معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي علوم تربيتي
مج

مجالت با اعتبار ممتاز:

:

:

(  MIFپنج ساله لحاظ مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  4كه به تائيد كمسيون
تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله اي
باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 2صدور مجوز دفاع براي آندسته از دانشجويان دكتري كه با چاپ مقاله در مجالت
داراي اعتبار عادي تقاضاي صدور مجوز دفاع مي نمايند منوط به آن است كه يكي از دو
مقاله ارائه شده داراي

( براي نمايه  ) ISIيا داراي مرتبه كيفي  ( Q3براي نمايه

 ) Scopusباشد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه دانشجو
الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و
الزم االجراء است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي علوم اداري و اقتصاد
مج

مجالت با اعتبار ممتاز:

:

:

(  MIFپنج ساله لحاظ مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  3/5كه به تائيد كمسيون
تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله اي
باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 2صدور مجوز دفاع براي آندسته از دانشجويان دكتري كه با چاپ مقاله در مجالت
داراي اعتبار عادي تقاضاي صدور مجوز دفاع مي نمايند منوط به آن است كه يكي از دو
مقاله ارائه شده داراي

( براي نمايه  ) ISIيا داراي مرتبه كيفي  ( Q3براي نمايه

 ) Scopusباشد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه دانشجو
الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و
الزم االجراء است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي تربيت بدني
مج

مجالت با اعتبار ممتاز:

:

:

(  MIFپنج ساله لحاظ مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  3/5كه به تائيد
كمسيون تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله اي
باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 2صدور مجوز دفاع براي آندسته از دانشجويان دكتري كه با چاپ مقاله در مجالت
داراي اعتبار عادي تقاضاي صدور مجوز دفاع مي نمايند منوط به آن است كه يكي از دو
مقاله ارائه شده داراي

( براي نمايه  ) ISIيا داراي مرتبه كيفي  ( Q3براي

نمايه  ) Scopusباشد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه
دانشجو الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجراء است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي علوم جغرافيايي
مج

مجالت با اعتبار ممتاز:

:

:

(  MIFپنج ساله لحاظ مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  3/5كه به تائيد
كمسيون تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله اي
باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 2صدور مجوز دفاع براي آندسته از دانشجويان دكتري كه با چاپ مقاله در مجالت
داراي اعتبار عادي تقاضاي صدور مجوز دفاع مي نمايند منوط به آن است كه يكي از دو
مقاله ارائه شده داراي

( براي نمايه  ) ISIيا داراي مرتبه كيفي  ( Q3براي

نمايه  ) Scopusباشد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه
دانشجو الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجراء است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني
مجالت با اعتبار ممتاز :
:

(  MIFپنج ساله ديده مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

مجالت فارسي داراي اعتبار ممتاز طبق پيشنهاد دانشكده به پيوست مي باشد.

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  3/5كه به تائيد كمسيون
تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله اي
باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
ليست مجالت فارسي داراي اعتبار عادي كه به تائيد كمسيون تخصصي مربوطه در هيات مميزه
رسيده است به پيوست مي باشد.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه دانشجو
الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجراء است.

مجالت ممتاز گروه تاریخ
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

1

مجله پژوهش هاي تاريخي

دانشگاه اصفهان

2

مجله تاريخ اسالم وايران

دانشگاه الزهرا

3

مجله گنجينه استاد

كتابخانه ملي

4

شيعه شناسي

موسسه شيعه شناسي

5

پژوهشنامه تاريخ اسالم

انجمن ايراني تاريخ اسالم

سردبیر

مجالت عادي گروه تاریخ
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران

دانشگاه پيام نور با همكاري دانشگاهها

محمدرضا نصيري

2

پژوهش هاي باستان شناسي ايران

دانشگاه بوعلي سيناهمدان

محمد ابراهيم زارعي

3

پژوهشهاي تاريخي ايران واسالم

دانشگاه سيستان وبلوچستان

الهيار خلعت بري

4

جستارهاي تاريخي (فرهنگ ويژه تاريخ سابق )

پژوهشگاه علوم انساني

پروين تركمني آذر

5

آينه ميراث

مركز پژوهشي ميراث مكتوب

حسن رضاي باغ بيدي

6

گنجينه اسناد

سازمان اسناد كتابخانه ملي ج 1111

سعيد رضايي شريف
آبادي

7

مطالعات تاريخ پزشكي

دانشگاه شيراز

عليرضا مهدي زاده

8

پژوهش نامه علوي

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

حميدرضا آيت اللهي

9

پژوهش نامه انقالب اسالمي

دانشگاه همدان

دكتر جالل درخشه

11

مطالعات انقالب اسالمي

دانشگاه معارف

دكتر منوچهري محمدي

11

تاريخ اسالم

دانشگاه باقر العلوم

دكتر محسن الويري

12

تاريخ در آئينه پژوهش

13

مطالعات تاريخي جهان اسالم

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
جامعه المصطفي العالميه

مهدي پيشوايي
نعمت اله صفري فروشاني

مجالت ممتاز گروه فلسفه و کالم اسالمی
ردیف

نام مجله

1

انديشه ديني

صاحب امتیاز
دانشگاه شيراز
با همكاري انجمن معارف اسالمي ايران

سردبیر
قاسم كا كا يي

2

فلسفه و كالم (مطالعات اسالمي سابق)

دانشگاه فردوسي مشهد

سيد مرتضي حسيني شاهرودي

3

حكمت وفلسفه

دانشگاه عالمه طباطبايي

حسين كلباسي

4

فلسفه وكالم اسالمي (مقاالت و بررسيها سابق)

دانشگاه تهران

عبدالرسول كشفي

5

خردنامه صدرا

بنياد حكمت اسالمي صدرا

سيد محمد حسيني خامنه اي

مجالت عادي گروه فلسفه و کالم اسالمی
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

آموزه هاي فلسفه اسالمي

دانشگاه جامع علوم انساني رضوي

رضا اكبريان

2

عرفان اسالمي

شهرام پازوكي

3

انديشه نوين ديني

نهاد نمايندگي رهبري دردانشگاه ها

احمد بهشتي

4

پژوهشهاي اعتقا دي كالمي

دانشگاه ازاداسالمي واحد ساوه

محمد حسن قدردان ملكي

5

پژوهشهاي فلسفي (ادبيات و علوم انساني سابق)

دانشگاه تبريز

يحيي يثربي

6

پژوهشهاي علم ودين

پزوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

عبدالرزاق حسامي فر

7

پژوهشهاي هستي شناختي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باهمكاري
دانشگاههاي ديگر

عين اله خادمي

8

جستارهاي فلسفه دين

انجمن علمي فلسفه دين ايران

حميد رضا ايت الهي

9

حكمت سينوي(مشكوه النور)

دانشگاه امام صادق (ع)واحدخواهران

سيد حسن سعادت مصطفوي

11

حكمت صدرايي

دانشگاه پيام نور با همكاري دانشگاههاي ديگر

رضا اكبري

11

حكمت معاصر

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

حميد رضا ايت الهي

12

شناخت (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق)

دانشگاه شهيد بهشتي

نصراله حكمت

13

غرب شناسي بنيادي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

حسين كلباسي اشتري

14

فلسفه

دانشگاه تهران

حسين غفاري

15

فلسفه دين

پرديس قم دانشگاه تهران

محمد محمد رضايي

16

فلسفه علم

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي –
با همكاري دانشگاههاي ديگر

سيدحسن حسيني سروري

17

پژوهشنامه فلسفه دين(نامه حكمت سابق )

دانشگاه امام صادق (ع)

رضا اكبري

18

متافيزيک

دانشگاه اصفهان

محمد علي اژه اي

19

قبسات

خصوصي

محمد محمد رضايي

21

منطق پژوهي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سيد محمد علي حجتي

21

معرفت فلسفي

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)

رضا اكبريان

22

معرفت كالمي

موسسه آموزشي امام خميني (ره)

ابوالفضل ساجدي

23

تامالت فلسفي

دانشگاه زنجان

سحر كاوندي

24

مطالعات عرفاني

دانشگاه كاشان

محمود عابدي

25

الهيات تطبيقي

دانشگاه اصفهان – باهمكاري دانشگاههاي ديگر

مهدي دهباشي

26

انسان پژوهي ديني

مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي

اسحاق طاهري

27

پژوهشنامه اديان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

سيد فتح اله مجتباي

28

پزوهشنامه عرفان

انجمن علمي عر فان اسالمي

قاسم كاكايي

29

اسراء

موسسه فرهنگي تحقيقاتي اسراء

سيد محسن ميري

31

كالم اسالمي

موسسه امام صادق ع

عبدالرحيم سليماني

31

آيين حكمت

دانشگاه باقرالعلوم

يارعلي كرد فيروز جاني

32

تحقيقات كالمي

انجمن كالم اسالمي

رضا برنجكار

33

فلسفه دين

پرديس قم دانشگاه تهران

34

ذهن

عليرضا قائمي نيا

35

مشرق موعود

سيد مسعود پور سيد آقايي

36

نقد و نظر

عليرضا آل بويه

37

هستي و شناخت

ضياء موحد

38

شيعه شناسي

سيد باقر حجتي

39

پژوهشهاي فلسفي -كالمي

دانشگاه قم

احمد بهشتي

41

تاريخ فلسفه

انجمن علمي تاريخ

حسين كلباسي اشتري

41

جاويدان خرد

موسسه پژوهشي حكمت وفلسفه-باهمكاري
انجمن حكمت و فلسفه ايران

غالمحسين ابراهيمي ديناني

42

آيينه معرفت

دانشگاه شهيد بهشتي

محمد علي شيخ

43

ا ديان و عرفان (مقاالت و بررسيهاي سابق)

دانشگاه تهران

قربان علمي

44

پژوهشنامه اخالق

دانشگاه معارف

45

پژوهشهاي اخالقي

انجمن معارف اسالمي

مجالت ممتازگروه فلسفه
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

حكمت و فلسفه

دانشگاه عالمه طباطبائي

حسين كلباسي اشتري

2

شناخت (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق )

دانشگاه شهيد بهشتي

نصراله حكمت

3

فلسفه – دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

حسين غفاري

4

فلسفه و كالم اسالمي ( مقاالت و بررسيها سابق )

دانشگاه تهران

عبدالرسول كشفي

5

متافيزيک

محمد علي اژه اي

مجالت عادي گروه فلسفه
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

آموزه هاي فلسفه اسالمي

دانشگاه جامع علوم انساني رضوي

رضا اكبريان

2

آينه معرفت

دانشگاه شهيد بهشتي

محمد علي شيخ

3

انديشه نوين ديني

دانشگاه شيراز با همكاري انجمن معارف
اسالمي ايران

سيد حسين هاشمي

4

انديشه نوين ديني

نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها

قاسم كاكائي

5

پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت سابق )

دانشگاه امام صادق (ع)

رضا اكبري

6

پژوهشهاي اعتقادي كالمي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه

محمد حسن قدردان ملكي

7

پژوهشهاي فلسفي ( ادبيات و علوم انساني
سابق )

دانشگاه تبريز

يحيي يثربي

8

پژوهشهاي فلسفي كالمي

دانشگاه قم

احمد بهشتي

9

پژوهشهاي علم و دين

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عبدالرزاق حسامي فر

11

پژوهشهاي هستي شناختي c

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عين اله خامي

11

تاريخ فلسفه

انجمن علمي تاريخ فلسفه

حسين كلباسي اشتري

12

جاويدان خرد

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه با همكاري
انجمن حكمت و فلسفه ايران

غالمحسين ابراهيمي ديناني

13

جستارهاي فلسفه دين

انجمن علمي فلسفه دين ايران

حميدرضا آيت الهي

14

حكمت سينوي ( مشكوه النور )

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

سيد حسن سعادت مصطفوي

حكمت صدرايي

دانشگاه پيام نور با همكاري دانشگاههاي
ديگر

رضا اكبري

15

16
17
18
19

حكمت معاصر
خردنامه صدرا
غرب شناسي بنيادي
فلسفه دين

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

حميدرضا آيت الهي

بنياد حكمت اسالمي صدر

سيد محمد حسين خامنه اي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

حسين كلباسي اشتري

پرديس قم  -دانشگاه تهران

_____________
سيد مرتضي حسيني

21

فلسفه و كالم ( مطالعات االمي سابق )

دانشگاه فردوسي مشهد

21

منطق پژوهي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عبدالرسول كشفي

موسسه موزشي و پژوهشي امام خميني ( ره)

سيد محمد علي حجتي

موسسه آموزشي امام خميني ( ره)

ابوالفضل ساجدي

22

معرفت فلسفي

شاهرودي

23

معرفت كالمي

24

الهيات تطبيقي

مهدي دهباشي

25

پژوهشنامه عرفان

قاسم كاكائي

26

عرفان اسالمي

بهرام پازوكي

27

مطالعات عرفاني

محمود عابدي

28

قبسات

محمد محمد رضائي

مجالت ممتاز گروه قرآن و حدیث
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

علوم قرآن و حديث

فردوسي مشهد

سيد كاظم طباطبايي

2

علوم حديث

دانشگاه قرآن و حديث

مهدي مهريزي

3

پژوهش هاي قرآن و حديث (مقاالت و
بررسي هاي سابق )

دانشگاه تهران

منصور پهلوان

4

مطالعات تفسيري

دانشگاه معارف اسالمي

سيد رضا مودب

5

تحقيقات علوم قرآن و حديث

دانشگاه الزهرا

عبدالكريم بي آزار شيرازي

مجالت عادي گروه قرآن و حدیث
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن

دانشگاه پيام نور

عبدالهادي فقهي زاده

2

پژوهشنامه علوي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عليرضا علي محمدي

3

پژوهشنامه قرآن و حديث

انجمن علوم قرآن و حديث

عباس همامي

4

پژوهشنامه نهج البالغه

دانشگاه بوعلي همدان

علي باقر طاهري نيا

5

پژوهشهاي نهج البالغه

بنياد نهج البالغه

منصور پهلوان

6

الهيات تطبيقي

دانشگاه اصفهان

مهدي دهباشي

7

حديث پژوهي

دانشگاه كاشان

سيد رضا مودب

8

آموزه هاي قرآني

دانشگاه علوم اسالمي رضوي

سيد محمد باقر حجتي

9

مطالعات قرآن و حديث

دانشگاه امام صادق (ع)

مهدي ايزدي

11

كتاب فيم

دانشگاه يزد

محمد كاظم شاكر

11

پژوهش هاي ادبي قرآني

دانشگاه اراك

محسن ذوالفقاري

12

لسان مبين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

احمد پاشا رانوس

13

انديشه نوين ديني

نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها

احمد بهشتي

14

پژوهش ديني

خصوصي با همكاري انجمن علوم

مجيد معارف

مجالت ممتازگروه ادبيات فارسی
ردیف

نام مجله

صاحب امتیاز

سردبیر

1

ادب پژوهي

دانشگاه گيالن

محرم رضايتي كيشه خاله

2

ادبيات عرفاني (علوم انساني سابق)

دانشگاه الزهرا (س)

مهدي نيک منش

3

جستارهاي ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)

دانشگاه فردوسي مشهد

مهدخت پورخالقي

4
5

شعر پژوهي (بوستان ادب  -علوم اجتماعي و
انساني سابق(
نامه فرهنگستان

دانشگاه شيراز
فرهنگستان زبان و ادب فارسي

محمد حسين كرمي
احمد سميعي (گيالني)

مجالت ممتازگروه علوم اجتماعی
ردیف
1

نام مجله

صاحب امتیاز

بررسي مسائل اجتماعي ايران (نامه علوم

تهران

اجتماعي سابق)
مطالعات جامعه شناختي (نامه علوم

سردبیر
دكتر عليرضا محسني تبريزي

تهران

دكتر يوسف علي اباذري

3

جامعه شناسي كاربردي

اصفهان

دكتر علي رباني

4

جامعه شناسي ايران

انجمن جامعه شناسي ايران

دكتر فرهنگ ارشاد

2

5

اجتماعي سابق)

رفاه اجتماعي

علوم بهزيستي

دكتر محمد جواد زاهدي

مجالت عادي گروه علوم اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نام مجله
سياست علم و فناوري
نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(نامه علوم اجتماعي)
اخالق در علوم و فناوري
آموزش عالي ايران انجمن آموزش عالي ايران
توسعه روستايي (نامه علوم اجتماعي سابق)
راهبرد فرهنگ
مطالعات ملي

8

جامعه شناسي هنر و ادبيات

9

جامعه شناسي هنر و ادبيات

10

روش شناسي علوم انساني

11

دانش انتظامي

12

مطالعات اجتماعي ايران

13

راهبرد اجتماعي فرهنگي

14

پژوهشهاي ايران شناسي

مازندراني

15

تحليل اجتماعي نظم و نابرابري

16

انتظام اجتماعي

17
18

جمعيت سازمان ثبت احوال
مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان( مطالعات زنان سابق)

19

پژوهش هاي ارتباطي سازمان صدا و سيما

20

نامه انجمن جمعيت شناسي

21

علوم اجتماعي (ادبيات و علوم انساني سابق)

22

تعليم و تربيت

23

زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان سابق)

24

زن و خانواده

25

جستارهاي زباني(مدرس سابق)

26

جستارهاي ادبي

27
28

انسان شناسي-نامه انسان شناسي سابق
جهاني رسانه دانشگاه تهران

29

مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي

30

مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا

31

فرهنگ در دانشگاه اسالمي

32

شيعه شناسي

33

مسائل اجتماعي ايران (ادبيات و علوم انساني سابق

34

مطالعات راهبردي زنان

35

مطالعات فرهنگي و ارتباطات

36

مطالعات امنيت اجتماعي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي

37

فصلنامه علوم اجتماعي-عالمه

38

متين (امام خميني و انقالب اسالمي

39

راهور دفتر تحقيقات كاربردي

40

جامعه شناسي تاريخي

41

مطالعات پژوهشي راهور

42

پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي

43

نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي

44

اعتياد پژوهي

45

برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي

46

زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)

47

خانواده و پژوهش

48

مطالعات تطبيقي هنر

49

امنيت پژوهي

50

پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني

51

پژوهشنامه خراسان بزرگ-دانشگاه امام رضا

52

پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

53

توسعه اجتماعي

54

جامعه پژوهي فرهنگي

55

دين و ارتباطات

56

مديريت در دانشگاه اسالمي

57

شناخت اجتماعي

58

پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي

59

پژوهش هاي اطالعاتي و جنايي دانشگاه علوم انتظامي

60

پژوهشهاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي

61

پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر

62

رسانه و فرهنگ -پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

63

مطالعات توسعه اجتماعي-فرهنگي

64

مطالعات راهبردي جهاني شدن

65

مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران

66

برنامه ريزي و توسعه گردشگري

67

پژوهشنامه مطالعات مرزي

68

پژوهشهاي انتظامي اجتماعي زنان و خانواد

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي زبانهاي خارجي
مجالت با اعتبار ممتاز :

:

(  MIFپنج ساله ديده مي شود) .

SCOPUS Q2 , Q1

ليست مجالت ممتاز گروه عربي به پيوست مي باشد( .پنج مجله معتبر )

مجالت با اعتبار عادي :
مجالت علمي – پژوهشي داراي مجوز از وزارتين با امتياز باالتر از  3/5كه به تائيد
كمسيون تخصصي مربوطه در هيات مميزه رسيده است.

مجالت نمايه شده در نمايه هاي  ISIو  ( scopusداراي مرتبه كيفي حداقل ) Q3
تبصره  : 1مجله نمايه شده در نمايه  Scopusو داراي مرتبه كيفي  Q3نمي تواند مجله
اي باشد كه جهت چاپ مقاله اقدام به اخذ هزينه مي نمايد.
تبصره  : 3مجالت داراي ساير نمايه ها مورد پذيرش نخواهد بود.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه
دانشجو الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجراء است.

مجالت داراي امتياز" ممتاز " گروه زبان و ادبيات عربي

رديف

نام مجله

صاحب امتياز

زبان

سال شروع

1

اللغه العربيه و آدابها

دانشگاه تهران پرديس قم

عربي

1384

2

الجمعيه االيرانيه للغه العربيه و آدابها

3

الدراسات االدبيه

4

دراسات في اللغه العربيه و آدابها

5

لسان مبين

انجمن ايراني زبان و ادبيات
عرب مستقر در دانشگاه

عربي  -فارسي

1383

تربيت مدرس
دانشگاه لبنان
دانشگاه سمنان و دانشگاه
نشرين سوريه
دانشگاه بين المللي امام
خميني (ره)

عربي  -فارسي

1982م

عربي

1388

عربي  -فارسي

1388

مجالت داراي امتياز" عادي " گروه زبان و ادبيات عربي
رديف

نام مجله

صاحب امتياز

زبان

سال شروع

1

حوليات كليه اللغه العربيه

جامعه القروبين /مراكش

انگليسي

1991

2

مجله كليه االدب

جامعه بغداد/عراق

عربي/

1951

3

مجله اللغه و الدب العربي

جامعه الجزائر

4

االدب

5

سلسله البحوث في اللغه العربيه

جامعه قسنطينه/
الجزائر

انگليسي
عربي
عربي /فرانسه
عربي

1994
1964
1993

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي شيمي

مجالت با اعتبار ممتاز :
:

(  MIFپنج ساله ديده مي شود) .

SCOPUS Q1

مجالت فارسي نمي توانند ممتاز باشند.

مجالت با اعتبار عادي :
جهت صدور مجوز دفاع  ،ارائه دو مقاله كه جمع  IFاين دو مقاله بزرگتر يا مساوي  2باشد و IF
هيچ يک از مقاالت هم كمتر از  ./7نباشد الزامي است.

در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه
دانشجو الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجراء است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي علوم و فناوريهاي نوين

(  MIFپنج ساله ديده مي شود) .

مجالت با اعتبار ممتاز :
:

SCOPUS Q1

مجالت فارسي نمي توانند ممتاز باشند.

مجالت با اعتبار عادي :
:

SCOPUS Q2

در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه دانشجو
الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم االجراء
است.

معيار هاي مربوط به مجالت ممتاز و عادي دانشكده ي فني و مهندسي،
كامپيوتر

مجالت با اعتبار ممتاز :

(  MIFپنج ساله ديده مي شود) .

SCOPUS Q1 :
( مجله بايد  3سال متوالي منتهي به تقاضا داراي مرتبه كيفي  Q1باشد) .

مجالت فارسي نمي توانند ممتاز باشند.
مجالت با اعتبار عادي :
مجالتي كه داراي ( IFضريب تاثير) بزرگتر از نصف  MIFرشته يا رسته علمي باشند.
در خصوص هر دو دسته مجله مرتبط بودن موضوع مجله و اهداف آن با موضوع پايان نامه
دانشجو الزامي مي باشد.

معيارهاي فوق از زمان اجراء براي مدت  2سال پيشنهاد و مصوب شده و الزم
االجرا است.

