
کشورضریب تاثیروابستگیرتبهعنوان مصوبردیف

1Acta informatica medica0.059
بوسنی و 

هرزگوین

2Acta Medica Iranicaایران0.025وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

3Advances in environmental biology0.015اردن

4Akademika0.021مالزي

5
Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic 

Engineering (امیرکبیر سابق) دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
ایران0.028وزارت علومعلمی پژوهشی

6
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, 

Simulation & Control    (امیرکبیر سابق) دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
ایران0.028وزارت علومعلمی پژوهشی

7Anatolian journal of psychiatry0.064ترکیه

8Annals of saudi medicine0.111عربستان

9Archives of Iranian Medicineایران0.532وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

10Archives of neuropsychiatry0.078ترکیه

11
Archives of Razi Institute   مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي- علمی رازي  

رازي
ایران0.121وزارت علومعلمی پژوهشی

12ARYA Atherosclerosisایران0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

13Asian academy of management journal of accounting and finance0.063مالزي

14Asian economic and financial review0.32پاکستان

15Asian fisheries science0.013مالزي

16
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)      آسیایی 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- مهندسی عمران 
ایران0.075وزارت علومعلمی پژوهشی

17Asian Journal Of Sport Medicineایران0.016وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

18Asian journal of university education0.067مالزي

19Asian myrmecology0.089مالزي

20Asia-pacific journal of public health0.445مالزي

21Atmospheric pollution research0.422ترکیه

22Avicenna Journal of Phytomedicineایران0.125وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

23Balkan medical journal0.026ترکیه

24Banach journal of mathematical analysis0.149ترکیه

25Bangladesh medical research council bulletin0.017بنگالدش

26Basic & Clinical Neuroscienceایران0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

27Bulletin of clinical psychopharmacology0.133ترکیه

28
Bulletin of the Iranian Mathematical Society   انجمن- بولتن انجمن ریاضی  

ریاضی ایران
ایران0.078وزارت علومعلمی پژوهشی

29Bulletin of the malaysian mathematical sciences society0.319مالزي

30
Caspian Journal of Environmental Sciences- علوم محیطی خزر  دانشگاه 

گیالن
ایران0.021وزارت علومعلمی پژوهشی

31Civil Engineering Infrastructures  (دانشکده فنی سابق) ایران0.008وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه تهران 

32Crop Breeding Journal    (نهال و بذر سابق) ایران0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر - 

33
Daru Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical 

Sciences
ایران0.237وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

34Dental Research Journalایران0.029وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

35Desert- ایران0.067وزارت علومعلمی پژوهشیمرکز تحقیقا ت کویري و بیابانی دانشگاه تهران

36Diagnostic and interventional radiology0.432ترکیه

37Eastern mediterranean health journal0.009مصر

38Educational awakening: journal of the educational sciences0.077مالزي

39Egyptian journal of biology0.042مصر



40Ekoloji0.341ترکیه

41Emirates journal of food and agriculture0.143
امارات 

متحده عربی
42Experimental and clinical transplantation0.225ترکیه

43Gema online journal of language studies0.448مالزي

44Geopersia                         دانشگاه تهران– ایران0.143وزارت علومعلمی پژوهشی- ( علوم سابق)

45Hacettepe journal of mathematics and statistics0.164ترکیه

46Hepatitis Monthlyایران0.544وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

47
International Economic Studies  دانشگاه  (پژوهشی سابق)اقتصاد بین الملل  

اصفهان
ایران0.143وزارت علومعلمی پژوهشی

48International food research journal0.233مالزي

49
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning  

دانشگاه علم و صنعت                         
ایران0.143وزارت علومعلمی پژوهشی

50International journal of asian social science0.083پاکستان

51
International Journal of Business and Development

دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایران0.091وزارت علومعلمی پژوهشی

52International journal of business and society0.038مالزي

53
International Journal of Civil Engineering  - بین المللی مهندسی عمران - 

دانشگاه علم و صنعت   با همکاري انجمن مهندسی عمران
ایران0.138وزارت علومعلمی پژوهشی

54International journal of economics and management0.053مالزي

55International journal of emerging sciences0.111پاکستان

56
International Journal of Energy and Environmental Engineering _  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب با همکاري انجمن احتراق ایران
علمی پژوهشی

-دانشگاه آزاد

وزارت علوم
ایران0.125

57
International Journal of Environmental Research                 بین المللی 

با همکاري انجمن ارزیابی محیطزیست- دانشگاه تهران - تحقیقات محیطی 
ایران0.881وزارت علومعلمی پژوهشی

58

International Journal of Environmental Science and Technology  بین 

انجمن محیط زیست ایران- المللی علوم و تکنولوژي محیط زیست 
ایران0.898وزارت علومعلمی پژوهشی

59International journal of hematology and oncology0.126ترکیه

60International Journal of Hematology_ oncology and stem cell researchایران0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

61
International Journal of Industrial Engineering                            

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب- مهندسی صنایع 
علمی پژوهشی

- دانشگاه آزاد 

وزارت علوم
ایران0.219

62

International Journal of Industrial Engineering and Productional 

Research       بین المللی علوم مهندسی)بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید  

دانشگاه علم و صنعت - (سابق

ایران0.106وزارت علومعلمی پژوهشی

63
International Journal of Industrial Mathematics                                   

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی

- وزارت علوم 

دانشگاه آزاد
ایران0.094

64
International Journal of Information Science& Management                

مرکزمنطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري    
ایران0.109وزارت علومعلمی پژوهشی

65International journal of integrated engineering0.019مالزي

66International journal of management studies0.019مالزي

67
International Journal of Mining and Geo-Engineering                           

دانشگاه تهران - (دانشکده فنی سابق)مهندسی زمین و معدن 
ایران0.063وزارت علومعلمی پژوهشی

68

International Journal of Optimization in Civil Engineering         مرکز 

با همکاري قطب مطالعات بنیادین در مهندسی سازه- تحقیقات ساختمان و مسکن 
ایران0.028وزارت علومعلمی پژوهشی

69
International Journal of Plant Production   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

طبیعی گرگان
ایران0.491وزارت علومعلمی پژوهشی

70International Journal of Preventive Medicineایران0.011وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

71International Journal of Psychology    ایران0.048وزارت علومعلمی پژوهشیانجمن روانشناسی ایران- روانشناسی

72Iranian  Journal of Veterinary Research - ایران0.096وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه شیراز- تحقیقات دامپزشکی

73Iranian Biomedical Journal(IBJ)ایران0.015وزارت بهداشتعلمی پژوهشی



74Iranian Economic Review                      ایران0.068وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه تهران

75Iranian Endodontic Journalایران0.014وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

76Iranian Journal Of Allergy Asthma and Immunologyایران0.253وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

77
Iranian Journal of Animal Biosystematics    بیوسیستماتیک جانوري - 

دانشگاه فردوسی مشهد
ایران0.143وزارت علومعلمی پژوهشی

78
Iranian Journal of Applied Linguistics  زبانشناسی کاربردي  دانشگاه 

خوارزمی
ایران0.015وزارت علومعلمی پژوهشی

79Iranian Journal of Arthropod_Borne Diseasesایران0.43وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

80Iranian Journal of Basic Medical Sciencesایران0.086وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

81
Iranian Journal of Biotechnology                    بیوتکنولوژي ایران - 

مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي ایران
ایران0.094وزارت علومعلمی پژوهشی

82Iranian Journal of Cancer preventionایران0.016وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

83
Iranian Journal of Chemical Engineering  انجمن مهندسی- مهندسی شیمی  

شیمی ایران
ایران0.053وزارت علومعلمی پژوهشی

84
Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering                          

جهاد دانشگاهی- شیمی و مهندسی شیمی          
ایران0.084وزارت علومعلمی پژوهشی

85Iranian Journal of Child Neurologyایران0.036وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

86Iranian Journal of Clinical Infectious Diseasesایران0.011وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

87
Iranian Journal of Economic Studies-   (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  

دانشگاه شیراز
ایران0.25وزارت علومعلمی پژوهشی

88
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering                

مهندسی برق و الکترونیک  دانشگاه علم و صنعت
ایران0.411وزارت علومعلمی پژوهشی

89Iranian Journal OF Environmental Health Sciences & Engineeringایران0.534وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

90
Iranian Journal of Fisheries Sciences              مؤسسه تحقیقات- علوم شیالت  

شیالت ایران
ایران0.906وزارت علومعلمی پژوهشی

91
Iranian Journal of Fuzzy systems                     سیستمهاي فازي ایران - 

با همکاري انجمن آمار- دانشگاه سیستان وبلوچستان 
ایران0.526وزارت علومعلمی پژوهشی

92Iranian Journal of Immunologyایران0.184وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

93Iranian Journal of Kidney Diseasesایران0.387وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

94Iranian Journal of Management Studies (IJMS) ایران0.077وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه تهران پردیس قم

95

Iranian Journal of Materials Science and Engineering    علوم و مهندسی 

با همکاري انجمن مهندسی متالوژي و انجمن سرامیک- دانشگاه علم و صنعت - مواد   

ایران

ایران0.071وزارت علومعلمی پژوهشی

96
Iranian Journal of Mathematical Chemistry                              شیمی 

با همکاري دانشگاه هاي دیگر- دانشگاه کاشان - ریاضی 
ایران0.044وزارت علومعلمی پژوهشی

97
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics     علوم 

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس- ریاضی و انفورماتیک 
ایران0.143وزارت علومعلمی پژوهشی

98
Iranian journal of medical ethics and history of medicine - مجله ایراني 

اخالق و تاریخ پزشكي
ایران0.5وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

99Iranian journal of medical physics -ایران0.029وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفیزیك پزشكي ایران

100Iranian Journal of Medical Sciencesایران0.01وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

101
Iranian Journal of Operations Research       تحقیق در عملیات  انجمن ایرانی 

تحقیق در عملیات
ایران0.077وزارت علومعلمی پژوهشی

102Iranian Journal of Ophthalmologyایران0.029وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

103Iranian Journal of Parasitologyایران0.118وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

104Iranian Journal Of Pediatricsایران0.092وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

105Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR)ایران0.204وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

106Iranian journal of pharmaceutical Sciencesایران0.042وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

107Iranian Journal Of Psychiatryایران0.313وزارت بهداشتعلمی پژوهشی



108Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciencesایران0.1وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

109Iranian Journal of Public Healthایران0.149وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

110Iranian Journal of Radiation Research (IJRR)ایران0.148وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

111Iranian Journal of Radiologyایران0.014وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

112Iranian Journal of Reproductive Medicineایران0.066وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

113
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical 

Engineering    دانشگاه شیراز- علوم و تکنولوژي  مهندسی برق
ایران0.23وزارت علومعلمی پژوهشی

114

Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical 

Engineering  دانشگاه شیراز- مهندسی مکانیک - علوم و تکنولوژي
ایران0.147وزارت علومعلمی پژوهشی

115Iranian Journal of Science and Technology A:Science -ایران0.07وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه شیراز

116Iranian journal of toxicology -ایران0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله سم شناسي و مسمومیت هاي ایران

117
Iranian Journal of Veterinary Medicine  بین المللی تحقیقات دامپزشکی - 

دانشگاه تهران
ایران0.1وزارت علومعلمی پژوهشی

118
Iranian Journal of Veterinary Surgery (ggvs)                                 

انجمن جراحی دامپزشکی ایران- جراحی دامپزشکی 
ایران0.011وزارت علومعلمی پژوهشی

119Iranian Polymer Journal      ایران0.443وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- پلیمر

120Iranian Red Crescent Medical Journalایران0.12وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

121Jerusalem quarterly0.015فلسطین

122Joint diseases and related surgery0.255ترکیه

123Jordan journal of agricultural sciences0.013اردن

124Jordan journal of biological sciences0.036اردن

125Jordan journal of chemistry0.014اردن

126Jordan journal of mechanical and industrial engineering0.015اردن

127Jordan medical journal0.01اردن

128
Journal of Aerospace Science and Technology علوم و تکنولوژي هوا فضا - 

انجمن هوا فضاي ایران 
ایران0.03وزارت علومعلمی پژوهشی

129
Journal of Agricultural Science and Technology                           علوم 

دانشگاه تربیت مدرس- و فناوري کشاورزي 
ایران0.267وزارت علومعلمی پژوهشی

130Journal of agricultural sciences0.016ترکیه

131Journal of agronomy0.022پاکستان

132
Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM" مکانیک سیاالت کاربردي - 

انجمن فیزیک ایران
ایران0.212وزارت علومعلمی پژوهشی

133Journal of applied sciences0.032پاکستان

134Journal of asian scientific research0.125پاکستان

135Journal of bangladesh academy of sciences0.04بنگالدش

136Journal of biological sciences0.018پاکستان

137Journal of bioscience0.05مالزي

138
Journal of Cell and Molecular Research       تحقیقات سلولی و ملکولی - 

دانشگاه فردوسی مشهد
ایران0.05وزارت علومعلمی پژوهشی

139
Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" مهندسی شیمی و نفت 

(دانشکده فنی سابق) دانشگاه تهران - 
ایران0.063وزارت علومعلمی پژوهشی

140
Journal of dentistry, shiraz university of medical sciences -مجله 

دندانپزشكي شیراز
ایران0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

141Journal of economics and engineering0.02آذربایجان

142

Journal of English Language Teaching and Learning              مطالعات 

دانشگاه تبریز  (ادبیات و علوم انسانی سابق)آموزش و فراگیري زبان انگلیسی
ایران0.167وزارت علومعلمی پژوهشی

143Journal of financial reporting and accounting0.083مالزي

144journal of fuzzy set valued analysis0.333آلمان

145
Journal of Industrial and Systems Engineering                           مهندسی 

انجمن مهندسی صنایع ایران- صنایع و سیستم ها 
ایران0.056وزارت علومعلمی پژوهشی



146Journal of information and communication technology0.071مالزي

147Journal of international advanced otology0.054ترکیه

148Journal of iranian anatomical sciences - ایران0.039وزارت بهداشتعلمی پژوهشی-مجله علوم تشریح ایران

149Journal of materials and environmental science0.008مراکش

150journal of mathematics and technology0.032آذربایجان

151Journal of medical sciences0.008پاکستان

152
Journal of Mining and Environment       دانشگاه صنعتی- محیط و معدن  

با همکاري انجمن مهندسی معدن ایران- شاهرود 
ایران0.071وزارت علومعلمی پژوهشی

153Journal of neurological sciences-turkish0.048ترکیه

154Journal of oil palm research0.081مالزي

155Journal of Ophthalmic & Vision Researchایران0.008وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

156
Journal of optimization in Industrial Engineering                                  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین                            
علمی پژوهشی

- وزارت علوم 

دانشگاه آزاد
ایران0.125

157Journal of physical science0.04مالزي

158
Journal of Plant Physiology and Breeding   فیزیولوژي و اصالح گیاهان 

(دانش کشاورزي سابق) دانشگاه تبریز - 
ایران0.074وزارت علومعلمی پژوهشی

159Journal of Rangeland Science-    ایران0.022وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

160Journal of reproduction and infertility-ایران0.038وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه باروري و ناباروري

161Journal of Research in Health sciencesایران0.029وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

162Journal of Research in Medical Sciencesایران0.267وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

163Journal of rubber research0.076مالزي

164Journal of Science          ایران0.015وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه تهران- علوم

165

Journal of Seismology and Earthquake Engineering                 زلزله 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- شناسی و مهندسی زلزله 
ایران0.064وزارت علومعلمی پژوهشی

166Journal of Solid Mechanics    ایران0.094وزارت علومعلمی پژوهشیدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك- مکانیک جامدات

167Journal of sports science and medicine0.393ترکیه

168
Journal of Statistical Research of Iran پژوهشهاي آماري ایران  پژوهشکده 

آمار مرکز آمار ایران
ایران0.074وزارت علومعلمی پژوهشی

169Journal of sustainability science and management0.037مالزي

170
Journal of Teaching Language Skills      علوم)آموزش مهارتهاي زبان  

دانشگاه شیراز  (اجتماعی و انسانی سابق
ایران0.111وزارت علومعلمی پژوهشی

171Journal of the entomological research society0.098ترکیه

172
Journal of the faculty of engineering and architecture of gazi 

university
ترکیه0.064

173
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)                                     

انجمن شیمی ایران                                      
ایران0.668وزارت علومعلمی پژوهشی

174Journal of thermal science and technology0.094ترکیه

175Journal of tropical biology and conservation0.2مالزي

176Journal of tropical forest science0.203مالزي

177
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials                   

(دانشکده فنی سابق)   دانشگاه تهران - 
ایران0.063وزارت علومعلمی پژوهشی

178Journal of universal computer science0.113مالزي

179Jundishapur Journal of Microbiologyایران0.14وزارت بهداشتعلمی پژوهشی
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