
تاثیر ضریبوابستگیرتبهعنوانردیف

1
 همكاري با-  اسالمي آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه-  انساني علوم در خالقيت و ابتكار

ديگر هاي دانشگاه
0.095علوم وزارتپژوهشی علمی

0.08بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي اخالق2

0.34علوم وزارتپژوهشی علمیفناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن-  فناوري و علوم در اخالق3

0.25علوم وزارتپژوهشی علمیگيالن دانشگاه-  پژوهي ادب4

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) عربي ادب5

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) فارسي ادب6

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیكرمان باهنر شهيد دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات دانشكده) فارسي زبان و ادب7

0.545علوم وزارتپژوهشی علمیكرمان هنر با شهيد دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات دانشكده) پايداري ادبيات8

0.026علوم وزارتپژوهشی علمیكرمان هنر با شهيد دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات دانشكده) تطبيقي ادبيات9

0.048علوم وزارتپژوهشی علمی(س)الزهراء دانشگاه-(سابق انساني علوم) عرفاني ادبيات10

0.061علوم وزارتپژوهشی علمیجنوب تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  شناختي اسطوره و عرفاني ادبيات11

0.091علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه شده تخصصی-انساني علوم و ادبيات12

0.116علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه شده تخصصی- انساني علوم و ادبيات13

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی انساني علوم و ادبيات14

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق بررسيها و مقاالت) عرفان و اديان15

0.055بهداشت وزارتپژوهشی علمیدانش ارمغان16

0.231بهداشت وزارتپژوهشی علمیرواني بهداشت اصول17

0.281علوم وزارتترويجی علمیاطالعات مؤسسه اقتصادي سياسي اطالعات18

0.038علوم وزارتپژوهشی علمیجمهوري رياست مخدر مواد با مبارزه ستاد-  پژوهي اعتياد19

0.038بهداشت وزارتپژوهشی علمیگناباد درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده مجله دانش، افق20

0.273علوم وزارتپژوهشی علمیايران اسالمي اقتصاد انجمن با همكاري-  اسالمي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه-  اسالمي اقتصاد21

0.256علوم وزارتپژوهشی علمیبازرگاني انجمن همكاري با-  فردوسي دانشگاه - (سابق توسعه و دانش) مالي-  پولي اقتصاد22

0.236علوم وزارتپژوهشی علمیايران كشاورزي اقتصاد انجمن-  كشاورزي اقتصاد23

0.255علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد وزارت-  توسعه و كشاورزي اقتصاد24

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه-(سابق ايران اقتصادي تحقيقات) مقداري اقتصاد25

0.333علوم وزارتترويجی علمیاصفهان دانشگاه - ( سابق اقتصاد و اداري علوم دانشكده) طبيعي منابع اقتصاد26

0.025علوم وزارتپژوهشی علمیبازرگاني وزارت-  نوين تجارت و اقتصاد27

0.171علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق كشاورزي صنايع و علوم) كشاورزي توسعه و اقتصاد28

0.256علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق توسعه و دانش) اي منطقه توسعه و اقتصاد29

0.028علوم وزارتپژوهشی علمیشده تخصصی-  اميركبير30

0.211علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  انتظامي علوم دانشگاه-  اجتماعي انتظام31

0.033علوم وزارتترويجی علمیايران آمار انجمن-  آماري انديشه32

0.077علوم وزارتپژوهشی علمیايران اسالمي معارف انجمن همكاري با-  شيراز دانشگاه-  ديني انديشه33

0.071علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) صادق امام دانشگاه-  راهبردي مديريت انديشه34

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیها دانشگاه در رهبري نمايندگي نهاد ديني نوين انديشه35

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیتربيت و تعليم ايراني انجمن همكاري با - (س) الزهرا دانشگاه-  تربيتي نوين هاي انديشه36

0.02علوم وزارتترويجی علمیا.ا.  ج انرژي ملي كميته- ايران انرژي37

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیمحالتي شهيد عالي آموزش مجتمع-  ديني پژوهي انسان38

0.059علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي انسان انجمن - (سابق شناسي انسان نامه) شناسي انسان39

0.571علوم وزارتترويجی علمیزيستي ايمني علمي انجمن-  زيستي ايمني40

0.176علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق كشاورزي صنايع و علوم) خاك و آب41

0.2علوم وزارتپژوهشی علمیفاضالب و آب تحقيقات و طرح مشاور مهندسين-  فاضالب و آب42

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیايران زهكشي و آبياري انجمن-  زهكشي و آبياري43

0.298علوم وزارتپژوهشی علمیمالير واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  محيط آمايش44

0.136علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه قم پرديس-سرزمين آمايش45

0.316علوم وزارتپژوهشی علمیايران عالي آموزش انجمن-  ايران عالي آموزش46



0.25علوم وزارتپژوهشی علمیرضوي اسالمي علوم دانشگاه-  كيفري حقوق هاي آموزه47

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  معرفت آينه48

0.041علوم وزارتپژوهشی علمیمكتوب ميراث پژوهشي مركز- ميراث آينه49

0.086علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  نظر باغ50

0.096علوم وزارتترويجی علمیبازرگاني انجمن همكاري با-  بازرگاني پژوهشهاي مطالعات موسسه-  بازرگاني بررسيهاي51

0.949علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه حسابرسي و حسابداري بررسيهاي52

0.359علوم وزارتپژوهشی علمیپژوهشي  علمي تهران دانشگاه - (سابق اجتماعي علوم نامه) ايران اجتماعی مسائل بررسی53

0.037علوم وزارتترويجی علمیايران آمار مرکز  ايران رسمی آمار بررسيهاي54

0.018علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  طباطبايي عالمه دانشگاه-  اجتماعي توسعه و رفاه ريزي برنامه55

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیمرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  اي منطقه ريزي برنامه56

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه -(سابق مدرس)-  فضا آمايش و ريزي برنامه57

58
 و مديريت پرورش و آموزش عالي موسسه - (سابق بودجه و برنامه) بودجه و ريزي برنامه

جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت ريزي برنامه
0.067علوم وزارتپژوهشی علمی

0.078علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي كاني و شناسي بلور انجمن-  ايران شناسي كاني و بلورشناسي59

0.1علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه ابوريحان پرديس مجتمع - (سابق كشاورزي) كشاورزي زراعي به60

0.016علوم وزارتپژوهشی علمیبذر و نهال اصالح تحقيقات موسسه - (سابق بذر و نهال) بذر و نهال زراعي به61

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیبذر و نهال اصالح تحقيقات موسسه - (سابق بذر و نهال) بذر و نهال نژادي به62

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  غذايي مواد بهداشت63

0.118علوم وزارتپژوهشی علمیبهادار اوراق و بورس سازمان-  بهادار اوراق بورس64

0.015علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه شده تخصصی- كشاورزي شناسي بوم65

0.031بهداشت وزارتپژوهشی علمیبيمارستان66

0.005بهداشت وزارتپژوهشی علمیپستان بيماريهاي67

0.018علوم وزارتپژوهشی علمیايران گياهي شناسي بيماري انجمن-  گياهي بيماريهاي68

0.076علوم وزارتپژوهشی علمیصنعت و علم دانشگاه - (مهندسي علوم المللي بين) توليد مديريت و صنايع مهندسي المللي بين69

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیايران بيوتكنولوژي انجمن همكاري با-  كرمان باهنر شهيد دانشگاه-  كشاورزي بيوتكنولوژي70

0.126بهداشت وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد بهداشتي علوم پژوهشكده فصلنامه پايش،71

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  اصفهان دانشگاه-  پترولوژي72

0.076بهداشت وزارتپژوهشی علمیقانوني پزشكي73

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق خارجي زبانهاي پژوهش) جهان معاصر ادبيات پژوهش74

0.083علوم وزارتپژوهشی علمیشهركرد دانشگاه-  ايران آب پژوهش75

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیآب و خاك تحقيقات موسسه - (سابق آب و خاك علوم) كشاورزي در آب پژوهش76

0.053بهداشت وزارتپژوهشی علمیپرستاري پژوهش77

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه - (سابق سياست و حقوق پژوهش) عمومي حقوق پژوهش78

79
 انجمن همكاري با-  خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  درسي ريزي برنامه در پژوهش

ايران درسي برنامه مطالعات
0.028علوم وزارتپژوهشی علمی

0.079بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي در پژوهش80

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیخوارزمي دانشگاه-  روانشناختي سالمت در پژوهش81

0.083علوم وزارتپژوهشی علمیخوارزمي دانشگاه - ( سابق ورزش و حركتي علوم ) فناوري و ورزشي طب در پژوهش82

83
 همكاري با ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشگاه شده تخصصی- ورزشي علوم در پژوهش

بدني تربيت انجمن
0.111علوم وزارتپژوهشی علمی

84
 تربيت دانشگاه - (سابق ورزش و حركتي علوم ) حركتي رفتار و ورزشي مديريت در پژوهش

معلم
0.083علوم وزارتپژوهشی علمی

0.087علوم وزارتپژوهشی علمیتربيت و تعليم انجمن-  تربيت و تعليم مسائل در پژوهش85

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیايران آموزشي پژوهشهاي انجمن-  آموزشي نظامهاي در پژوهش86

0.067علوم وزارتپژوهشی علمیايران حديث و قرآن علوم انجمن همكاري با-  خصوصي-  ديني پژوهش87

0.114علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد اجتماعي مطالعات و انساني علوم پژوهشكده-  فارسي ادبيات و زبان پژوهش88



0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) فرانسه ادبيات و زبان پژوهش89

0.096علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه (عنوان تغيير) خارجي زبانهاي پژوهش90

0.38علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه در زنان تحقيقات و مطالعات مركز زنان پژوهش91

0.2علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد اجتماعي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه-  نظري سياست پژوهش92

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق علوم) اي ذره بس هاي سيستم پژوهش93

94
 جهاد وزارت كاربردي علمي عالي آموزش موسسه-  كشاورزي آموزش مديريت پژوهش

كشاورزي
0.073علوم وزارتپژوهشی علمی

0.005علوم وزارتپژوهشی علمینفت صنعت پژوهشگاه-  نفت پژوهش95

0.171علوم وزارتپژوهشی علمیسيما و صدا سازمان-  ارتباطي هاي پژوهش96

0.111علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق اقتصاد) اقتصادي الگوسازي هاي پژوهش97

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  كشاورزي آموزش و ترويج هاي پژوهش98

0.458علوم وزارتپژوهشی علمیجغرافيايي هاي پژوهش99

0.328علوم وزارتپژوهشی علمیديگر دانشگاههاي با همكاري-  اصفهان دانشگاه-  مالي حسابداري هاي پژوهش100

0.75علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه-(سابق مدرس)-  تطبيقي حقوق هاي پژوهش101

0.429علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات) زبانشناسي هاي پژوهش102

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) زباني هاي پژوهش103

0.074علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق كشاورزي دانش) گياهپزشكي در كاربردي هاي پژوهش104

0.1علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه-  ايران در مديريت هاي پژوهش105

0.133علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمی آزاد دانشگاه- راهبردي مديريت هاي پژوهش106

0.026علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه - (سابق پايه علوم) رياضي در نوين هاي پژوهش107

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیمرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  شهري ريزي برنامه و پژوهش108

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیشده تخصصی-سازندگي و پژوهش109

0.411علوم وزارتپژوهشی علمیعالي آموزش ريزي برنامه و پژوهش موسسه عالي درآموزش ريزي وبرنامه پژوهش110

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهها در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد-  اسالمي معارف دانشگاه-  اخالق پژوهشنامه111

0.429علوم وزارتپژوهشی علمیبلوچستان و سيستان دانشگاه-  غنايي ادب پژوهشنامه112

0.016علوم وزارتپژوهشی علمیدهاقان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  تعليمي ادبيات پژوهشنامه113

0.156علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه شده تخصصی-  انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه114

0.15علوم وزارتپژوهشی علمیمازندران دانشگاه  (سابق اقتصادی علوم پژوهشنامه) کالن اقتصاد پژوهشنامه115

0.109علوم وزارتپژوهشی علمیبازرگاني انجمن همكاري با-  دارايي و اقتصادي امور پژوهشكده-  اقتصادي پژوهشنامه116

0.029علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه باهمكاري-  همدان دانشگاه-  اسالمي انقالب پژوهشنامه117

0.233علوم وزارتپژوهشی علمیبازرگاني پژوهشهاي و مطالعات موسسه-  بازرگاني پژوهشنامه118

0.045علوم وزارتپژوهشی علمیا. ا.ج مركزي بيمه - (سابق بيمه صنعت) بيمه پژوهشنامه119

120
 و علوم پژوهشگاه (سابق اطالعات فناوري و علوم) اطالعات مديريت و پردازش پژوهشنامه

رساني اطالع و كتابداري انجمن همكاري با يران اطالعات فناوري
0.23علوم وزارتپژوهشی علمی

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - ( سابق بررسيها و مقاالت) اسالمي تمدن تاريخ پژوهشنامه121

0.136علوم وزارتپژوهشی علمیايران ريلي نقل و حمل انجمن همكاري با-  نقل و حمل پژوهشكده-  نقل و حمل پژوهشنامه122

123
 دانشگاه - ( سابق روانشناسي و تربيتي مطالعات ) مشاوره و باليني روانشناسي پژوهشنامه

مشهد فردوسي
0.22علوم وزارتپژوهشی علمی

0.027علوم وزارتترويجی علمیزلزله مهندسي و شناسي زلزله المللي بين پژوهشگاه-  زلزله مهندسي و شناسي زلزله پژوهشنامه124

0.004علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي عرفان علمي انجمن-  عرفان پژوهشنامه125

0.389علوم وزارتپژوهشی علمیمازندران دانشگاه شده تخصصی-  اجتماعي و انساني علوم پژوهشنامه126

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیسياسي علوم انجمن-  سياسي علوم پژوهشنامه127

0.133علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) صادق امام دانشگاه (سابق حكمت نامه) دين فلسفه پژوهشنامه128

0.714علوم وزارتپژوهشی علمیمازندران دانشگاه-كاربردي ورزشي فيزيولوژي پژوهشنامه129

0.083علوم وزارتپژوهشی علمیحديث و قرآن علوم انجمن-  حديث و قرآن پژوهشنامه130

131
 فردوسي دانشگاه - ( سابق روانشناسي و تربيتي مطالعات ) رساني اطالع و كتابداري پژوهشنامه

مشهد
0.22علوم وزارتپژوهشی علمی

0.008علوم وزارتپژوهشی علمیكشور مالياتي امور سازمان-  ماليات پژوهشنامه132



133
- مشهد فردوسي دانشگاه - (سابق روانشناسي و تربيتي مطالعات) تربيت و تعليم مباني پژوهشنامه

تربيت و تعليم انجمن همكاري با 
0.22علوم وزارتپژوهشی علمی

0.1علوم وزارتپژوهشی علمیايران مديريت انجمن همكاري با-مازندران دانشگاه-  اجرايي مديريت پژوهشنامه134

0.29علوم وزارتپژوهشی علمیايران راهبردي مديريت انجمن همكاري با-  مشهد فردوسي دانشگاه-  تحول مديريت پژوهشنامه135

0.061علوم وزارتپژوهشی علمیناجا مطالعات و تحقيقات سازمان-  انتظامي امنيت و نظم پژوهشنامه136

0.109علوم وزارتپژوهشی علمیدارايي و اقتصادي امور وزارت-  اقتصادي سياستهاي و پژوهشها137

0.095علوم وزارتپژوهشی علمیايران فارسي ادب و زبان ترويج انجمن - ( سابق گويا گوهر ) عرفاني ادب پژوهشهاي138

0.148علوم وزارتپژوهشی علمیفارسي ادبيات و زبان انجمن-  ادبي پژوهشهاي139

0.379علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبائي عالمه دانشگاه ايران اقتصادي پژوهشهاي140

0.359علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق اجتماعي علوم نامه) ايران شناسي انسان پژوهشهاي141

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات) شناسي ايران پژوهشهاي142

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیکشاورزي جهاد وزارت  (سابق سازندگی و پژوهش) آبخيزداري پژوهشهاي143

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات) تاريخي پژوهشهاي144

0.067علوم وزارتترويجی علمیخوارزمي دانشگاه-  تربيتي پژوهشهاي145

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیگرگان دانشگاه - (سابق گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم) گياهي توليد پژوهشهاي146

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسی زيست انجمن  ( سابق ايران شناسی زيست )جانوري پژوهشهاي147

0.345علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه جغرافياي موسسه - (سابق جغرافيايي پژوهشهاي) انساني جغرافياي پژوهشهاي148

0.105علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه جغرافياي موسسه - (سابق جغرافيايي پژوهشهاي) طبيعي جغرافياي پژوهشهاي149

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق پژوهشي) شناسي رسوب و نگاري چينه پژوهشهاي150

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیمرکزي واحد اسالمی آزاد دانشگاه–  حسابرسی و مالی حسابداري پژوهشهاي151

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیگرگان دانشگاه - (سابق گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم) خاك و آب حفاظت پژوهشهاي152

0.177علوم وزارتترويجی علمیشهردانش حقوقي پژوهشهاي و مطالعات موسسه-  حقوقي پژوهشهاي153

0.022علوم وزارتپژوهشی علمیآب و خاك تحقيقات موسسه - (سابق آب و خاك علوم) خاك پژوهشهاي154

155
 هاي دانشگاه همكاري با-  مركزي استان نور پيام دانشگاه-  اقتصادي توسعه و رشد پژوهشهاي

ديگر
0.04علوم وزارتپژوهشی علمی

0.25علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه- (سابق اقتصادي پژوهشهاي) پايدار توسعه و رشد پژوهشهاي156

0.188علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  روانشناختي پژوهشهاي157

0.032علوم وزارتپژوهشی علمیايران اجتماعي روانشناسي انجمن-  اجتماعي روانشناسي پژوهشهاي158

0.464علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  روستايي پژوهشهاي159

0.096علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - ( سابق خارجي زبانهاي پژوهش) خارجي زبانهاي در زبانشناختي پژوهشهاي160

0.049علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-  ايران زراعي پژوهشهاي161

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسی زيست انجمن  ( سابق ايران شناسی زيست )ملکولی و سلولی پژوهشهاي162

0.014علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق كشاورزي دانش) غذايي صنايع پژوهشهاي163

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) تاريخي علوم پژوهشهاي164

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق كشاورزي دانش) دامي علوم پژوهشهاي165

166
 و علوم انجمن همكاري با-  مشهد فردوسي دانشگاه-  ايران غذايي صنايع و علوم پژوهشهاي

ايران غذايي صنايع
0.018علوم وزارتپژوهشی علمی

167
 - (سابق گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم) جنگل و چوب فناوري و علوم پژوهشهاي

گرگان دانشگاه
0.033علوم وزارتپژوهشی علمی

0.048علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  فقهي پژوهشهاي168

0.029علوم وزارتپژوهشی علمیقم دانشگاه-  كالمي-  فلسفي پژوهشهاي169

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات) فلسفي پژوهشهاي170

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق بررسيها و مقاالت) حديث و قرآن پژوهشهاي171

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق تربيتي علوم و روانشناسي) روانشناختي كاربردي پژوهشهاي172

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسی زيست انجمن  ( سابق ايران شناسی زيست )گياهی پژوهشهاي173

0.008علوم وزارتپژوهشی علمیزيست محيط ارزيابي انجمن-  زيست محيط پژوهشهاي174

0.057علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) حسين امام دانشگاه-  انساني منابع مديريت پژوهشهاي175

0.196علوم وزارتپژوهشی علمیايران مشاوره انجمن - (سابق مشاوره پژوهشهاي و ها تازه) مشاوره پژوهشهاي176



177
 هاي دانشگاه همکاري با  سيناهمدان بوعلی دانشگاه  ورزشی مديريت در معاصر پژوهشهاي

ديگر
0.059علوم وزارتپژوهشی علمی

178
 انجمن همكاري با-  تبريز دانشگاه - ( سابق روانشناسي) روانشناختي نوين پژوهشهاي

ايران روانشناسي
0.161علوم وزارتپژوهشی علمی

0.042علوم وزارتپژوهشی علمیبابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه- اسالمی حقوق و فقه پژوهشهای179

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه شده تخصصی- پژوهشي180

0.019علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه شده تخصصی-  پژوهشی181

0.021بهداشت وزارتپژوهشی علمیپژوهنده182

0.022علوم وزارتترويجی علمیكوثر عالي آموزش مجتمع-  زن پليس183

0.021بهداشت وزارتپژوهشی علمیسالمت پياورد184

0.345علوم وزارتپژوهشی علمیشيراز دانشگاه-(سابق انساني و اجتماعي علوم) حسابداري پيشرفتهاي185

0.156علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه) ادبيات تاريخ186

0.056علميه حوزهپژوهشی علمیاسالم تاريخ187

0.018علوم وزارتپژوهشی علمی(س)الزهراء دانشگاه- (سابق انساني علوم) ايران و اسالم تاريخ188

0.156علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه) ايران تاريخ189

0.017علوم وزارتترويجی علمیخارجه امور وزارت-  خارجي روابط تاريخ190

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - ( سابق انساني علوم و ادبيات) اسالم از بعد ايران نامه تاريخ191

0.069علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  اسالمي تمدن و تاريخ192

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق اسالمي مطالعات) فرهنگ و تاريخ193

0.206بهداشت وزارتپژوهشی علمیشناختي علوم مطالعات مؤسسه-  شناختي علوم هاي تازه194

0.086علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق پژوهشي) بيوسيستماتيك و تاكسونومي195

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیالهيجان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  آن كاربردهاي و عمليات در تحقيق196

0.057علوم وزارتترويجی علمیپرانرژي مواد علمي انجمن-  پرانرژي مواد توسعه و تحقيق197

0.17علوم وزارتپژوهشی علمیكشور عمومي هاي كتابخانه نهاد-  عمومي هاي كتابخانه و رساني اطالع تحقيقات198

0.121علوم وزارتپژوهشی علمیمرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  كشاورزي اقتصاد تحقيقات199

200
 و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران كشاورزي توسعه و اقتصاد تحقيقات

تهران دانشگاه طبيعي منابع
0.086علوم وزارتپژوهشی علمی

0.213علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  اقتصادي تحقيقات201

202
 طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران خاك و آب تحقيقات

تهران دانشگاه
0.075علوم وزارتپژوهشی علمی

0.038علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  اصفهان دانشگاه-  نوين بازاريابي تحقيقات203

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  جغرافيايي تحقيقات204

0.161علوم وزارتپژوهشی علمیايران مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه-  ايران صنوبر و جنگل تحقيقات205

0.475علوم وزارتپژوهشی علمیايران حسابداري انجمن - (سابق حسابداري تحقيقات) حسابرسي و حسابداري تحقيقات206

0.237علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  حقوقي تحقيقات207

0.01علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  دامپزشكي تحقيقات208

0.288علوم وزارتپژوهشی علمیايران مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه-  مرتعي گياهان اصالح و ژنتيك تحقيقات209

0.052علوم وزارتپژوهشی علمیايران مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه-  ايران كاغذ و چوب علوم تحقيقات210

0.176بهداشت وزارتپژوهشی علمیرفتاري علوم تحقيقات211

0.037علوم وزارتپژوهشی علمی(س) الزهرا دانشگاه-  حديث و قرآن علوم تحقيقات212

0.297علوم وزارتپژوهشی علمیعلوم وزارت اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده-  ايران فرهنگي تحقيقات213

0.048علوم وزارتپژوهشی علمیايران جغرافياي انجمن همكاري با-  خوارزمي ه دانشگا-  جغرافيا علوم كاربردي تحقيقات214

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق كتابداري) دانشگاهي رساني اطالع و كتابداري تحقيقات215

0.115علوم وزارتپژوهشی علمیايران مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه-  ايران معطر و دارويي گياهان تحقيقات216

0.429علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  مالي تحقيقات217

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  اقتصادي علوم دانشكده-  اقتصادي مدلسازي تحقيقات218

219
 انجمن همكاري با-  ايران مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه-  ايران بيابان و مرتع تحقيقات

ايران مرتعداري
0.058علوم وزارتپژوهشی علمی

0.089علوم وزارتپژوهشی علمیآب منابع مهندسي و علوم انجمن-  ايران آب منابع تحقيقات220

0.03علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي مهندسي و فني تحقيقات موسسه-  كشاورزي مهندسي تحقيقات221

0.023علوم وزارتپژوهشی علمیخودرو ايران موتور توليد و طراحي تحقيق، شركت-  موتور تحقيقات222

0.086علوم وزارتپژوهشی علمیشهرضا واحد اسالمی آزاد دانشگاه–  المللی بين سياسی تحقيقات223



0.143علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه) نابرابري و نظم اجتماعي تحليل224

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاه و حوزه پژوهشگاه-  اسالمي تربيت225

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیپرورش و آموزش وزارت-  تربيت و تعليم226

0.067علوم وزارتترويجی علمیپرورش و آموزش سازمان-  استثنايي تربيت و تعليم227

0.067بهداشت وزارتپژوهشی علمیتوانبخشي228

0.004بهداشت وزارتپژوهشی علمینوين توانبخشي229

0.242علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه  (سابق اجتماعی علوم نامه) روستايی توسعه230

231
 برنامه و طرح معاونت کاربردی تحقيقات دفتر) سابق پليس انسانی توسعه(پليس سازمانی توسعه

ناجا ريزی
0.1علوم وزارتترويجی علمی

0.429علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  كارآفريني توسعه232

0.083علوم وزارتترويجی علمینظامي علوم دانشگاه-  پشتيباني و انساني منابع مديريت توسعه233

234
 علوم انجمن همكاري با-  گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه-  زراعي گياهان توليد

نباتات اصالح و زراعت
0.067علوم وزارتپژوهشی علمی

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه ابوريحان پرديس مجتمع - (سابق كشاورزي) دامي توليدات235

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (كشاورزي علمي) گياهي توليدات236

0.029علوم وزارتترويجی علمیترابري و راه وزارت-  جاده237

0.273علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي جامعه انجمن-  ايران شناسي جامعه238

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه-  تاريخي شناسي جامعه239

0.306علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق پژوهشي) كاربردي شناسي جامعه240

0.214علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق اجتماعي علوم نامه) ادبيات و هنر شناسي جامعه241

0.023علوم وزارتپژوهشی علمیايران فلسفه و حكمت انجمن همكاري با-  فلسفه و حكمت پژوهشي موسسه- خرد جاويدان242

0.018بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران مفاصل و استخوان جراحي243

0.013بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران جراحي244

0.03علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات)ادبي جستارهاي245

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاه و حوزه پژوهشگاه-  اقتصادي جستارهاي246

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیانساني علوم پژوهشگاه - (سابق تاريخ ويژه فرهنگ) تاريخي جستارهاي247

0.031علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه)  سابق مدرس( زبانی جستارهای248

0.19علوم وزارتپژوهشی علمیايران جغرافيايي انجمن-  جغرافيا249

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه-  ريزي برنامه و جغرافيا250

0.186علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق پژوهشي) محيطي ريزي برنامه و جغرافيا251

0.488علوم وزارتپژوهشی علمیايران جغرافياي انجمن همكاري با-  بلوچستان و سيستان دانشگاه-  توسعه و جغرافيا252

0.163علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-  اي ناحيه توسعه و جغرافيا253

0.083علوم وزارتترويجی علمیاحوال ثبت سازمان-  جمعيت254

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیايران جنگلباني انجمن-  ايران جنگل255

0.029علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق ايران طبيعي منابع) چوب فرآوردههاي و جنگل256

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  رسانه جهاني257

0.206علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق مديريت انداز چشم) بازرگاني مديريت انداز چشم258

0.122علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  دولتي مديريت انداز چشم259

0.031علوم وزارتپژوهشی علمیچغندرقند تحقيقات موسسه-  چغندرقند260

0.003علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  كاشان دانشگاه-  پژوهي حديث261

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی حركت262

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیمباركه واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  مالي حسابداري263

0.154علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  مديريت حسابداري264

0.012علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق كشاورزي صنايع و علوم) گياهان حفاظت265

0.143افغانستانحقوق266

0.191علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق سياسي علوم و حقوق) حقوق267

0.034علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه-  اسالمي حقوق268

0.174بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي حقوق269

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیمفيد دانشگاه - (سابق مفيد نامه) تطبيقي حقوق270

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه قم پرديس - ( سابق حقوقي هاي انديشه) خصوصي حقوق271



0.004علوم وزارتپژوهشی علمیقضاييه قوه-  دادگستري حقوقي272

0.095علوم وزارتپژوهشی علمیخواهران واحد (ع) صادق امام دانشگاه(النور مشكوه) سينوي حكمت273

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه-  فلسفه و حكمت274

0.571علميه حوزهپژوهشی علمیاسالمي حكومت275

0.16بهداشت وزارتپژوهشی علمیتهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده مجله حيات276

0.508علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه خانواده پژوهشكده پژوهي خانواده277

0.017افغانستان خراسان278

0.032علوم وزارتپژوهشی علمیصدرا اسالمي حكمت بنياد صدرا خردنامه279

0.013بهداشت وزارتپژوهشی علمیخون280

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد وزارت - (سابق سازندگي و پژوهش) دامپزشكي281

0.023علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه-  ايران دامپزشكي282

0.255علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي جامعه انجمن همكاري با-  انتظامي علوم دانشگاه-  انتظامي دانش283

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق كشاورزي دانش) خاك و آب دانش284

0.286علوم وزارتپژوهشی علمیايران حسابداري انجمن همكاري با-  كرمان باهنر شهيد دانشگاه- حسابداري دانش285

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیمحاسبات ديوان-  حسابرسي دانش286

0.214علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) صادق امام دانشگاه سياسي دانش287

0.333علوم وزارتترويجی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق اقتصادي و اداري علوم دانشكده) المللي بين و سياسي دانش288

0.074علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه-   شده تخصصی كشاورزي دانش289

0.026علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق كشاورزي دانش) پايدار توليد و كشاورزي دانش290

291
 طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران گياهپزشكي دانش

تهران دانشگاه
0.014علوم وزارتپژوهشی علمی

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات علوم واحد آزاداسالمي دانشگاه-  بهادار اوراق تحليل مالي دانش292

0.563علوم وزارتپژوهشی علمیشده تخصصی-   مديريت دانش293

294
 همكاري با-  خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  كاربردي روانشناسي در پژوهش و دانش

ايران روانشناسي انجمن
0.109علوم وزارتپژوهشی علمی

0.256علوم وزارتپژوهشی علمیبازرگاني انجمن با همكاري فردوسي دانشگاه توسعه و دانش295

0.015علوم وزارتترويجی علمیفارسي وادبيات زبان باانجمن همكاري سمنان دانشگاه شده تخصصی-  انساني علوم ه دانشكد296

0.256علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق توسعه و دانش) اقتصادي حقوق دانشنامه297

0.027بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي دانشور298

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه (سابق روانشناسي و تربيتي علوم) روانشناختي دستاوردهاي299

0.069بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران ليپيد و ديابت300

0.214علميه حوزهپژوهشی علمیذهن301

0.283علوم وزارتپژوهشی علمینظام مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز-  راهبرد302

0.129علوم وزارتترويجی علمیخصوصي - (ياس راهبرد) توسعه راهبرد303

0.538علوم وزارتپژوهشی علمیدفاعي راهبردي تحقيقات مركز-  دفاعي راهبرد304

0.31علوم وزارتپژوهشی علمیفرهنگي انقالب عالي شوراي-  فرهنگ راهبرد305

0.062علوم وزارتترويجی علمیاله بقيه پزشكي علوم دانشگاه-  آموزش راهبردهاي306

0.053علوم وزارتترويجی علمیناجا رانندگي و راهنمايي پليس كاربردي تحقيقات دفتر-  راهور307

0.032علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-  رسوبي هاي رخساره308

0.149علوم وزارتترويجی علمیاسالمي ارشاد و فرهنگ ت وزار رسانه309

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد وزارت-  رستنيها310

0.065علوم وزارتترويجی علمی(رويش) دانشگاهي جهاد ارتباطات و اطالعات فناوري رشد مركز-  فناوري رشد311

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-(سابق حركت) ورزشي-  حركتي يادگيري و رشد312

0.227علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي جامعه انجمن همكاري با بهزيستي علوم دانشگاه اجتماعي رفاه313

0.111علوم وزارتپژوهشی علمیورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشكده - (سابق ورزشي علوم در پژوهش) حركتي رفتار314

0.444علوم وزارتترويجی علمیكشور علمي سياست تحقيقات مركز-  رهيافت315

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  اسالمي انقالب رهيافت316

0.057علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  المللي بين و سياسي هاي رهيافت317

0.083علوم وزارتپژوهشی علمیمرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  آموزشي مديريت در نو رهيافتي318

0.324علوم وزارتپژوهشی علمینظام مصلحت تشخيص مجمع راهبردي تحقيقات پژوهشكده-  خارجي روابط319



0.571علميه حوزهپژوهشی علمیدين و شناسي روان320

0.448بهداشت وزارتپژوهشی علمی(رفتار و انديشه) ايران باليني روانشناسي و روانپزشكي321

0.411علوم وزارتپژوهشی علمیروانشناسي ايراني انجمن-  روانشناسي322

0.004علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  طباطبايي عالمه دانشگاه-  استثنايي افراد روانشناسي323

0.085علوم وزارتپژوهشی علمیسمنان دانشگاه-  باليني روانشناسي324

0.08علوم وزارتپژوهشی علمیشاهد دانشگاه - ( سابق دانشور) شخصيت و باليني روانشناسي325

0.38علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي آزاد دانشگاه (سابق ايراني روانشناسان) تحولي روانشناسي326

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه-  تربيتي روانشناسي327

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  كاربردي روانشناسي328

0.429علوم وزارتپژوهشی علمیايران روانشناسي انجمن-  معاصر روانشناسي329

0.042علوم وزارتپژوهشی علمینظامي روانشناسي انجمن باهمكاري - ( ع) حسين امام دانشگاه-  نظامي روانشناسي330

0.123علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی-  تربيتي علوم و روانشناسي331

0.24علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد-  توسعه و روستا332

0.262علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاه و حوزه پژوهشگاه-  انساني علوم شناسي روش333

0.077علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه-  آموزشي نوين رويكردهاي334

0.095علوم وزارتپژوهشی علمی(س)الزهرا دانشگاه-(سابق انساني علوم) پژوهي زبان335

0.004علوم وزارتپژوهشی علمیفرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه-  شناخت زبان336

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات) فارسي ادب و زبان337

0.116علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه(سابق انساني علوم و ادبيات) عربي ادبيات و زبان338

0.138علوم وزارتپژوهشی علمیخوارزمي دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) فارسي ادبيات و زبان339

0.068علوم وزارتپژوهشی علمیشناسي زبان انجمن-  شناسي زبان و زبان340

0.116علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات) خراسان هاي گويش و زبانشناسي341

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد وزارت - (سابق سازندگي و پژوهش) زراعت342

0.2علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فروسي دانشگاه-  اقتصادي شناسي زمين343

0.087علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد كاربردي پايه علوم پژوهشكده-  ايران زمينشناسي344

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق علوم) پيشرفته كاربردي زمينشناسي345

346
 دانشگاه در زنان تحقيقات و مطالعات مركز - ( سابق زنان پژوهش ) سياست و توسعه در زن

تهران
0.154علوم وزارتپژوهشی علمی

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه زنان تحقيقات و مطالعات مركز - (سابق زنان پژوهش) هنر و فرهنگ در زن347

348
 انجمن همكاري با-  مرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه - (زنان شناسي جامعه) جامعه و زن

زنان مطالعات ايراني علمي
0.031علوم وزارتپژوهشی علمی

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي زيست انجمن شده تخصصی-  ايران شناسي زيست349

350
 زيست انجمن همكاري با - (س) الزهرا دانشگاه - (سابق پايه علوم) كاربردي شناسي زيست

ايران شناسي
0.045علوم وزارتپژوهشی علمی

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیايران ژنتيك انجمن-  نوين ژنتيك351

0.349علوم وزارتپژوهشی علمیايران ژئوپلتيك انجمن-  ژئوپلتيك352

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیايران ژئوفيزيك انجمن-  ايران ژئوفيزيك353

0.068بهداشت وزارتپژوهشی علمیسالمند354

0.021علوم وزارتپژوهشی علمیمجد اميد انتشارات موسسه-  فارسي نثر و نظم شناسي سبك355

0.032بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران كار سالمت356

0.021بهداشت وزارتپژوهشی علمیمحيط و سالمت357

0.048علوم وزارتپژوهشی علمیايران دور از سنجش انجمن-  ايران gis و دور از سنجش358

0.091علوم وزارتپژوهشی علمیايران احتراق انجمن-  احتراق و سوخت359

0.151علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-(سابق سياسي علوم و حقوق) سياست360

0.163علوم وزارتترويجی علمیخارجه امور وزارت-  خارجي سياست361

0.033علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) حسين امام دانشگاه-  دفاعي سياست362

363
 مديريت علمي انجمن همكاري با-  كشور علمي سياست و تحقيقات مركز-  فناوري و علم سياست

ايران تكنولوژي
0.5علوم وزارتپژوهشی علمی

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیمفيد دانشگاه - (سابق مفيد نامه) اقتصادي هاي سياست364

0.058علوم وزارتپژوهشی علمیشده تخصصی-  شريف365

0.058علوم وزارتپژوهشی علمیشريف صنعتي دانشگاه شده تخصصی-  مهندسي و علوم ويژه شريف366



0.194علوم وزارتپژوهشی علمیشيراز دانشگاه - (سابق انساني و اجتماعي علوم-  ادب بوستان) پژوهي شعر367

0.156علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه (سابق انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه) شناخت368

0.056بهداشت وزارتپژوهشی علمیشناسي شنوايي369

0.077علوم وزارتپژوهشی علمیشناسي شيعه موسسه-  شناسي شيعه370

0.029علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق ايران طبيعي منابع) شيالت371

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد-  ايران شيمي مهندسي و شيمي372

0.133علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  صفه373

0.059علوم وزارتپژوهشی علمیايران كاغذ و چوب صنايع و علوم انجمن-  ايران كاغذ و چوب صنايع374

0.007علوم وزارتترويجی علمیالستيك صنايع تحقيقات و مهندسي شركت-  الستيك صنعت375

0.111علوم وزارتترويجی علمیدانشگاه و صنعت ارتباط پيشبرد ايراني جمعيت-  دانشگاه و صنعت376

0.005بهداشت وزارتپژوهشی علمیجانباز طب377

0.05بهداشت وزارتپژوهشی علمیجنوب طب378

0.075بهداشت وزارتپژوهشی علمینظامي طب379

0.007بهداشت وزارتپژوهشی علمیتزكيه و طب380

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق حركت) ورزشي طب381

0.003بهداشت وزارتپژوهشی علمیبهداشت طلوع382

0.076علوم وزارتپژوهشی علمیايران شيالت تحقيقات موسسه-  ايران شيالت علمي383

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه شده تخصصی-  علوم384

0.073علوم وزارتپژوهشی علمیخوارزمي دانشگاه-  علوم385

0.069علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات) اجتماعي علوم386

0.25علوم وزارتپژوهشی علمیشيراز دانشگاه انساني و اجتماعي علوم387

0.333علوم وزارتترويجی علمیاصفهان دانشگاه شده تخصصی-  اقتصاد و اداري علوم388

0.095علوم وزارتپژوهشی علمی(س) الزهرا دانشگاه شده تخصصی-  انساني علوم389

0.089علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان صنعتي دانشگاه - (سابق طبيعي منابع و كشاورزي فنون و علوم) خاك و آب علوم390

0.185علوم وزارتپژوهشی علمیايران آمار انجمن-  ايران آماري علوم391

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق كشاورزي صنايع و علوم) باغباني علوم392

393
 دانشگاه طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران باغباني علوم

تهران
0.036علوم وزارتپژوهشی علمی

0.057بهداشت وزارتپژوهشی علمیآزاد پزشكي علوم394

0.077علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه (سابق روانشناسي و تربيتي علوم) تربيتي علوم395

0.375علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي آموزش و ترويج انجمن-  كشاورزي آموزش و ترويج علوم396

0.031بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران غذايي صنايع و تغذيه علوم397

0.043علوم وزارتپژوهشی علمیحديث علوم دانشكده-  حديث علوم398

399
 و بدني تربيت انجمن با همكاري معلم تربيت دانشگاه شده تخصصی-   ورزش و حركتي علوم

ورزشي علوم
0.083علوم وزارتپژوهشی علمی

0.063بهداشت وزارتپژوهشی علمیداروسازي دانشكده مجله دارويي علوم400

0.016علوم وزارتپژوهشی علمیكشاورزي جهاد وزارت - (سابق سازندگي و پژوهش) دامي علوم401

0.026علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران دامي علوم402

0.18علوم وزارتپژوهشی علمی(عج) اله بقيه پزشكي علوم دانشگاه-  رفتاري علوم403

0.161علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  روانشناختي علوم404

0.07علوم وزارتپژوهشی علمینباتات اصالح و زراعت علوم انجمن-  ايران زراعي علوم405

0.056علوم وزارتپژوهشی علمیكشور معدني اكتشافات و شناسي زمين سازمان-  زمين علوم406

0.018علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق حركت) ورزشي زيستي علوم407

0.167علوم وزارتترويجی علمی(ع) باقرالعلوم دانشگاه سياسي علوم408

0.042بهداشت وزارتپژوهشی علمیتغذيه و غذايي علوم409

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق اسالمي مطالعات ) حديث و قران علوم410

0.067علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق مهندسي دانشكده) مكانيك در محاسباتي و كاربردي علوم411

0.054علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه طبيعي منابع و كشاورزي پرديس شده تخصصی-  ايران كشاورزي علوم412

413
 طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران زراعي گياهان علوم

تهران دانشگاه
0.038علوم وزارتپژوهشی علمی



0.075علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه-  محيطي علوم414

0.146علوم وزارتپژوهشی علمیايران مديريت علوم انجمن-  ايران مديريت علوم415

0.014علوم وزارتپژوهشی علمیايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه-  پليمر تكنولوژي و علوم416

0.105علوم وزارتپژوهشی علمیايران زيست محيط انجمن همكاري با-  اسالمي آزاد دانشگاه-  زيست محيط تكنولوژي و علوم417

0.056علوم وزارتپژوهشی علمیايران غذايي صنايع و علوم انجمن-  ايران غذايي صنايع و علوم418

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه شده تخصصی-  كشاورزي صنايع و علوم419

0.028علوم وزارتپژوهشی علمیرنگ صنايع پژوهشكده-  رنگ فناوري و علوم420

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیفضا هوا پژوهشگاه همكاري با-  ايران فضاي هوا انجمن-  فضايي فناوري و علوم421

0.04علوم وزارتپژوهشی علمیايران باغباني انجمن-  ايران باغباني فنون و علوم422

423
 تعميرات و نگهداري انجمن همكاري با - (ع) حسين امام جامع دانشگاه-  بندي بسته فنون و علوم

ايران
0.013علوم وزارتترويجی علمی

0.067علوم وزارتپژوهشی علمیايران دريايي فنون و علوم انجمن-  دريايي فنون و علوم424

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان صنعتي دانشگاه-  اي گلخانه هاي كشت فنون و علوم425

0.048علوم وزارتپژوهشی علمیاتمي انرژي سازمان-  اي هسته فنون و علوم426

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق كشاورزي علمي) آبياري مهندسي و علوم427

0.056علوم وزارتپژوهشی علمیايران شيمي مهندسي انجمن همكاري با-  كرمان باهنر شهيد دانشگاه-  جداسازي مهندسي و علوم428

0.081علوم وزارتپژوهشی علمیايران سطح تكنولوژي و علوم انجمن-  ايران سطح مهندسي و علوم429

0.012علوم وزارتترويجی علمینفتي هاي فرآورده پخش و پااليش ملي شركت-  نو فرآيند430

0.002علوم وزارتپژوهشی علمیمجلسي شهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  مواد مهندسي در نوين فرآيندهاي431

0.065علوم وزارتترويجی علمیايالم اسالمي ارشاد و فرهنگ كل اداره-  ايالم فرهنگ432

433
 نهاد اسالمي معارف و فرهنگ پژوهشگاه - (سابق اسالمي دانشگاه ) اسالمي دانشگاه در فرهنگ

ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي
0.111علوم وزارتپژوهشی علمی

434
 همکاری با-طباطبايی عالمه دانشگاه-(سابق مشاوره فرهنگ) درمانی روان و مشاوره فرهنگ

ديگر های دانشگاه
0.003علوم وزارتپژوهشی علمی

0.021بهداشت وزارتپژوهشی علمینجات و امداد فصلنامه435

0.083بهداشت وزارتپژوهشی علمیناباروري و باروري فصلنامه436

0.034بهداشت وزارتپژوهشی علمیتندرستي و دانش فصلنامه437

0.045بهداشت وزارتپژوهشی علمیبهبود پژوهشي علمي فصلنامه438

0.015بهداشت وزارتپژوهشی علمیسبزوار درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده پژوهشي علمي فصلنامه439

0.037علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه-  اجتماعي علوم فصلنامه440

0.179علوم وزارتپژوهشی علمیاهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  جغرافيايي فضاي441

0.007بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي فقه442

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق اسالمي مطالعات ) اصول و فقه443

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) اسالمي حقوق و فقه444

0.071علوم وزارتترويجی علمیخواهران واحد (ع) صادق امام دانشگاه-  خانواده حقوق و فقه445

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق بررسيها و مقاالت) اسالمي حقوق مباني و فقه446

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه قم پرديس-  دين فلسفه447

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق اسالمي مطالعات ) كالم و فلسفه448

0.136علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق بررسيها و مقاالت) اسالمي كالم و فلسفه449

0.089علوم وزارتپژوهشی علمیرجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه-  آموزش فناوري450

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیفارسي ادب و زبان ترويج انجمن همكاري با-  اصفهان دانشگاه-  ادبي فنون451

0.045علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه شده تخصصی-   مدرس مهندسي و فني452

0.099علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه ژئوفيزيك موسسه-  فضا و زمين فيزيك453

0.012بهداشت وزارتپژوهشی علمیفارماكولوژي و فيزيولوژي454

0.111علوم وزارتپژوهشی علمیورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشكده ( سابق ورزشي علوم در پژوهش) ورزشي فيزيولوژي455

0.033بهداشت وزارتپژوهشی علمیفيض456

0.015علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه-  زراعی گياهان فيزيولوژی457

0.032علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  قبسات458

0.067علميه حوزهپژوهشی علمیشناخت قرآن459



0.034علوم وزارتترويجی علمیالمهدي كريم قرآن تحقيقات مركز-  علم و قرآن460

0.062علوم وزارتترويجی علمیناجا آگاهي معاونت-  كارآگاه461

0.057علوم وزارتپژوهشی علمیيزد دانشگاه- فارسي ادبيات و زبان شنامه كاو462

0.004علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  يزد دانشگاه-  قيم كتاب463

0.438علوم وزارتپژوهشی علمیرضوي قدس آستان-  رساني اطالع و كتابداري464

0.1علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه ابوريحان پرديس مجتمع شده تخصصی-  كشاورزي465

0.245علوم وزارتپژوهشی علمیپرورش و آموزش وزارت - (استثنايي كودكان حيطه در پژوهش) استثنايي كودكان466

0.022بهداشت وزارتپژوهشی علمیكومش467

0.089بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي آموزش در توسعه هاي گام468

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیايران فرش علمي انجمن-  گلجام469

0.024علوم وزارتپژوهشی علمیا.ا.ج ملي كتابخانه اسناد سازمان-  اسناد گنجيه470

0.015بهداشت وزارتپژوهشی علمیگوارش471

0.029بهداشت وزارتپژوهشی علمیدارويي گياهان472

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق كشاورزي علمي) گياهپزشكي473

0.014علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با - ( ره) خميني امام المللي بين دانشگاه-  مبين لسان474

0.091بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي ليزر475

0.091علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه-(سابق انساني علوم و ادبيات) متافيزيك476

0.038علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه - (سابق ادب و زبان) ادبي پژوهي متن477

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیاصفهان دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) فارسي ادب شناسي متن478

0.034علوم وزارتپژوهشی علمی(ره) خميني امام پژوهشكده - (اسالمي انقالب و خميني امام) متين479

0.071بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي تاريخ و اخالق ايراني مجله480

0.159بهداشت وزارتپژوهشی علمیپزشكي علوم در آموزش ايراني مجله481

0.036بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران گرمسيري و عفوني بيماريهاي مجله482

0.018بهداشت وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت پاتوبيولوژي مجله يا مدرس پاتوبيولوژي مجله483

0.075بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران پرستاري مجله484

0.125بهداشت وزارتپژوهشی علمیويژه مراقبت پرستاري مجله485

0.063بهداشت وزارتپژوهشی علمینگر جامع مامايي و پرستاري مجله486

0.008بهداشت وزارتپژوهشی علمیاروميه پزشكي علوم دانشگاه پزشكي مجله487

0.052بهداشت وزارتپژوهشی علمیتبريز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي مجله488

0.037بهداشت وزارتپژوهشی علمیكوثر پزشكي مجله489

0.05بهداشت وزارتپژوهشی علمیهرمزگان پزشكي مجله490

0.009بهداشت وزارتپژوهشی علمیتوانبخشي علوم در پژوهش مجله491

0.081بهداشت وزارتپژوهشی علمیحكيم پژوهشي مجله492

0.039بهداشت وزارتپژوهشی علمیزاهدان پزشكي علوم تحقيقات مجله493

0.061بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران اپيدميولوژي تخصصي مجله494

495
المللی بين امور مرکز تحقيقات و آموزش دفتر-المللی بين حقوقی مجله

جمهوري رياست
0.196علوم وزارتپژوهشی علمی

0.034بهداشت وزارتپژوهشی علمیبهداشتي تحقيقات انستيتو و بهداشت دانشكده مجله496

0.009بهداشت وزارتپژوهشی علمیاصفهان پزشكي دانشكده مجله497

0.039بهداشت وزارتپژوهشی علمیتهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده مجله498

0.018بهداشت وزارتپژوهشی علمیمشهد پزشكي دانشكده مجله499

0.006بهداشت وزارتپژوهشی علمیاصفهان دندانپزشكي دانشكده مجله500

0.033بهداشت وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده مجله501

0.053بهداشت وزارتپژوهشی علمیمشهد دندانپزشكي دانشكده مجله502

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه شده تخصصی-  فني دانشكده مجله503

0.043بهداشت وزارتپژوهشی علمیاراك پزشكي علوم دانشگاه مجله504

0.017بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران اسالمي جمهوري ارتش پزشكي علوم دانشگاه مجله505

0.057بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران پزشكي علوم دانشگاه مجله506

0.031بهداشت وزارتپژوهشی علمیبيرجند پزشكي علوم دانشگاه مجله507

0.031بهداشت وزارتپژوهشی علمیجهرم پزشكي علوم دانشگاه مجله508



0.001بهداشت وزارتپژوهشی علمیشمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه مجله509

0.025بهداشت وزارتپژوهشی علمیرفسنجان پزشكي علوم دانشگاه مجله510

0.045بهداشت وزارتپژوهشی علمیشهركرد پزشكي علوم دانشگاه مجله511

0.006بهداشت وزارتپژوهشی علمیفسا پزشكي علوم دانشگاه مجله512

0.014بهداشت وزارتپژوهشی علمیقم پزشكي علوم دانشگاه مجله513

0.088بهداشت وزارتپژوهشی علمیكرمان پزشكي علوم دانشگاه مجله514

0.017بهداشت وزارتپژوهشی علمیگيالن پزشكي علوم دانشگاه مجله515

0.027بهداشت وزارتپژوهشی علمیمازندران پزشكي علوم دانشگاه مجله516

0.023بهداشت وزارتپژوهشی علمیيزد صدوقي شهيد درماني بهداشتي و خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مجله517

0.023بهداشت وزارتپژوهشی علمیتهران پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي مجله518

0.016بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران نازايي و مامايي و زنان مجله519

0.001بهداشت وزارتپژوهشی علمیاهواز شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه پزشكي علمي مجله520

0.035بهداشت وزارتپژوهشی علمیاردبيل پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله521

0.015بهداشت وزارتپژوهشی علمیبابل پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله522

0.001بهداشت وزارتپژوهشی علمیسالمت نظام تحقيقات علمي مجله523

0.031بهداشت وزارتپژوهشی علمیايالم پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله524

0.034بهداشت وزارتپژوهشی علمیقزوين پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله525

0.045بهداشت وزارتپژوهشی علمیكردستان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله526

0.036بهداشت وزارتپژوهشی علمی(گلستان) گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله527

0.041بهداشت وزارتپژوهشی علمیهمدان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله528

0.001بهداشت وزارتپژوهشی علمیزنجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله529

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیچمران شهيد دانشگاه شده تخصصی- كشاورزي علمي مجله530

0.058علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه علوم مجله531

532
 طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشكده شده تخصصی-  طبيعي منابع و كشاورزي علوم مجله

گرگان
0.075علوم وزارتپژوهشی علمی

0.024بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران متابوليسم و ريز درون غدد مجله533

0.037بهداشت وزارتپژوهشی علمیايران اسالمي جمهوري پزشكي نظام مجله534

0.067علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق ايران طبيعي منابع) طبيعي زيست محيط535

0.212علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه زيست محيط دانشكده-  شناسي محيط536

0.75علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه شده تخصصی-  مدرس537

0.083علوم وزارتپژوهشی علمیفيروزكوه واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  اقتصادي مدلسازي538

0.094علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق علوم)رياضي پيشرفته مدلسازي539

0.054بهداشت وزارتپژوهشی علمی(اصفهان پزشكي علوم دانشگاه) سالمت اطالعات مديريت540

0.259علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه -(سابق مديريت دانش) بازرگاني مديريت541

542
 آموزشي پژوهشهاي انجمن همكاري با-  ناجا آموزشي معاونت-  انتظامي آموزش بر مديريت

ايران
0.107علوم وزارتترويجی علمی

0.005علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  اصفهان دانشگاه-  عمليات و توليد مديريت543

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق مديريت دانش) دولتي مديريت544

0.2بهداشت وزارتپژوهشی علمیسالمت مديريت545

0.077علوم وزارتپژوهشی علمیروستايي و شهري مطالعات پژوهشكده-  شهري مديريت546

0.158علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق مديريت دانش) صنعتي مديريت547

0.024علوم وزارتپژوهشی علمیايران راهبردي مديريت انجمن همكاري با-  خصوصي-  فردا مديريت548

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه قم پرديس - ( سابق مديريت فرهنگ) سازماني فرهنگ مديريت549

0.971علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق مديريت دانش) اطالعات فناوري مديريت550

0.018علوم وزارتپژوهشی علمیانرژي المللي بين مطالعات موسسه-  نفت صنعت در انساني منابع مديريت551

0.003علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) علي امام افسري دانشگاه-  نظامي مديريت552

0.019علوم وزارتترويجی علمیمديريت آموزش و تحقيقات مؤسسه-  توسعه و مديريت553

0.052علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق حركت) ورزشي مديريت554

0.072علوم وزارتپژوهشی علمیايران مرتعداري انجمن-  مرتع555

0.029علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق ايران طبيعي منابع) آبخيزداري و مرتع556

0.004علوم وزارتپژوهشی علمیخوارزمي دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) ايران اجتماعي مسائل557



0.086علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي انقالب مسكن بنياد-  روستا محيط و مسكن558

0.003علوم وزارتپژوهشی علمیايران مشاوره انجمن همكاري با-  بهشتي شهيد دانشگاه-  سازماني و شغلي مشاوره559

0.267علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  كردستان دانشگاه-  خانواده درماني روان و مشاوره560

0.021علميه حوزهپژوهشی علمیروشن آينده موسسه-  موعود مشرق561

0.029علوم وزارتترويجی علمیرضوي قدس آستان اسالمي پژوهشهاي بنياد-  مشكوه562

0.143علوم وزارتپژوهشی علمی(س)الزهرا دانشگاه - (سابق زنان مطالعات ) زنان روانشناختي-  اجتماعي مطالعات563

0.25علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي جامعه انجمن-  ايران اجتماعي مطالعات564

0.139علوم وزارتترويجی علمیجيرفت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  تطبيقي ادبيات مطالعات565

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیفارسي ادبيات و زبان ترويج انجمن همكاري با- شيراز دانشگاه-  كودك ادبيات مطالعات566

0.143علميه حوزهپژوهشی علمیروانشناسي و اسالم مطالعات567

0.05علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه شده تخصصی-  اسالمي مطالعات568

0.23علوم وزارتپژوهشی علمیانرژي المللي بين مطالعات موسسه-  انرژي اقتصاد مطالعات569

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیانتظامي نيروي اجتماعي معاونت-  اجتماعي امنيت مطالعات570

571
 رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد به وابسته اسالمي معارف دانشگاه-  اسالمي انقالب مطالعات

ها دردانشگاه
0.125علوم وزارتپژوهشی علمی

0.357علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  مركزي اوراسياي مطالعات572

0.081علوم وزارتترويجی علمیكرمان دانشگاه-  ايراني مطالعات573

0.436علوم وزارتپژوهشی علمیامورخارجه وزارت-  قفقاز و مركزي آسياي مطالعات574

0.436علوم وزارتپژوهشی علمیامورخارجه وزارت-  قفقاز و مركزي آسياي مطالعات575

0.103علوم وزارتپژوهشی علمیشيراز دانشگاه - (سابق انساني و اجتماعي علوم) يادگيري و آموزش مطالعات576

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) شناسي باستان مطالعات577

0.2علوم وزارتپژوهشی علمیايران درسي برنامه مطالعات انجمن-  درسي برنامه مطالعات578

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیايران درسي برنامه مطالعات انجمن-  عالي آموزش درسي برنامه مطالعات579

0.077علوم وزارتترويجی علمیخصوصي-  المللي بين مطالعات580

0.172علوم وزارتترويجی علمیانتظامي نيروي پيشگيري پليس-  جرم از پيشگيري مطالعات581

0.048علوم وزارتپژوهشی علمیاسالم تاريخ پژوهشكده-  اسالم تاريخ مطالعات582

583
 انجمن تربيت و تعليم انجمن با همكاري مشهد فردوسي دانشگاه وروانشناسي تربيتي مطالعات

تربيت و تعليم
0.22علوم وزارتپژوهشی علمی

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیخصوصي-  ترجمه مطالعات584

0.006علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد آزاداسالمي دانشگاه-  ايران اجتماعي توسعه مطالعات585

0.359علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق اجتماعي علوم نامه) شناختي جامعه مطالعات586

0.107علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  سبزوار معلم تربيت دانشگاه-  خشك مناطق جغرافيايي مطالعات587

0.081علوم وزارتترويجی علمیانتظامی نيروي اطالعات حفاظت سازمان  انتظامی امنيت و حفاظت مطالعات588

0.095علوم وزارتپژوهشی علمیشيراز دانشگاه - (سابق انساني و اجتماعي علوم) حقوقي مطالعات589

0.095علوم وزارتترويجی علمیايران رنگ صنايع انجمن همكاري با-  رنگ صنايع پژوهشكده-  رنگ دنياي در مطالعات590

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیملي دفاع عالي دانشگاه-  استراتژيك دفاعي مطالعات591

0.304علوم وزارتپژوهشی علمیراهبردي مطالعات پژوهشكده-  راهبردي مطالعات592

0.07علوم وزارتپژوهشی علمیزنان اجتماعي فرهنگي شوراي-  زنان راهبردي مطالعات593

0.232علوم وزارتپژوهشی علمی(س)الزهرا دانشگاه-  روانشناختي مطالعات594

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیروانشناسي ايراني انجمن همكاري با-  بلوچستان و سيستان دانشگاه-  تربيتي روانشناسي مطالعات595

0.027علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فردوسي دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات) ترجمه و زبان مطالعات596

597
 و زبان انجمن همكاري با-  سمنان دانشگاه - (سابق انساني علوم دانشكده) بالغي زباني مطالعات

فارسي ادبيات
0.015علوم وزارتترويجی علمی

0.122علوم وزارتپژوهشی علمی(س) الزهرا دانشگاه - (سابق زنان مطالعات) خانواده و زن مطالعات598

0.122علوم وزارتپژوهشی علمی(س) الزهرا دانشگاه شده تخصصی-  زنان مطالعات599

0.003علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  بلوچستان و سيستان دانشگاه-  قاره شبه مطالعات600

601
 همكاري با-  دانشگاهي جهاد هنر و فرهنگ پژوهشكده-  اسالمي-  ايراني شهر مطالعات

ديگر دانشگاههاي
0.125علوم وزارتپژوهشی علمی

0.022علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  كردستان دانشگاه-  شهري مطالعات602



603

 علوم و بدني تربيت پژوهشكده - (سابق ورزشي علوم در پژوهش ) ورزشي طب مطالعات

ورزشي
0.111علوم وزارتپژوهشی علمی

0.088علوم وزارتپژوهشی علمیكاشان دانشگاه-  عرفاني مطالعات604

605
 و فرهنگ وزارت ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه-  ارتباطات-  فرهنگ مطالعات

ارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني انجمن همكاري با-  ارشاداسالمي
0.5علوم وزارتپژوهشی علمی

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني انجمن-  ارتباطات و فرهنگي مطالعات606

0.015علوم وزارتپژوهشی علمیسمنان دانشگاه - (سابق انساني علوم دانشكده) اسالمي حقوق و فقه مطالعات607

0.005علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهها همكاري با اساتيد بسيج سازمان-  نرم قدرت مطالعات608

0.447علوم وزارتپژوهشی علمیجيرفت واحد اسالمی آزاد دانشگاه-  قرآنی مطالعات609

610
 چمران شهيد دانشگاه- (سابق روانشناسي و تربيتي علوم) اطالعات علم و كتابداري مطالعات

اهواز
0.018علوم وزارتپژوهشی علمی

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیانتظامي علوم دانشگاه-  انتظامي مديريت مطالعات611

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه - (سابق مديريت مطالعات) تحول و بهبود مديريت مطالعات612

0.138علوم وزارتترويجی علمیانتظامي علوم دانشگاه-  ترافيك مديريت مطالعات613

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیايران مديريت انجمن-  راهبردي مديريت مطالعات614

0.053علوم وزارتپژوهشی علمیطباطبايي عالمه دانشگاه-  صنعتي مديريت مطالعات615

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیگردشگري مديريت مطالعات616

617
 علوم و بدني تربيت پژوهشكده - ( سابق ورزشي علوم در پژوهش) ورزشي مديريت مطالعات

بدني تربيت انجمن همكاري با-  ورزشي
0.111علوم وزارتپژوهشی علمی

0.127علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي معارف و فرهنگ پژوهشگاه-  اسالمي دانشگاه در معرفتي مطالعات618

0.266علوم وزارتپژوهشی علمیملي مطالعات موسسه-  ملي مطالعات619

0.278علوم وزارتپژوهشی علمیملي اسنادكتابخانه سازمان-  اطالعات سازماندهي و كتابداري ملي مطالعات620

621
 وزارت اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشگاه-  انساني علوم در اي رشته ميان مطالعات

فناوري و تحقيقات علوم،
1.355علوم وزارتپژوهشی علمی

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي آزاد دانشگاه-  فرهنگي ميان مطالعات622

0.111علوم وزارتپژوهشی علمیاسالمي هنر مطالعات موسسه-  اسالمي هنر مطالعات623

0.204علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  اصفهان دانشگاه-  اي منطقه-  شهري هاي پژوهش و مطالعات624

0.075علميه حوزهترويجی علمیعقلي معارف625

0.028علوم وزارتترويجی علمی(ره) خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسه-  معرفت626

0.143علوم وزارتپژوهشی علمی(ره) خميني امام پژوهشكده آموزشي موسسه-  فلسفي معرفت627

0.167علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس - (سابق زيبا هنرهاي) شهرسازي و معماري628

0.02علوم وزارتپژوهشی علمیشهر آرمان مشاور مهندسين شركت-  شهر آرمان شهرسازي و معماري629

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی-  بررسيها و مقاالت630

0.019علوم وزارتپژوهشی علمی(ع) حسين امام دانشگاه-  فضا هوا مكانيك631

0.047علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  شده تخصصی-  ايران طبيعي منابع632

0.133علوم وزارتپژوهشی علمیفرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه-  پژوهي منطق633

0.032علوم وزارتترويجی علمینظر شهرسازي و معماري هنر، پژوهشي مركز-  منظر634

0.024علوم وزارتپژوهشی علمیايران آب و آبياري مهندسي انجمن-  ايران آب و آبياري مهندسي635

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق فني دانشكده) تبريز دانشگاه برق مهندسي636

0.045علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه - (سابق مدرس مهندسي و فني) مدرس برق مهندسي637

0.207علوم وزارتپژوهشی علمیايران الكترونيك و برق مهندسين انجمن-  ايران الكترونيك و برق مهندسي638

0.065علوم وزارتپژوهشی علمیدانشگاهي جهاد-  كامپيوتر مهندسي و برق مهندسي639

640
 طبيعي منابع و كشاورزي پرديس - (سابق ايران كشاورزي علوم) ايران بيوسيستم مهندسي

تهران دانشگاه
0.054علوم وزارتپژوهشی علمی

0.005علوم وزارتپژوهشی علمیايران پزشكي مهندسي انجمن-  زيستي پزشكي مهندسي641

0.048علوم وزارتترويجی علمیتهران ترافيك و نقل و حمل سازمان-  ترافيك مهندسي642

643
 نقل و حمل مهندسي انجمن همكاري با-  ايران نقل و حمل مهندسي انجمن-  نقل و حمل مهندسي

ايران ريلي
0.071علوم وزارتپژوهشی علمی

0.056علوم وزارتپژوهشی علمیدريايي مهندسي انجمن-  دريا مهندسي644

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیاهواز چمران شهيد دانشگاه - (سابق كشاورزي علمي) زراعي مهندسي645

0.013علوم وزارتترويجی علمیايران شيمي مهندسي انجمن-  ايران شيمي مهندسي646



0.063علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق فني دانشكده) صنايع مهندسي647

0.024علوم وزارتپژوهشی علمیشريف صنعتي دانشگاه - (سابق شريف) مديريت و صنايع مهندسي648

0.058علوم وزارتپژوهشی علمیشريف صنعتي دانشگاه - (سابق عمران مهندسي ويژه شريف) شريف عمران مهندسي649

0.067علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق مهندسي دانشكده) فردوسي عمران مهندسي650

0.045علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه - (سابق مدرس مهندسي و فني) مدرس عمران مهندسي651

0.028علوم وزارتپژوهشی علمیاميركبير صنعتي دانشگاه - (سابق اميركبير) اميركبير زيست محيط و عمران مهندسي652

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق فني دانشكده) تبريز دانشگاه زيست محيط و عمران مهندسي653

0.063علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه-  عنوان و زبان تغيير (سابق فني دانشكده) برداري نقشه و عمران مهندسي654

0.036علوم وزارتپژوهشی علمیمركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  بهادار اوراق مديريت و مالي مهندسي655

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیمشهد فرودسي دانشگاه - (سابق مهندسي دانشكده) مواد و متالورژي مهندسي656

0.031علوم وزارتترويجی علمیايران مكانيك مهندسي انجمن-  مكانيك مهندسي657

0.028علوم وزارتپژوهشی علمیاميركبير صنعتي دانشگاه - (سابق اميركبير) اميركبير مكانيك مهندسي658

0.043علوم وزارتپژوهشی علمیايران مكانيك مهندسي انجمن-  ايران مكانيك مهندسي659

0.033علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه - (سابق فني دانشكده) تبريز دانشگاه مكانيك مهندسي660

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیشريف صنعتي دانشگاه - (سابق مكانيك مهندسي ويژه شريف) شريف مكانيك مهندسي661

0.016علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه - (سابق مدرس مهندسي و فني) مدرس مكانيك مهندسي662

0.043علوم وزارتترويجی علمیايران ژئوماتيك و برداري نقشه مهندسي علمي انجمن-  مكاني اطالعات و برداري نقشه مهندسي663

0.008علوم وزارتپژوهشی علمیديگر هاي دانشگاه همكاري با-  كاشان دانشگاه-  انرژي مديريت و مهندسي664

0.125علوم وزارتپژوهشی علمیمرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه-  آب منابع مهندسی665

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیانرژي پر مواد انجمن-  انرژي پر مواد666

0.008علوم وزارتپژوهشی علمیايران فوالد و آهن انجمن همكاري با-مرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  نوين مواد667

0.021علوم وزارتپژوهشی علمیگرمسار واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  دامپزشكي ميكروبيولوي668

1علوم وزارتپژوهشی علمیايران آموزشي هاي پژوهش انجمن-  اردبيلي محقق دانشگاه-  يادگيري هاي ناتواني669

0.143علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي جمعيت انجمن-  شناسي جمعيت انجمن نامه670

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیايران شناسي حشره انجمن-  ايران شناسي حشره انجمن نامه671

0.359علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی-  اجتماعي علوم نامه672

0.112علوم وزارتپژوهشی علمیفارسي ادب و زبان فرهنگستان-  فرهنگستان نامه673

0.042علوم وزارتپژوهشی علمیهنر دانشگاه-  شهرسازي و معماري نامه674

0.051علوم وزارتپژوهشی علمیمفيد دانشگاه شده تخصصی-  مفيد نامه675

0.013افغانستاننبراس676

0.071علوم وزارتپژوهشی علمیتبريز دانشگاه شده تخصصی-  انساني علوم و ادبيات دانشكده نشريه677

0.017بهداشت وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده نشريه678

0.074علوم وزارتترويجی علمیناجا كل بازرسي-  بازرسي و نظارت679

0.359علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه - (سابق اجتماعي علوم نامه) مسلمان متفكران اجتماعي هاي نظريه680

1علوم وزارتپژوهشی علمیمدرس تربيت دانشگاه فارسي ادبيات و زبان تحقيقات مركز-  ادبي نقد681

0.156علوم وزارتپژوهشی علمیبهشتي شهيد دانشگاه - (سابق انساني علوم و ادبيات پژوهشنامه) خارجي ادبيات و زبان نقد682

0.545علميه حوزهپژوهشی علمینظر و نقد683

0.1علوم وزارتپژوهشی علمیگرمسار واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  انساني جغرافياي در نو هاي نگرش684

0.073علوم وزارتپژوهشی علمیبذر و نهال اصالح تحقيقات موسسه شده تخصصی- بذر و نهال685

0.255علوم وزارتپژوهشی علمیپرورش و آموزش وزارت-  آموزشي نوآوريهاي686

0.031علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس - (سابق زيبا هنرهاي) تجسمي هنرهاي687

0.5علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه شده تخصصی-  زيبا هنرهاي688

0.03علوم وزارتپژوهشی علمیتهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس - (سابق زيبا هنرهاي) موسيقي و نمايشي هنرهاي689

0.17علوم وزارتپژوهشی علمیتحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه-  شهر هويت690

0.114علوم وزارتپژوهشی علمیايران هيدوليك انجمن-  هيدروليك691

0.012بهداشت وزارتپژوهشی علمیيافته692


