتبر_نمایه ای ندارد

108Engineering Science & Technologyنامعتبر5235-2717نمایه ای ندارد

109ENVIRONMENTAL GEOSCIENCESSCOPUS1075-9565نامعتبر



110Environmental Geosciences SCOPUS/Q21526-0984نامعتبر نامعتبرISC

111EpistemologiaSCOPUSدر فهرست مجالت هایجک شده یافت شدنامعتبر9760-0392تازه پیوسته به

112Espaciosنامعتبر1015-0798نمایه ای ندارد

113Eurasian Journal of Soil ScienceDOAJ2147-4249نامعتبر

114EuroMed Journal of Managementنامعتبر1711-2055نمایه ای ندارد

115European academic Researchوزارت علوم شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر4822-2286نمایه ای ندارد/ISC

116European Journal of Biological Sciencesنامعتبر2085-2079نمایه ای ندارد
شهیدبهشتی /وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشت

صنعتی اصفهان/فردوسی مشهد/

117European journal of experimental biologyدانشگاه شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر9215-2248نمایه ای ندارد

118European Journal of Management and Marketing 

Studies
نامعتبر9988-2501نمایه ای ندارد



119European Journal of Scientific Rsearch202-1450نمایه ای نداردXنامعتبر
فردوسی مشهد / شهید بهشتی /  نامعتبر وزارت علوم 

120European Journal of Social SciencesSCOPUSنامعتبر2267-1450تازه پیوسته به
فردوسی مشهد /شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم 

دانشگاه آزاد/

121European Journal of Zoological Researchدانشگاه فردوسی مشهد/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر7356-2278نمایه ای ندارد

122European Online Journal of Natural and  Social 

Sciences 
نامعتبرنمایه ای ندارد

123European Online Journal of Natural and Social 

Sciences
Zoological1805-3602دانشگاه آزاد/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

124European Scientific Journalنمایه ندارد نامعتبر شهید بهشتینامعتبر7431-1857نمایه ندارد نامعتبر شهید بهشتی

125Excel International Journal of Multidisciplinary 

Management Studies  
 نامعتبر شهیدبهشتینامعتبر8834-2249نمایه ای ندارد

126Existenzنامعتبر1066-1932نمایه ندارد

127FORUM FOR WORLD LITERATURE STUDIESemerging/SCOPUS1949-8519نامعتبر

128Fracture and Structural Integrity
emerging/SCOPUS/DOA

J
نامعتبر1971-8993



129FRONTIERS OF AGRICULTURE IN CHINAنامعتبر7334-1673نمایه ای ندارد

130Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze 

Mediche
EMERGING0393-3660نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

131Gene Technologyنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتی-نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر6682-2329 نمایه ای ندارد

132Geoinformatics & Geostatistics: AnoverviewAn 

Overview
نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر4581-2327نمایه ای ندارد

133Geomaterialsنامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر7538-2161نمایه ای ندارد

134Global Journal of Advanced Researchنامعتبر شهیدبهشتی- نمایه ندارد نامعتبر5788-2394نمایه ای ندارد

135Global Journal of Guidance and Counseling in 

Schools: Current Perspectives
نامعتبر2609-2301نمایه ای ندارد

136Global Journal of Health Sciences تازه پیوسته بهSCOPUS1916-9736نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

137Global Journal of Human Social Science: G 

linguistics & Education
نامعتبر460x-2249نمایه ای ندارد

138Global Journal of Human-Social SCIENCE: G 

Linguistics & Education  
نامعتبر460x-2249نمایه ای ندارد



139Global Journal of Management Studies and 

Researches 
نمایه نداردنامعتبر6086-2345نمایه ای ندارد

140Global Journal of Researches in Engineering نامعتبر نامعتبر4596-2249نمایه ای نداردISC

141GLOBAL VETERINARIASCOPUS1999-8163فردوسی مشهد/شهید بهشتی / نامعتبر وزارت علومنامعتبر

142GSTF JOURNAL ON Aviation Technology (JAT)نامعتبر5758-2382نمایه ای ندارد

143HELIXemerging 2277-3495نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

144IJALEL: International Journal of Applied 

Linguistics & English Literature 
فردوسی مشهد/شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر3592-2200 نمایه ای ندارد

145IJISET - International Journal of Innovative 

Science, Engineering & Technology  
نامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبرنمایه ای ندارد

146Indian journal of Fundamental and Applied life 

sciences
دانشگاه آزاد/ فردوسی مشهد /نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر6345-2231نمایه ای ندارد

147Indian Journal of Science and Technology 
Zoological/ SCOPUSتازه 

پیوسته به
دانشگاه آزاد/وزارت بهداشت/نامعتبر وزارت علومنامعتبر0974-5645

148Indian Journal of Scientific Researchنامعتبر0138-2250نمایه ای ندارد
دانشگاه / دانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت بهداشت 

آزاد



149INDO AMERICAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
emerging 2349-7750دانشگاه آزاد/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر

150Information Management and Business Reviewنامعتبر3796-2220نمایه ای ندارد

151INTAN Management JournalISC0128-3324نامعتبر

152Internation journal of biology, pharmacy and aliied 

sciences
نامعتبر4998-2277نمایه ای ندارد

فردوسی مشهد /شهید بهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/

153Internationa journal of applied physics and 

mathematics 
نامعتبر 362X-2010نمایه ای ندارد

154International  Academic Journal of Accounting and 

Financial Management
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2350-2454نمایه ای ندارد

155International  Journal Of Modern Engineering 

Research
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر6645-2249نمایه ای ندارد

156International  Research Journal of Applied and 

Basic Sciences
دانشگاه آزاد/ شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر838X-2251 نمایه ای ندارد

157International Academic Journal of Accounting and 

Financial Management
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2350-2454نمایه ای ندارد

158International Academic Journal of Economicsنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2474-2454نمایه ای ندارد



159International Academic Journal of Humanitiesنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2245-2454نمایه ای ندارد

160International Academic Journal of Science and 

Engineering
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر3896-2454نمایه ای ندارد

161International Academic Journal of Social Sciences دانشگاه ازاد/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر3918-2454نمایه ای ندارد/isc

162International Advanced Research Journal in 

Science, Engineering and Technology
نامعتبر9322-0974نمایه ای ندارد

163International Bulletin of Business Administration243-1451نمایه ای نداردXشهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علوم-نمایه ندارد نامعتبر

164International Business & Economics Researh 

Journal
 نامعتبر شهید بهشتینامعتبر9393-2157نمایه ای ندارد

165International Business ManagementS C O P U S1993-5250فردوسی مشهد/وزارت علوم / نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر

166International Business Researchنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر9004-1913نمایه ای ندارد

167International Geoinformatics Research and 

Development Journal (IGRDJ)
نامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر3665-1927نمایه ای ندارد

168International Institute for Applied Systems نشریه ای با این نام وجود نداردنامعتبر_نمایه ای ندارد



169International Journ of Agronomy and Plant 

Production
ISC/ فردوسی مشهد / شهید بهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر1914-2051 نمایه ای ندارد

170International Journal  of Computer Networks & 

Communications
SCOPUS0974-9388نامعتبر

171International Journal Management Concepts and 

Philosophy
نامعتبر1484-1478نمایه ای ندارد

172international journal of academic research
نامعتبر دانشگاه - نمایه ندارد 

آزاد
نامعتبر2075-7107

در یکی از شماره های مجله . ایت این مجله یافت نشد

در ج شده / http://www.ijar.euآدرس سایت به 

.است ا ما با مراجعه به آن نام مجله چیز دیگری بود

173International Journal of Academic Research  نامعتبر7107-2075نمایه ای ندارد

174International Journal of Academic Research in 

Applied Science (IJARAS)
نامعتبر6857-2306نمایه ای ندارد

175International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences 
ISCنامعتبر نامعتبر6990-2222نمایه ای ندارد

176International Journal of Academic Research in 

Psychology
نامعتبرنمایه ای ندارد

177International Journal of Advanced Biological and 

Biomedical Research
ISC2322-4827نامعتبر

178INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED 

BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH
نامعتبر وزارت علومنامعتبر599x-2278نمایه ای ندارد



179International Journal Of Advanced Science And 

Technology
Scopus Q4 2005-4238 دانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر/ISC

180International Journal of Advanced Scientific 

Research and Review
نامعتبر شهیدبهشتینامعتبر4724-2078 نمایه ای ندارد

181International Journal of Agriculture and Crop 

Sciences (IJACS)
نامعتبر670X-2227نمایه ای ندارد

فردوسی /دانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم 

دانشگاه ازاد/ مشهد

182International Journal of Agriculture Innovations and 

Research
ISI2319-1473نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

183International journal of agriculture: Research and 

Review
وزارت بهداشت/نامعتبرشهید بهشتی نامعتبر2251838Xنمایه ای ندارد

184International journal of agriculture: Research and 

Review  
نامعتبر

185International Journal of Application or Innovation 

in Engineering & Management
ISC/نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر4847-2319نمایه ای ندارد

186International Journal of Applications of Fuzzy Sets 

and Artificial Intelligence (IJAFSAI)
نامعتبر1240-2241نمایه ای ندارد

187International Journal of Applied Business and 

Economic Research 
نامعتبر7302-0972 کنسل شدهSCOPUSدر 

188International Journal of Applied Linguistics and 

English Literature
SCOPUS/DOAJ/ISC2200-3592نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر



189international journal of applied logistics نمایه ای ندارد
1947-9573

1947-9581
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

190International Journal of Applied Management 

Sciences and Engineering
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر7483-2327نمایه ای ندارد

191INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 

MATHEMATICS AND INFORMATICS
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر1278-2074نمایه ای ندارد

192International Journal of Artemia Biology754-2228نمایه ای نداردXنامعتبر

193International Journal of Arts , Humanities & Social 

Science
نامعتبر1601-2582نمایه ندارد

194INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND 

HUMANITIES
_نامعتبر3102-2581نمایه ای ندارد

195international journal of arts humanities and social 

sciences 
نامعتبر

196International Journal of Arts Sciences نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر6934-1944نمایه ای ندارد

197International Journal of Arts, Humanities & Social 

Science
نامعتبر2555-2693نمایه ای ندارد

198International journal of Ayurvedic medicineemerging 0976-5921نامعتبر



199International Journal of Basic and Applied 

Sciences(IJBAS)
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر5053-2227نمایه ای ندارد

200International Journal of Basic and Applied 

Sciences(IJBAS) 
نامعتبر

201
International Journal of Biological, Biomolecular, 

Agricultural, Food and Biotechnological 

Engineering 

_نامعتبر_نمایه ای ندارد

202International Journal of Biology, Pharmacy and 

allied Sciences (IJBPAS)
IS Iفردوسی مشهد/وزارت بهداشت /نامعتبر وزارت علومنامعتبر/ISC

203INTERNATIONAL JOURNAL OF 

BIOSCIENCES 
zoological

2220-6655

2222-5234
دانشگاه آزاد/فردوسی مشهد / نامعتبر دانشگاه بهشتی نامعتبر

204International Journal of Biotechnology and 

Bioengineering
نامعتبرنمایه ای ندارد

205International Journal of Business and Management نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر8119-1833نمایه ای ندارد

206International Journal of Business and Management  نامعتبر

207International journal of Business Managementنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر3266-2520نمایه ای ندارد

208International Journal Of Business Research تازه پیوسته بهSCOPUS1555-1296نامعتبر



209international journal of chemical and environmental 

engineering
ISC/نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر0737-2078نمایه ای ندارد

210International Journal of Composite Materialsنامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر4919-2166نمایه ای ندارد

211International Journal of Computer & Mathematical 

Sciences
_نامعتبرنمایه ای ندارد

212International Journal of Computer and Information 

Science and Engineering
نشریه ای با این نام وجود نداردنامعتبرنمایه ای ندارد

213International Journal of Computer Applicationsنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر8887-0975نمایه ای ندارد

214International Journal of Computer Applications in 

Engineering Sciences
 نامعتبر شهید بهشتینامعتبر4946-2231نمایه ای ندارد

215International Journal of Computer Information 

Systems
نامعتبر شهید بهشتینامعتبر5208-2229نمایه ای ندارد

216International Journal of Computer Networks  and 

Communications  
نامعتبر

217International Journal of Computer Science and 

Network Security
emerging1738-7906دانشگاه آزاد/ صنعتی اصفهان/نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر

218International Journal of Computer Science Issuesدانشگاه آزاد/ نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی نامعتبر0784-1694نمایه ای ندارد



219International Journal of Current Engineering and 

Technology
نمایه نداردنامعتبر4106-2277نمایه ای ندارد

220INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT 

LIFE SCIENCES
دانشگاه آزاد/نامعتبر  شهید بهشتینامعتبر1465-2249نمایه ای ندارد

221international journal of current research833-0975نمایه ای نداردxنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

222International Journal of Design Engineeringنامعتبر5874-1751نمایه ای ندارد

223International Journal of Development Researchشهیدبهشتی/وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر9926-2230نمایه ای ندارد

224International Journal of Digital Content Technology 

and its Applications
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبرSCOPUS2233-9310تازه پیوسته به 

225International Journal of Economic Behavior and  

Organization 
نمایه ای ندارد

2328-7608

2328-7616
نامعتبر دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

226International Journal of Economic Perspectives scopus /q41307-1637نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

227International Journal of Economy, Management and 

Social Sciences
نمایه نداردنامعتبرنمایه ای ندارد

228International Journal of Economy, Management and 

Social Sciences 
نامعتبر دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید بهشتینامعتبر7276-2306نمایه ای ندارد



229International Journal of Education Humanities and 

Social Science
نامعتبر0745-2582نمایه ای ندارد

230International Journal of Emerging Sciences (IJES)WOS, ISI, ISC2222--4254شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر

231International Journal of Energy and Power960-2326نمایه ای نداردXنامعتبر شهید بهشتی و دانشگاه آزادنامعتبر

232International journal of energy policy and 

management
نامعتبر9477-2472نمایه ای ندارد

233International Journal of Engineering & Technology 

Sciences 
دانشگاه آزاد/نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبرSCOPUS2227-524Xتازه پیوسته به 

234International Journal of Engineering and Technical 

Research
ISCنامعتبر نامعتبر4698-2454نمایه ای ندارد

235International Journal of Engineering and Technologyنامعتبر

236International Journal of English Literature and 

Social Sciences
نامعتبر7620-2456نمایه ای ندارد

237International Journal of Entrepreneurship and Small 

Business
SCOPUS1741-8054نامعتبر

238International Journal of Environmental Science and 

Development 
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر0264-2010نمایه ای ندارد



239International Journal of E-Services and Mobile 

Applications 
SCOPUS 1941-627Xنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

240International Journal of Exercise Science DOAJ1939-795Xنامعتبر

241International Journal of Farming and Allied Sciencesنمایه ندارد- نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر4134-2322نمایه ای ندارد

242International Journal Of Food, Agriculture And 

Environment
ISC/ فردوسی مشهد / شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علومنامعتبر0263-1459نمایه ای ندارد

243International Journal of Geosciences Researchنمایه نداردنامعتبر2546‐1929نمایه ای ندارد

244International Journal of Green Computing (IJGC)نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر5018-1948نمایه ای ندارد

245International Journal of Human Resource Studies نامعتبر3058-2162نمایه ای ندارد

246International Journal of Human Sciences نامعتبر9489-2458نمایه ای ندارد

247International journal of human settlementsنامعتبر1779-2588نمایه ای ندارد

248International Journal of Humanities and Cultural 

Studies
نامعتبرنمایه ای ندارد

نشریه نامعتبر است یا جعلی ؟؟در ایمیل بحث شد ولی به 

نتیجه نرسیدیم



249International Journal of Humanities and Cultural 

Studies 
ISC/دانشگاه آزاد/فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت علومنامعتبر5926-2356نمایه ای ندارد

250International Journal of Hydrologyنامعتبر4454-2576 نمایه ای ندارد

251International Journal of Industrial and 

Manufacturing Engineering
نامعتبر3150-2575نمایه ای ندارد

252International Journal of Information Processing and 

Management (IJIPIM)
SCOPUS940-2233تازه پیوسته بهXنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

253International Journal of Information Research and 

Review
شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر9788-2349نمایه ای ندارد

254International Journal of Information Technology 

and Computer Science
_نامعتبر9015-2074نمایه ای ندارد

255International Journal of Islamic Marketing and 

Branding
نامعتبر0944-2055نمایه ای ندارد

256International journal of knowledge discovery in 

bioinformatics
نمایه ای ندارد

1947-9115

1947-9123
ISC/ نامعتبر دانشگاه آزاد نامعتبر

257International Journal of Knowledge-Based 

Organizations 
ISC/ نامعتبر دانشگاه آزاد نامعتبر6407-2155 نمایه ای ندارد

258International Journal of Learning, Teaching and 

Educational Research
SCOPUS/Q41694-2116نا معتبر شهید بهشتینامعتبر



259International Journal of Linguisticsنامعتبر5425-1948نمایه ای ندارد
دانشگاه - وزارت علوم /نامعتبر شهیدبهشتی-نمایه ندارد 

 نوپا ارزیابی کرده بوده است98تهران سال 

260International journal of management &information 

technology
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر5612-2278 نمایه ای ندارد

261International Journal of Management and 

Computing Sciences (IJMCS)  
_نامعتبر3303-2231نمایه ای ندارد

262International Journal of Management Information 

Technology and Engineering  (Best:IJMITE)
نامعتبر وزارت علومنامعتبر471X-2454نمایه ای ندارد

263International journal of management research and 

business strategy
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر345X-2319نمایه ای ندارد

264International Journal of Management Sciencesنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر2845-2310نمایه ای ندارد

265International journal of management sciences and 

economic
نامعتبر637X-2345 نمایه ای ندارد

266International Journal of Mathematics Trends and 

Technology (IJMTT)
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر5373-2231نمایه ای ندارد

267International Journal of Mechanical and Production 

Engineering 
نامعتبر2071-2321نمایه ای ندارد

268International Journal of Medical Research & Health 

Sciences 
نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر5886-2319نمایه ای ندارد



269International Journal of Modelling in Operations 

Management
نامعتبر4108-2042نمایه ای ندارد

270International Journal of Modern Education and 

Computer Science
نمایه ای ندارد

2075-0161

2075-017X
_نامعتبر

271International Journal of Multidisciplinary Sciences 

and Engineering
نامعتبر7057-2045نمایه ای ندارد

272International journal of multidisiplinaryنامعتبر6345-2231نمایه ای ندارد
دانشگاه فردوسی /نامعتبردانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه آزاد/مشهد

273International Journal of Networks and 

Communications
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر4944-2168نمایه ای ندارد

274International Journal of Nuts and Related Sciences 

(IJNRS)
نمایه ندارد نامعتبر شهید بهشتی و دانشگاه آزادنامعتبر9937-2008 نمایه ای ندارد

275
International Journal Of Open Problems In 

Computer Science And Mathematics)Int. J. Open 

Problems Compt. Math

نامعتبر6262-1998نمایه ای ندارد

276International Journal of Petrochemical Science & 

Engineering
نامعتبر5559-2475نمایه ای ندارد

277International journal of pharmaceutical and 

phytopharmacological research
در لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه شهید بهشتی استنامعتبر6084-2249نمایه ای ندارد

278International Journal Of Philosophy And Social-

Psychological Sciences 
نامعنبر دانشگاه آزادنامعتبر 5343-2414نمایه ای ندارد



279International Journal of Plant and Animal Sciencesنامعتبر0366-2167نمایه ای ندارد

280International Journal of Plant, Animal and 

Environmental Sciences
WOS, ISIنامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر

281International Journal of Psychological and 

Behavioral Sciences
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر1956-2163نمایه ای ندارد

282International Journal of Psychological Studies722-1918نمایه ای نداردXنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

283International Journal Of Psychology And 

Behavioral Research (IJPBR)
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر4002-2322نمایه ای ندارد

284International Journal of Recent Advances in 

Multidisciplinary Research
نامعتبر2350-0743

نشریه در صفحه رسمی خود اعالم کرده است، نتیجه 

 روز پس از ارسال مشخص می شود2داوری 

285International Journal of Recent Scientific Researchنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر3031-0976نمایه ای ندارد

286international journal of reliability and safetySCOPUS1479-389Xنامعتبر

287International Journal of Research Approaches in 

Humanities and Management
نامعتبر4562-1877نمایه ای ندارد

288International Journal of Research in Agricultural 

Sciences
نامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر3997 – 2348نمایه ای ندارد



289International Journal of Review in Life Sciences

نامعتبر وزارت 

شهید /وزارت علوم /بهداشت

ISC/بهشتی 

نامعتبر2935–2231

290International Journal of Review in Life Sciences نامعتبر2935-2231نمایه ای ندارد
/ شهید بهشتی / وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشت 

ISC/ دانشگاه آزاد

291International Journal of Science and Engineering 

Investigations (IJSEI)
نامعتبر8843-2251نمایه ندارد

بر روی سایت نشریه، در خصوص شماره فوریه اعالم شده 

است، تاریخ نهایی ارسال مقاله بیست و دوم است و در 

بیست و سوم اعالم پذیرش می شود وبیست و هشتم چاپ 

292International Journal of Scientific Management and 

Developmen 
نامعتبرنمایه ای ندارد

293International Journal of Scientific Progress & 

Research
نامعتبر4689 - 2349نمایه ای ندارد

294International Journal of Scientific Study  595-2321نمایه ای نداردXدانشگاه آزاد/نامعتبر شهیدبهشتینامعتبر

295
International Journal of Service Science, 

Management, Engineering, and Technology 

(IJSSMET)

SCOPUS1947-959Xنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

296International Journal of Social Ecology and 

Sustainable Development
SCOPUS1947-8402نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

297International Journal of Social Sciences and 

Education
نامعتبر شهید بهشتینامعتبر4934-2223نمایه ای ندارد

298International Journal of Sociotechnology and 

Knowledge Development
SCOPUS1941-6253نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر



299International Journal of Soft Computing and 

Engineering™
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر2307-2231نمایه ای ندارد

300International Journal of Stem Cell Research and 

Transplantation (IJST)
شهید بهشتی/وزارت بهداشت/نامعتبر وزارت علومنامعتبر3548-2328 نمایه ای ندارد

301International Journal of Supply Chain ManagementSCOPUS 2051-3771نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

302International Journal of Sustainable Economies 

Management
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر9659-2160نمایه ای ندارد

303International Journal of System Dynamics 

Applications (IJSDA)
emerging 2160-9772نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

304International Journal of Systems and Society  نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر3992-2327نمایه ای ندارد 

305International Journal of Systems Science and 

Applied Mathematics
نامعتبر5803-2575نمایه ای ندارد

306International Journal of Waste Resources نامعتبر5211-2252نمایه ای ندارد
پایگاه استنادی / شهید بهشتی /نامعتبر وزارت بهداشت

علوم جهان اسالم

307International Journal of Womens Research  نامعتبر

308International Journal of  Advanced Science and 

Technology
SCOPUS2005-4238نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر



309International Journal on Arts, Management and 

Humanities 
نامعتبرنمایه ای ندارد

310International Journal on Studies in English 

Language and Literature
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر3126-2347نمایه ای ندارد

311International Letters of Chemistry, Physics and 

Astronomy
نامعتبر شهید بهشتینامعتبر3843-2299نمایه ای ندارد

312International Letters of Social and Humanistic 

Sciences
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر2697-2300نمایه ای ندارد

313International Research Journal of Applied and 

Basic Sciences  
isc/وزارت بهداشت /شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر838x-2251نمایه ای ندارد

314International Virtual Symposium on the Biological, 

Clinical and Basic Science Approaches to Covid-19

اعتبار - کنفرانس است 

کنفرانس برریس گردد
نامعتبر

در سایت مربوطه نوشته شده سمپوزیوم که در دانشگاه 

سمنان و انجمن بیولوژی ایران برگذار شده ولی تاییدیه 

isc در پوستر و سایت وجود نداشته و اطالعات مربوطه 

315International Journal of Scientific 

& Technology Research
SCOPUS2277-8616نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

316IOSR JOURNAL OF HUMATIIES AND SOCIAL 

SCIENCE
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر0837-2279نمایه ای ندارد

317IOSR-Journal of Engineeringنامعتبر8719-2278نمایه ای ندارد

318Islam im Dialog نامعتبر_نمایه ای ندارد



319ISPRS ARCHIVESDOAJ2194-9034نامعتبر

320ITL - International Journal of Applied Linguistics 

(Belgium)
SCOPUS1783-1490نامعتبر وزارت علوم نامعتبر/ISC

321Journal Agriculture Sciencesنامعتبرنمایه ای ندارد

322Journal of Administrative Management, Education 

and Training (JAMET)
نامعتبر دانشگاه آزاد- نمایه ندارد نامعتبر6049-1823نمایه ای ندارد

323Journal of Advanced Computer Science & 

Technology
نامعتبر 8549175نمایه ای ندارد

324Journal of Advanced Research in Applied 

Mathematics 
نامعتبر9649-1942نمایه ای ندارد

325Journal of Advances in Computer Research606-2345نمایه ای نداردXنامعتبر وزارت علوم نامعتبر/ISC

326Journal of advances in linguisticsنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر3024-2348نمایه ای ندارد

327Journal of Advances in Mathematicsنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر1921-2347 نمایه ای ندارد

328Journal of Advances in Physicsنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر3487-2347نمایه ای ندارد



329Journal of Agricultural & Environmental Sciencesنامعتبر شهید بهشتی نامعتبر2412-2334نمایه ای ندارد/ISC

330Journal of Agricultural Engineering and 

Biotechnology
نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر3234-2331نمایه ای ندارد

331Journal of Agricultural Technologyنامعتبرنمایه ای ندارد_

332Journal of Agriculture and Social Sciences960-1814نمایه ای نداردxنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

333Journal of Agriculture and Veterinary Scienceنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2380-2319نمایه ای ندارد

334Journal of American Science ISI
1545-1003

2375-7264
نامعتبر

نامعتبر دانشگاه بهشتی

نامعتبر دانشگاه فردوسی

نامعتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت

335JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY 

ADVANCES

JCR, WOS/Q4, ISI, 

SCOPUS
1993-601Xنامعتبر

دانشگاه /وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/فردوسی مشهد/شهیدبهشتی

336Journal of Applied Biotechnology                     نمایه نداردنامعتبر0640-2327نمایه ای ندارد

337JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL 

AND BIOLOGICAL SCIENCES 
ISC/ نامعتبر شهید بهشتی دانشگاه آزاد نامعتبر4215-2090نمایه ای ندارد

338journal of applied science and agricultureJCR, WOS1816-9112شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر



339JOURNAL OF APPLIED SCIENCEAND 

AGRICULTURE

نامعتبر وزارت بهداشت 

وزارت علوم /

فردویس مشهد/شهیدبهشتی/

نامعتبر1816-9112

فقط . وبسایت به شدت گیج کننده و بدون اطالعات کافی

اسم یک عضو هیات علمی از دانشگاه مالزی مشاهده 

.می گردد

340JOURNAL OF APPLIED SCIENCES تازه پیوسته بهSCOPUS1812-5662نامعتبر
دانشگاه /دانشگاه فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت بهداشت

آزاد

341Journal of Basic and Applied Research Internationalنامعتبر3446-2395نمایه ای ندارد

342Journal of Basic and Applied Scientific research424-2090نمایه ای نداردXنامعتبر
دانشگاه فردوسی مشهد /نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه آزاد/

343Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 

(JBES) 
zoological

2222-3045

2220-6663
ISC/ نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

344Journal of Bioinformatics and Computational 

Biology Research
نامعتبر6334-1757نمایه ای ندارد

345Journal of Biological and Environmental 

Sciences(JEBS)
Zoological/ISC1307-9530دانشگاه فردوسی مشهد/ نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی نامعتبر

346JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES نامعتبر5719-1812نمایه ای ندارد
فردوسی مشهد / وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت 

ISC/ دانشگاه آزاد/ شهید بهشتی /

347Journal Of Biomedical Science And Engineering688-1937نمایه ای نداردXدانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر/ISC

348Journal of Biomimetics, Biomaterials, and Tissue 

Engineering
SCOPUS1662-100Xشهید بهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر



349Journal of Business and Economic Researchنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر8893-2157نمایه ای ندارد

350Journal of cell science and therapyدانشگاه شهید بهشتی- نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر7013-2157نمایه ای ندارد

351Journal of Cellular Immunotherapyنامعتبر1775-2352نمایه ای ندارد

352journal of CHAOSنامعتبرنمایه ای ندارد

353Journal of Chemical and Pharmaceutical Researchنامعتبر7384-0975نمایه ای ندارد
پایگاه استنادی / شهید بهشتی /نامعتبر وزارت بهداشت

علوم جهان اسالم

354Journal of Chemical Engineering & Process 

Technology
دانشگاه شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر7048-2157نمایه ای ندارد

355Journal of Chemical, Biological and Physical 

Sciences
نامعتبر شهید بهشتی- نمایه ندارد نامعتبر1929-2249نمایه ای ندارد

356Journal of CinclusZoological0342-8923در لیست نشریات هایجک شده یافت شدنامعتبر

357Journal of Civil Engineering and Environmental 

Sciences 
نامعتبروزارت بهداشتنامعتبر488X-2455نمایه ای ندارد

358Journal of Clinical Review & Case Reportsنامعتبر9565-2573نمایه ای ندارد



359Journal of Coastal and Marine Engineeringنامعتبر4378-2645نمایه ای ندارد

360Journal of Conference Papers in Biologyنامعتبر

361Journal of Contemporary Issues in Business and 

Government 
نامعتبر6903-1323نمایه ندارد

362Journal of Current Research in Scienceنامعتبر5009-2322نمایه ای ندارد
دانشگاه /دانشگاه فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت بهداشت

آزاد

363journal of data mining in Genomics & proteomics 
شهید - نامعتبر وزارت بهداشت

بهشتی
شهید بهشتی- نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر2153-0602

364Journal of Economic and Social Research ISC1302-1060نامعتبر

365Journal of Educational and Management Studiesشهید بهشتی/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر4770-2322نمایه ای ندارد

366Journal of Electronics Cooling and Thermal Controlنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر6170-2162نمایه ای ندارد

367Journal of Energy and Power Sourcesشهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر8511597نمایه ای ندارد



368JOURNAL OF ENTERPRISING CULTUREWOS, ISI1793-6330نامعتبر

369Journal of Entomology 
Scopus Q4

master journal list

1812-5670

1812-5689
نامعتبر

نامعتبر دانشگاه آزاد

نامعتبر دانشگاه فردوسی

نامعتبر دانشگاه صنعتی اصفهان

370Journal Of Environmental & Analytical Toxicologyدانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر0525-2161نمایه ای ندارد

371Journal of Environmental and Agricultural Sciences  درSCOPUSنامعتبر8629-2313 کنسل شده

372journal of environmental research and developmentنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر5983-2319نمایه ای ندارد

373Journal of Environmental Science and Water 

Resources
نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر0704-2277نمایه ای ندارد

374Journal Of Family Medicine And Primary Careemerging 2249-4863 نامعتبر

375Journal of Fisheries and Aquatic ScienceSCOPUS1816-4927فردوسی مشهد/شهید بهشتی/نامعنبر وزارت علومنامعتبر

376Journal of Fisheries Internationalنامعنبر وزارت علومنامعتبر6025-1993نمایه ای ندارد

377JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & 

ENVIRONMENT
WO S /Q 4-  scopus1459-0263فردوسی مشهد/دانشگاه شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر



378Journal of Food Agriculture & Environment نامعتبر0263-1459نمایه ای ندارد
فردوسی /شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علوم -نمایه ندارد 

مشهد

379Journal of Food J Processing & Technologyشهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7110-2157نمایه ای ندارد

380Journal of Food, Agriculture and Environment  تازه پیوسته بهSCOPUS1459-0255نامعتبر
صنعتی /فردوسی مشهد/شهید بهشتی/نامعتبر وزارت علوم

اصفهان

381Journal of Fruit and Ornamental Plant Researchنامعتبر0948-1231نمایه ای ندارد

382Journal of Functional Morphology and KinesiologyDOAJ2411-5142نامعتبر

383Journal of General ManagementSCOPUS/emerging 0306-3070نامعتبر

384Journal of Geological Researchنامعتبر4961-2630 نمایه ای ندارد

385Journal of Geoscience and Environmental Protectionنامعتبر4344-2327نمایه ای ندارد
پایگاه استنادی / شهید بهشتی /نامعتبر وزارت بهداشت

علوم جهان اسالم

386Journal of Geosciences and Geomaticsشهیدبهشتی/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر6704-2373 نمایه ای ندارد

387Journal of Global Pharma TechnologySCOPUS0975-8542نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر



388Journal of Gynecology and Obstetrics Forecast  نامعتبرنمایه ای ندارد

389Journal of Horticultural Research
Zoological/SCOPUS/DO

AJ
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر2300-5009

390Journal of Interdisciplinary ResearchEMERGING1804-7890نامعتبر وزارت علومنامعتبر 

391journal of islamic studies and cultureنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر5912-2333نمایه ای ندارد

392Journal of Language Teaching & Research تازه پیوسته بهSCOPUS1798-4769فردوسی مشهد/ شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر

393Journal of Limnology and Freshwater Fisheries 

Research
DOAJ2149-4428 نامعتبر

394Journal of Management Practices, Humanities and 

Social Sciences
نامعتبر6423-2604نمایه ای ندارد

395journal of management research and analysisنامعتبر2770-2394نمایه ای ندارد

396Journal of Medicinal Plant Research  درSCOPUSنامعتبر0875-1996 کنسل شده
نامعتبر وزارت بهداشت

نامعتبر دانشگاه بهشتی

397Journal of Medicinal Plants Studies نمایه ای ندارد
2320-3862

2394-0530
ISC/نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر



398Journal of Middle East Applied Science and 

Technology (JMEAST) 
نامعتبر دانشگاه بهشتی و دانشگاه آزادنامعتبر0225-2305نمایه ای ندارد

399Journal of Nanomedicine & Biotherapeutic 

Discovery
isc/شهید بهشنی/وزارت بهداشت/نامعتبر وزارت عاومنامعتبرنمایه ای ندارد

400Journal of Nanoscience and Nanotechnology 

Applications
نامعتبر7920-2577نمایه ای ندارد

401Journal of Neurology Researchنامعتبر شهید بهشتینامعتبر 2853-1923نمایه ای ندارد 

402Journal of Next Generation Information Technology نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر8637-2092نمایه ای ندارد/ISC

403Journal of novel applied sciencesنامعتبر5149-2322نمایه ای ندارد
وزارت علوم شهید /نامعتبر وزارت بهداشت

داتشگاه آزاد/ISC/بهشتی

404journal of obesity & weight loss therapyدانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7904-2165نمایه ای ندارد

405Journal of Organizational Culture, Communications 

and Conflict
نامعتبر4691-1939نمایه ای ندارد

406Journal of Pharmaceutical Research International  E ME R G ING2456-9119نامعتبر

 

نامعتبر دانشگاه آزاد

407Journal of Pharmaceutical Sciences & emerging 

Drugs
دانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر9477-2380 نمایه ای ندارد



408Journal of Plant Pathology & Microbiologyدانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7471-2157نمایه ای ندارد

409Journal of politics and lawEMERGING1913-9055نامعتبر دانشگاه آزاد نامعتبر/ISC

410Journal of Psychology and Mental Health Careنامعتبر8892-2637نمایه ای ندارد

411Journal of Renewable Natural Resources Bhutanzoological1608-4330در لیست نشریات  هایجک شده یافت شدنامعتبر

412Journal of Research in Animal Sciencesنامعتبر6457-2576نمایه ای ندارد

413Journal of Research in Ecology نمایه ای ندارد
2319 - 1546

2319 - 1554
نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

414Journal of Research in Medical and Dental Scienceدانشگاه آزاد / نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر2367-2347نمایه ای ندارد/ISC

415journal of research in medical dental scienceemerging/DOAJ2347-2545دانشگاه ازاد/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

416JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND 

DEVELOPMENT
نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7569-1115نمایه ای ندارد

417JOURNAL OF SERVICE SCIENCE AND 

MANAGEMENT
نمایه ای ندارد

1940-9893

1940-9907
دانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر



418Journal of Service Science and Management  شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر9893-1940نمایه ای ندارد

419Journal of Signal and Information processingدانشگاه شهید بهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر 4465-2159نمایه ای ندارد

420Journal of Social Issues & Humanitiesشهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر2633-2345نمایه ای ندارد

421Journal of SoftwareSCOPUS217-1796تازه پیوسته بهxدانشگاه فردوسی مشهد/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

422Journal of the Indian Society of Agricultural 

Statistics
_نامعتبر6363-0019نمایه ای ندارد

423Journal of Tourism & Hospitality Research  نمایه ای نداردنامعتبر9562-2008نمایه ای ندارد

424Journal of University of Babylon for Engineering 

Sciences 
نامعتبرنمایه ای ندارد

425Journal of Water and Land DevelopmentS C O P U S /DO AJ2083-4535نامعتبر

426Journal of Water Resource and Protectionشهید بهشتی / نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر3108-1945نمایه ای ندارد/ISC

427Key Engineering Materialsنامعتبر نامعتبر9795-1662نمایه ای نداردISC



428KICEM Journal of Construction Engineering and 

Project Management 
نامعتبر9582-2233نمایه ای ندارد

429Letters in Applied NanoBioScienceشهید بهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر6808-2284نمایه ای ندارد

430Life Science Journal درSCOPUSدانشگاه آزاد/دانشگاه شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر8135-1097 کنسل شده

431Life Science Journal-Acta Zhengzhou University 

Overseas Edition  

 کنسل شدهSCOPUSدر 

JCR Q4 مربوط به سال 

2012

1097-8135

2372-613X
نامعتبر

دانشگاه آزاد/ نامعتبر دانشگاه بهشتی 

نامعتبر وزارت بهداشت

432MAGNT RESEARCH REPORTنامعتبر8939-1444نمایه ای ندارد

دانشگاه فردوسی /وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشت

در فهرست مجالت هایجک شده - دانشگاه آزاد/مشهد

یافت شد

433MAN IN INDIA 
 در سایماگو نمایه شده ولی 

Q ندارد
نامعتبر دانشگاه ازادنامعتبر251569

434Management and Administrative Sciences Reviewنمایه نداردنامعتبر1368-2308نمایه ای ندارد

435Management science lettersS C O P U S /DO AJ1923-9343دانشگاه آزاد/ نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر



436management Science Letters نامعتبرنمایه ای ندارد

437Materia Medicaنامعتبرنمایه ای ندارد

438Materials Science for Energy Technologies  نامعتبر2991-2589نمایه ای ندارد

439Mediterranean Journal of Social Sciences فردوسی مشهد/شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر9340-2039نمایه ای ندارد/isc

440Messages, Sages and AgesDOAJ1844-8836نامعتبر

441MICRORNASCOPUS-Medline2211-5366نامعتبر

442Microwaves & RF SCOPUSنامعتبر2993-0745تازه پیوسته به

443Middle-East Journal of Scientific Researchنمایه ای ندارد
1990-9233

1999-8147
نامعتبر

فردوسی مشهد /وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت

شهید بهشتی/

444Millennium Journal of English Literature, 

Linguistics and Translation
نامعتبر8374917نمایه ای ندارد



445Modeling and Numerical Simulation of Material 

Science
دانشگاه شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر5353-2164نمایه ای ندارد

446Modern Applied Sciencescopus/q31913-1844نامعتبر وزارت علومنامعتبر

447Munis Entomology & Zoology JournalZoological1306-3022نامعتبر

448Nano-Structures & Nano-ObjectsSCOPUS2352-507Xنامعتبر

449National Academy of Managerial Staff of Culture 

and Arts Herald
emerging2226-3209نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

450NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER 

SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal) 
_نامعتبر_نمایه ای ندارد

451Nature and Science نمایه ای ندارد
1545-0740

2375-7167
نامعتبر

نامعتبر وزارت بهداشت

نامعتبر دانشگاه بهشتی

452Nature Environment and Pollution TechnologyZoological, SCOPUS0972-6268نامعتبر

453Network Modeling Analysis in Health Informatics 

and Bioinformatics
emerging/SCOPUS2192-6670نامعتبر

454New York Science Journalوزارت بهداشت شهید بهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر0200-1554نمایه ای ندارد/ISC



455Nonlinear Dynamics and Systems Theory SCOPUSنامعتبر7385-1813تازه پیوسته به

456Nova Journal of Arabic Studies (NJAS) نامعتبر دانشگاه شهید بهشنینامعتبر6758-2368نمایه ای ندارد

457NOVYI MIRArt&Hummanies0130-7673نامعتبر

458Ocean and Environmental Fluid Researchنامعتبر5105-2331نمایه ای ندارد

459One Health
emerging/SCOPUS/DOA

J
نامعتبر2352-7714

460ONLINE JOURNAL OF VETERINARY 

RESEARCH
Zoological1328-925Xنامعتبر

/ دانشگاه فردوسی مشهد/نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه آزاد

461Online Journal of Veterinary Research (OJVR)دانشگاه آزاد- فردوسی مشهد- نامعتبر شهیدبهشتینامعتبر

462OpcionSCOPUS1012-1587نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

463Open jounal of safety science and technologyنامعتبر وزارت بهداشت-نمایه ندارد نامعتبر شهیدبهشتینامعتبر6006-2162نمایه ای ندارد



464Open Journal of Atmospheric and climat changeنامعتبردانشگاه شهید بهشتینامعتبر3808-2374نمایه ای ندارد

465Open journal of EcologyZoological2162-1993دانشگاه آزاد/ شهید بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

466Open Journal of GeologyISI /ZOOLOGICAL 2161-7570نامعتبر
دانشگاه / دانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت بهداشت

آزاد

467Open Journal of Marine ScienceZoological2161-7392نامعتبر
دانشگاه / دانشگاه شهیدبهشتی / نامعتبر وزارت بهداشت

آزاد

468Paideusis : The Journal of the Canadian Philosophy 

of Education
emerging/DOAJ1916-0348نامعتبر

469Pakistan Journal of Biological Sciences  
Scopus Q3

zoological

1028-8880

1812-5735
ISC/دانشگاه آزاد / شهید بهشتی / نامعتبر وزارت علوم نامعتبر

470Pakistan Journal of NutritionSCOPUS1994-7984نامعتبر
دانشگاه / وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/دانشگاه فردوسی مشهد/شهیدبهشتی

471Palma Journal9-1548نمایه ای نداردX نامعتبر12
درفهرست مجالت /دانشگاه آزاد/نامعتبر وزارت بهداشت

هایجک شده یافت شد

472Petroleum & CoalSCOPUS1337-7027نامعتبر

473Pharmaceutica Analytica Actaوزارت بهداشت /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر2435-2153نمایه ای ندارد/isc



474Pharmacophoreemerging 2229-5402نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

475Physical Science International Journalنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر0130-2348نمایه ای ندارد

476Physics ProcediaSCOPUS1875-3892نامعتبر

477Plant Cell Biotechnology and Molecular BiologySCOPUS0972-2025نامعتبر

478Plant Tissue Culture and Biotechnology
 Biological Abstract 

SCOPU-ISC 
نامعتبر1817-3721

479Prensa Medica Argentina745-0032نمایه نداردxنامعتبر شهیدبهشتینامعتبر 

480Procedia Materials Science JCR, WOSشهید بهشتی/نامعتبر وزارت علوم نامعتبر

481Procedia-Social and Behavioral SciencesSCOPUS1877-0428نامعتبر وزارت علومنامعتبر

482Punjab University Journal of Mathematics-Lahoreemerging/ISC1016-2526نامعتبر

483QUID-INVESTIGACION CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
emerging1692-343Xنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر



484Quid-Research Science and Technology نامعتبرنمایه ای ندارد

485Reef Resources Assessment and Management 

Technical Paper
نامعتبر7393-1607نمایه ای ندارد

دانشگاه /دانشگاه شهیدبهشتی /نامعتبر وزارت علوم

درفهرست مجالت هایجک شده یافت شد/فردوسی مشهد 

486Reef Resources Assessment and Management 

Technical Paper  
نامعتبرنمایه ای ندارد

487Religacion Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades
WOS, ISI 2477-9083وزارت علوم/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

488ReOrient The Journal of Critical Muslim 561-2055نمایه ای نداردX نامعتبر

489Report and Opinionنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7205-2375نمایه ای ندارد/ISC /شهید بهشتی

490Report of Health CareDOAJ2423-4141در فهرست مجالت وزارت بهداشت لغو رتبه گردیده استنامعتبر

491Research in Economics and Managementنامعتبر4407-2470نمایه ای ندارد

492Research in Plant Sciencesنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر8539-2333نمایه ای ندارد 



493Research Journal of Applied Sciences تازه پیوسته بهSCOPUS1993-6079دانشگاه آزاد/ دانشگاه شهیدبهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر

494Research Journal of Applied Sciences, Engineering 

and Technology
SCOPUS2040-7467شهید بهشتی/نامعتبر وزارت علومنامعتبر

495Research Journal of Biological SciencesJCR, WOS, ISI1993-6087تمایه ندارد نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

496Research Journal of Business ManagementSCOPUS2152-0437نامعتبر
دانشگاه - دانشگاه فردوسی مشهد -نامعتبر وزارت علوم

-آزاد

497Research Journal of Environmental Scienceنامعتبر8238-2152نمایه ای ندارد_

498Research Journal of Environmental ToxicologySCOPUS1819-3420نامعتبر
شهیدبهشتی /وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت

فردوسی مشهد/

499Research Journal of Language, Literature and 

Humanities
_نامعتبر6252–2348نمایه ای ندارد

500Research Journal of ParasitologySCOPUS 1816-4943نامعتبر
وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت

فردوسی مشهد/شهیدبهشتی/

501Research Journal of Recent Sciencesآزاد /نامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر2502–2277نمایه ای ندارد /ISC

502Research Journal of Seed Scienceدانشگاه آزاد/ فردوسی مشهد/نامعتبر وزارت علومنامعتبر6146-2151نمایه ای ندارد /ISC



503Research journal of sport sciencesنامعتبر7314-1735نمایه ای ندارد

504Research Opinions in Animal & Veterinary Sciencesنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر0343-2223نمایه ای ندارد

505Research Squareنامعتبر 8435881نمایه ای ندارد

506Researcherنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر8950-2163نمایه ای ندارد

507Review of European Studies  تازه پیوسته بهSCOPUS1918-7173نامعتبر
دانشگاه فردوسی مشهد /نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه آزاد/

508REVISTA DE CIENCIAS HUMANAS DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATE
emerging2179-1120نامعتبر

509Revista de direito da cidedeemerging/DOAJ2317-7721نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

510REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA emerging0041-8811نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

511Romanian Journal of Applied Psychologyنامعتبر8441-2392نمایه ای ندارد

512Romanian journal of Plant Protection129 – 2248نمایه ای نداردXنامعتبر



513Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 

(SJHSS)
_نامعتبر6248-2415نمایه ای ندارد

514Science Arena Publications Speciality Journal of 

Politics and Law 
نامعتبرنمایه ای ندارد

515Science Arena Publications, Specialty Journal of 

Knowledge Management 
نامعتبر_نمایه ای ندارد

516Science Road Journalنامعتبر0839-2206نمایه ای ندارد

517Scientia ParasitologicaZoological1582-1366نامعتبر

518Scinzer Journal of Humanitiesنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر1033-2415نمایه ای ندارد

519Seed Science and Biotechnologyنامعتبر3966-1752نمایه ای ندارد

520segment journalsJCR, WOSنامعتبر

521Sensor Letters  درSCOPUSکنسل شده 
1546-198X

1546-1971
نامعتبر



522Sensors and transducer journalDOAJ2306-8515نامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

523Socio Cultural Change نامعتبر_نمایه ای ندارد_

524Sociology and Anthropologyنامعتبر دانشگاه شهیدبهشتینامعتبر6187-2331نمایه ای ندارد

525SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS 

MANAGEMENT

JCR, WOS/q4, 

SCOPUS/OPEN ACCESS

2078-5585

2078-5976
در فهرست مجالت هایجک شده یافت شدنامعتبر

526Speciality Journal of Politics and Law -Science 

Arena Publications
ISC/ نامعتبر دانشگاه آزاد نامعتبر3282-2520نمایه ای ندارد

527Specialty Journal of Agricultural Sciences737-2412نمایه ای نداردXنامعتبر

528Specialty journal of electronic and computer 

sciences
نامعتبر7485-2412نمایه ای ندارد

529Specialty journal of Engineering and Applied Scinceنامعتبرنمایه ای ندارد



530Specialty Journal Of Geographical And 

Environmental Science
ناشر نامعتبرنامعتبرنمایه ای ندارد

531Specialty Journal Of Humanities And Cultural 

Science
نامعتبر3274-2520نمایه ای ندارد

532Specialty Journal Of Politics And Law نامعتبر3282-2520نمایه ای ندارد

533Specialty Journal of Religious Studies and Theologyنامعتبرنمایه ای ندارد

534Spectrum Research Repository (Concordia 

University) 
نامعتبرنمایه ای ندارد

535Speiciality Journal of Psychology and Management نامعتبر5695-2412نمایه ای ندارد

536Sport ScienceSCOPUS1840-3670 نامعتبر
نامعتبر / در لیست نشریات  هایجک شده یافت شد 

وزارت علوم

537Sport Science scopus/q11840-3670 نامعتبر



538Springer International Publishing AG نامعتبرنمایه ای ندارد

539Springer International Publishing Switzerland نشریه ای با این نام وجود نداردنامعتبر_نمایه ای ندارد

540Stem Cell Fundamentals and Practice نامعتبر_نمایه ای ندارد

541strategic management quarterlyنامعتبر دانشگاه شهید بهشتینامعتبر4951-2372نمایه ای ندارد

542Studies in Linguistics and Literatureنامعتبر6426-2573نمایه ای ندارد

543Studies in Literature and Language  شهیدبهشتی/نامعتبر وزاررت علوم نامعتبر1563-1923نمایه ای ندارد/isc

544Survey of Malaysian Law ISC0217-3239 نامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر

545Sustainable Energyنامعتبر2134-2372نمایه ای ندارد

546Technical Journal of Engineering and Applied 

Sciences 
ISC/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر0853-2051نمایه ای ندارد

547The Asian and Australasian Journal of Plant 

Science and Biotechnology 
نامعتبر3818-1752نمایه ای ندارد



548The Caspian Sea Journalدانشگاه آزاد / نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر7899-1578نمایه ای ندارد /ISC

549The Criterion: An International Journal in English  شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم نامعتبر8165-0976نمایه ای ندارد/isc

550The International Journal of Applied Economics 

and Finance 
دانشگاه آزاد/ نامعتبر شهید بهشتی نامعتبر0886-1991نمایه ای ندارد

551
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ARCHITECTONIC, SPATIAL, AND 

ENVIRONMENTAL DESIGN

SCOPUS 2325-1662نامعتبر

552The international Journal of Management Science 

and Information Technology
نامعتبر_نمایه ای ندارد

553The IUP Journal of Information Technologyنامعتبرنمایه ای ندارد

554The Journal of Open Source Softwareنامعتبر9066-2475نمایه ای ندارد

555The Open Construction and Building Technology 

Journal
SCOPUS/Q3 1874-8368نامعتبر

556The Open Family Studies Journal تازه پیوسته بهSCOPUS1874-9224نامعتبر

557The PalaeobotanistZoological0031-0174نامعتبر



558The Photogrammetric Journal of Finlandنامعتبر1069-0554نمایه ای ندارد

559The Scientific World JOURNALscopus/q21537-744Xنامعتبر وزارت علومنامعتبر

560The Social Sciences  SCOPUS/Q41993-6125دانشگاه شهید  بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر

561Theoretical Economics Lettersدانشگاه شهید  بهشتی/نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر2086-2162نمایه ای ندارد

562Tirai Panggungنامعتبر5998-0128 نمایه ای ندارد

563Trakia journal Of Sciences  Zoological/DOAJ
1312-1723

1313-3551
نامعتبر

564TRANSYLVANIAN REVIEW SCOPUS1221-1249نامعتبر وزارت بهداشت نامعتبر /ISC

565Turismo Estudos & Práticasنامعتبر دانشگاه آزادنامعتبر1493-2316نمایه ای ندارد 

566Turismo Estudos & Práticas نامعتبر دانشگاه آزاد- نمایه ندارد نامعتبر1493-2316نمایه ای ندارد

567Uncertain Supply Chain ManagementSCOPUS2291-6830نامعتبردانشگاه شهیدبهشتینامعتبر

568Virus DiseaseSCOPUS2347-3517نامعتبر وزارت علومنامعتبر/isc



569Weekly Science international Research Journalنامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر7871-2321نمایه ای ندارد

570WORLD ACADEMY OF SCIENCE, 

ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
نمایه ای ندارد

2010-3778

2010-376X
نامعتبر دانشگاه فردوسی و دانشگاه شهید بهشتینامعتبر

571World Applied Sciences Journal نامعتبر4952-1818نمایه ای ندارد
فردوسی /وزارت علوم /نامعتبر وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد/ صنعتی اصفهان /شهید بهشتی /مشهد

572World Environmentنامعتبردانشگاه شهیدبهشتینامعتبر1573-2163نمایه ای ندارد

573World Family Medicine JournalEMERGING 1839-0188نامعتبر
نامعتبر وزارت بهداشت

و نامعتبر دانشگاه آزاد

574World Journal of Advanced Research and Reviewsنامعتبر9615-2581نمایه ای ندارد

575World Journal of Mechanics049-2160نمایه ای نداردXدانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

576World Journal of Medical SciencesSCOPUS1817-3055نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر

577World Journal of Nano Science and Engineeringدانشگاه شهیدبهشتی/ نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر4962-2161نمایه ای ندارد



578world journal of sport sciencesتامعتبر شهید بهشتینامعتبر4724-2078نمایه ای ندارد

579World Of Sciences Journalنامعتبر3071-2307نمایه ای ندارد

580Wseas Transactions On Computersنامعتبر2872-2224نمایه ای ندارد
فردوسی /دانشگاه شهید بهشتی /نامعتبر وزارت علوم 

مشهد

581Wseas Transactions on Systemsفردوسی مشهد/شهیدبهشتی/نامعتبر وزارت بهداشتنامعتبر2678-2224نمایه ای ندارد


