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Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical 
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 دزفول تبدیل انرژی

 تاکستان مکانیک کاربردیتحقیقات 
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Journal of Linear and Topological Algebra تهران مرکزی 
Journal of Mathematical Extension شیراز 
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 ژئوشیمی

Iranian Journal of Earth Sciences مشهد 
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 شاهرود رسوب و سنگ رسوبی
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 فسیل شناسی

 چینه شناسی

 فیزیک چالوس International Journal of Physics فیزیک

 فوتونیک
Journal of Theoretical and Applied Physics علوم و تحقیقات تهران 

 تهران شمال مولکولی -فیزیک اتمی 
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 طبیعیکشاورزی و منابع ( تعداد نشریات علمی گروه ج

 های تحت پوشش رشته واحد دانشگاهی عنوان نشریه گروه

 

 

 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی 

Agricultural Marketing and Commercialization اسالمشهر 

 کشاورزی

 جنگل داری

 منابع طبیعی

 محیط زیست

 زراعت

 سنجش از دور

 کشاورزیاقتصاد 

 خاک شناسی

 گیاه پزشکی

International Journal of Agricultural Management and Development رشت 

International Journal of Agricultural Science Research& Technology شوشتر 

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture (اصفهان )خوراسگان  

Journal of Biodiversity and Science Ecology تنکابن 

 اراک های نوین کشاورزییافته

 نور های طبیعی ایراناکوسیستم

 بیرجند اکوفیزیولوژی زراعی

 میانه بوم شناسی گیاهان زراعی

 تاکستان نامه کشاورزیپژوهش

 کرج پژوهش های اقتصاد روستا

 یادگار امام )ره(  های به زراعیپژوهش

 علوم و تحقیقات تهران های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهش

 ورامین پژوهش های زراعی درحاشیه کویر

 مرودشت تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 بوشهر جنگلتحقیقات علوم و مهندسی 

 علوم و تحقیقات تهران تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده

 علوم و تحقیقات تهران حفاظت منابع آب و خاک

 بوشهر سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی
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 شوشتر علوم به زراعی گیاهی

 چالوس و فنون منابع طبیعی علوم

 شیالت شیراز پزشکیگیاه

 آبزیان

 زیست شناسی دریا

 تاالب

 ورامین پزشکی کاربردیگیاه

 

 

 آبزیان

International Aquatic Research تنکابن 

International Journal of Marine Science and Engineering علوم و تحقیقات تهران 

 بندرعباس آبزیان و شیالت

 اهواز اکوبیولوژی تاالب

 تهران شمال های علوم و فنون دریاییپژوهش

 الهیجان توسعه آبزی پروری

 اهواز زیست شناسی دریا

 آزادشهر (پروریشیالت )فن آوری های نوین در توسعه آبزی 

 بوشهر علوم آبزیان

 بابل علوم تکثیر و آبزی پروری

 علوم دامی

International Journal of Small Ruminants بیماری های دام چالوس 

 علوم دامی

های پاتولوژی دامپزشکی و رشته

 وابسته به آن

Iranian Journal of Applied Animal Science رشت 

Journal of Alternative Veterinary Medicine کازرون 

Journal of Rangeland Science بروجرد 

Veterinary Journal of Equine Sciences واحد ارومیه 

 تبریز آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

 علوم و تحقیقات تهران ایپاتوبیولوژی مقایسه
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 علوم دامی

 هداشت مواد غذائیب کرج های بالینی دامپزشکیپژوهش

های علوم بالینی دامپزشکی و رشته

 وابسته به آن

 سنندج پژوهش های بالینی دام های بزرگ

 کرج دانش و پژوهش علوم دامی

 شبستر علوم دامی

 شهرکرد میکروب شناسی مواد غذایی

 گرمسار میکروبیولوژی دامپزشکی

 شوشتر هیستوبیولوژی دامپزشکی

 صنایع غذایی

Journal of Food Biosciences and Technology بهداشت مواد غذایی علوم و تحقیقات تهران 

 علوم غذایی و تغذیه

 فرآوری مواد غذایی

 علوم و صنایع غذایی

Journal of Nuts دامغان 

 تبریز بهداشت مواد غذایی

 آیت اهلل آملی های فرآوری و تولید مواد غذاییپژوهش

 علوم و تحقیقات تهران تغذیهعلوم غذایی و 

 سبزوار نو آوری در علوم و فناوری غذایی

 حشره شناسی اراک تجقیقات حشره شناسی گیاه پزشکی
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