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  80  پژوهش هاي بالینی دام هاي بزرگ
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Trends In Phytochemical Research 
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International Journal of Medicinal Herbs (Journal of Herbal Drugs) 
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Journal of studies in learning and teaching English 
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95 

  96  تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
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International Journal of Social Science 100 
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Journal of Computer and Robotics 
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  125 علوم ورزش
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  گرمسار
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  134  )زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی سابق(گیاه و زیست فناوري ایران 

Iranian Journal of Tourism and HospitalityResearch  135  

  136  پژوهش هاي جامعه شناختی

  137  الرستان داروییتحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان 

 آموزش و بهسازي منابع انسانی

  المرد

138  

Journal of Education Experiences  139  
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 زلزله -آنالیز سازه

  مراغه

142  

  143  مطالعات حقوقی فضاي مجازي

  144  مرند مدیریت عملیات

 علوم جغرافیایی

  مشهد

145  

Creative City Design  146  

  147  فقه وتاریخ تمدن

  148 زبان و ادبیات فارسی

  149 فناوري اطالعات در طراحی مهندسی

  150 مالیر  فضاي گردشگري

Journal of Nature and Spatial Sciences  151 میبد  

International Journal of Foreign Language Teaching and Research  

 نجف آباد

152  

  153  )در دري(مطالعات زبان و ادبیات غنایی 

  154 جغرافیا و مطالعات محیطی

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production  155  
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