
ضريب تاثيروابستگیرتبهعنوانرديف

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

دانشگاه هاي ديگر همكاري
0.095وزارت علومعلمی پژوهشی

0.08وزارت بهداشتعلمی پژوهشیاخالق پزشكي2
0.34وزارت علومعلمی پژوهشیاخالق در علوم و فناوري - انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري3
0.25وزارت علومعلمی پژوهشیادب پژوهي - دانشگاه گيالن4
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیادب عربي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تهران5
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیادب فارسي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تهران6
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیادب و زبان فارسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه شهيد باهنر آرمان7
0.545وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات پايداري (دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه شهيد با هنر آرمان8
0.026وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات تطبيقي (دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه شهيد با هنر آرمان9

0.048وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات عرفاني (علوم انساني سابق)-دانشگاه الزهراء(س)10
0.061وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات عرفاني و اسطوره شناختي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب11
0.091وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات و علوم انساني-تخصصی شده دانشگاه اصفهان12
0.116وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات و علوم انساني -تخصصی شده دانشگاه فردوسي مشهد13
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیادبيات و علوم انساني تخصصی شده دانشگاه تهران14
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیاديان و عرفان (مقاالت و بررسيها سابق) - دانشگاه تهران15
0.055وزارت بهداشتعلمی پژوهشیارمغان دانش16
0.231وزارت بهداشتعلمی پژوهشیاصول بهداشت رواني17
0.281وزارت علومعلمی ترويجیاطالعات سياسي اقتصادي مؤسسه اطالعات18
0.038وزارت علومعلمی پژوهشیاعتياد پژوهي - ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري19
0.038وزارت بهداشتعلمی پژوهشیافق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد20

0.273وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد اسالمي - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي - همكاري با انجمن اقتصاد اسالمي ايران21

0.256وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد پولي - مالي (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسي - با همكاري انجمن بازرگاني22

0.236وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد آشاورزي - انجمن اقتصاد آشاورزي ايران23
0.255وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد آشاورزي و توسعه - وزارت جهاد آشاورزي24
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد مقداري (تحقيقات اقتصادي ايران سابق)-دانشگاه شهيد چمران اهواز25
0.333وزارت علومعلمی ترويجیاقتصاد منابع طبيعي (دانشكده علوم اداري و اقتصاد سابق ) - دانشگاه اصفهان26
0.025وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد و تجارت نوين - وزارت بازرگاني27
0.171وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد و توسعه آشاورزي (علوم و صنايع آشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد28
0.256وزارت علومعلمی پژوهشیاقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد29
0.028وزارت علومعلمی پژوهشیاميرآبير - تخصصی شده30
0.211وزارت علومعلمی پژوهشیانتظام اجتماعي - دانشگاه علوم انتظامي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر31
0.033وزارت علومعلمی ترويجیانديشه آماري - انجمن آمار ايران32
0.077وزارت علومعلمی پژوهشیانديشه ديني - دانشگاه شيراز - با همكاري انجمن معارف اسالمي ايران33
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیانديشه مديريت راهبردي - دانشگاه امام صادق (ع)34
0.107وزارت علومعلمی پژوهشیانديشه نوين ديني نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها35
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیانديشه هاي نوين تربيتي - دانشگاه الزهرا (س) - با همكاري انجمن ايراني تعليم و تربيت36
0.02وزارت علومعلمی ترويجیانرژي ايران- آميته ملي انرژي ج . ا.ا37
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیانسان پژوهي ديني - مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي38
0.059وزارت علومعلمی پژوهشیانسان شناسي (نامه انسان شناسي سابق) - انجمن انسان شناسي ايران39
0.571وزارت علومعلمی ترويجیايمني زيستي - انجمن علمي ايمني زيستي40
0.176وزارت علومعلمی پژوهشیآب و خاك (علوم و صنايع آشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد41
0.2وزارت علومعلمی پژوهشیآب و فاضالب - مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب42
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیآبياري و زهكشي - انجمن آبياري و زهكشي ايران43
0.298وزارت علومعلمی پژوهشیآمايش محيط - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير44
0.136وزارت علومعلمی پژوهشیآمايش سرزمين-پرديس قم دانشگاه تهران45
0.316وزارت علومعلمی پژوهشیآموزش عالي ايران - انجمن آموزش عالي ايران46



0.25وزارت علومعلمی پژوهشیآموزه هاي حقوق آيفري - دانشگاه علوم اسالمي رضوي47
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیآينه معرفت - دانشگاه شهيد بهشتي48
0.041وزارت علومعلمی پژوهشیآينه ميراث- مرآز پژوهشي ميراث مكتوب49
0.086وزارت علومعلمی پژوهشیباغ نظر - خصوصي50

0.096وزارت علومعلمی ترويجیبررسيهاي بازرگاني - موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني - با همكاري انجمن بازرگاني51

0.949وزارت علومعلمی پژوهشیبررسيهاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران52

0.359وزارت علومعلمی پژوهشیبررسی مسائل اجتماعی ايران (نامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه تهران علمي  پژوهشي53

0.037وزارت علومعلمی ترويجیبررسيهاي آمار رسمی ايران  مرکز آمار ايران54

55
هاي دانشگاه همكاري با - طباطبايي عالمه دانشگاه - ريزي رفاه و توسعه اجتماعي برنامه

ديگر
0.018وزارت علومعلمی پژوهشی

0.033وزارت علومعلمی پژوهشیبرنامه ريزي منطقه اي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت56
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیبرنامه ريزي و آمايش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربيت مدرس57

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

جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي معاونت برنامه ريزي برنامه
0.067وزارت علومعلمی پژوهشی

0.078وزارت علومعلمی پژوهشیبلورشناسي و آاني شناسي ايران - انجمن بلور شناسي و آاني شناسي ايران59
0.1وزارت علومعلمی پژوهشیبه زراعي آشاورزي (آشاورزي سابق) - مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران60
0.016وزارت علومعلمی پژوهشیبه زراعي نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقيقات اصالح نهال و بذر61
0.02وزارت علومعلمی پژوهشیبه نژادي نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقيقات اصالح نهال و بذر62
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیبهداشت مواد غذايي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز63
0.118وزارت علومعلمی پژوهشیبورس اوراق بهادار - سازمان بورس و اوراق بهادار64
0.015وزارت علومعلمی پژوهشیبوم شناسي آشاورزي -تخصصی شده دانشگاه فردوسي مشهد65
0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیبيمارستان66
0.005وزارت بهداشتعلمی پژوهشیبيماريهاي پستان67
0.018وزارت علومعلمی پژوهشیبيماريهاي گياهي - انجمن بيماري شناسي گياهي ايران68

0.076وزارت علومعلمی پژوهشیبين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (بين المللي علوم مهندسي) - دانشگاه علم و صنعت69

0.071وزارت علومعلمی پژوهشیبيوتكنولوژي آشاورزي - دانشگاه شهيد باهنر آرمان - با همكاري انجمن بيوتكنولوژي ايران70

0.126وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي71
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیپترولوژي - دانشگاه اصفهان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر72
0.076وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپزشكي قانوني73
0.02وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبانهاي خارجي سابق) - دانشگاه تهران74
0.083وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش آب ايران - دانشگاه شهرآرد75
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش آب در آشاورزي (علوم خاك و آب سابق) - موسسه تحقيقات خاك و آب76
0.053وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپژوهش پرستاري77
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق و سياست سابق) - دانشگاه عالمه طباطبايي78

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

برنامه درسي ايران مطالعات
0.028وزارت علومعلمی پژوهشی

0.079وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپژوهش در پزشكي80
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش در سالمت روانشناختي - دانشگاه خوارزمي81

0.083وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش در طب ورزشي و فناوري ( علوم حرآتي و ورزش سابق ) - دانشگاه خوارزمي82

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

تربيت بدني انجمن
0.111وزارت علومعلمی پژوهشی

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

معلم
0.083وزارت علومعلمی پژوهشی

0.087وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش در مسائل تعليم و تربيت - انجمن تعليم و تربيت85
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش در نظامهاي آموزشي - انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران86
0.067وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش ديني - خصوصي - با همكاري انجمن علوم قرآن و حديث ايران87

0.114وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش زبان و ادبيات فارسي - پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي88

0.071وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش زبان و ادبيات فرانسه (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تبريز89



0.096وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش زبانهاي خارجي (تغيير عنوان) دانشگاه تهران90
0.38وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش زنان مرآز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران91
0.2وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش سياست نظري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي92
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز93

94
جهاد وزارت آاربردي علمي عالي آموزش موسسه - مديريت آموزش آشاورزي پژوهش

آشاورزي
0.073وزارت علومعلمی پژوهشی

0.005وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت95
0.171وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي ارتباطي - سازمان صدا و سيما96
0.111وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي الگوسازي اقتصادي (اقتصاد سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي97
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي ترويج و آموزش آشاورزي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات98
0.458وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي جغرافيايي99

0.328وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي حسابداري مالي - دانشگاه اصفهان - همكاري با دانشگاههاي ديگر100
0.75وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي حقوق تطبيقي - (مدرس سابق)-دانشگاه تربيت مدرس101
0.429وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي زبانشناسي (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه اصفهان102
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي زباني (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تهران103
0.074وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي آاربردي در گياهپزشكي (دانش آشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز104
0.1وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي مديريت در ايران - دانشگاه تربيت مدرس105
0.133وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي مديريت راهبردي- دانشگاه آزاد اسالمی106

0.026وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه سابق) - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات107

0.143وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش و برنامه ريزي شهري - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت108
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش و سازندگي-تخصصی شده109
0.411وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهش وبرنامه ريزي درآموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي110

0.051وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه اخالق - دانشگاه معارف اسالمي - نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها111

0.429وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه ادب غنايي - دانشگاه سيستان و بلوچستان112
0.016وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه ادبيات تعليمي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان113
0.156وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه ادبيات و علوم انساني - تخصصی شده دانشگاه شهيد بهشتي114
0.15وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه اقتصاد کالن (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)  دانشگاه مازندران115
0.109وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه اقتصادي - پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي - با همكاري انجمن بازرگاني116
0.029وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه انقالب اسالمي - دانشگاه همدان - باهمكاري دانشگاه هاي ديگر117
0.233وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني118
0.045وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق) - بيمه مرآزي ج.ا .ا119

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

رساني اطالع و آتابداري انجمن اطالعات يران با همكاري فناوري
0.23وزارت علومعلمی پژوهشی

0.033وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي (مقاالت و بررسيها سابق ) - دانشگاه تهران121

0.136وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشكده حمل و نقل - با همكاري انجمن حمل و نقل ريلي ايران122

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

مشهد فردوسي
0.22وزارت علومعلمی پژوهشی

124
مهندسي و شناسي زلزله المللي بين پژوهشگاه - زلزله زلزله شناسي و مهندسي پژوهشنامه

زلزله
0.027وزارت علومعلمی ترويجی

0.004وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه عرفان - انجمن علمي عرفان اسالمي125
0.389وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي - تخصصی شده دانشگاه مازندران126
0.107وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه علوم سياسي - انجمن علوم سياسي127
0.133وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت سابق) دانشگاه امام صادق (ع)128
0.714وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي آاربردي-دانشگاه مازندران129
0.083وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه قرآن و حديث - انجمن علوم قرآن و حديث130

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

مشهد فردوسي
0.22وزارت علومعلمی پژوهشی

0.008وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه ماليات - سازمان امور مالياتي آشور132

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

تربيت همكاري انجمن تعليم و با - مشهد
0.22وزارت علومعلمی پژوهشی



0.1وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه مديريت اجرايي - دانشگاه مازندران-با همكاري انجمن مديريت ايران134

135
راهبردي مديريت انجمن همكاري با - مشهد فردوسي مديريت تحول - دانشگاه پژوهشنامه

ايران
0.29وزارت علومعلمی پژوهشی

0.061وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي - سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا136
0.109وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشها و سياستهاي اقتصادي - وزارت امور اقتصادي و دارايي137
0.095وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي ادب عرفاني ( گوهر گويا سابق ) - انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران138
0.148وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي ادبي - انجمن زبان و ادبيات فارسي139
0.379وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي اقتصادي ايران دانشگاه عالمه طباطبائي140
0.359وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي انسان شناسي ايران (نامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه تهران141
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي ايران شناسي (ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه تهران142
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزي143
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي تاريخي (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه اصفهان144
0.067وزارت علومعلمی ترويجیپژوهشهاي تربيتي - دانشگاه خوارزمي145
0.02وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي توليد گياهي (علوم آشاورزي و منابع طبيعي گرگان سابق) - دانشگاه گرگان146
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي جانوري( زيست شناسی ايران سابق )  انجمن زيست شناسی ايران147

0.345وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) - موسسه جغرافياي دانشگاه تهران148

0.105وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) - موسسه جغرافياي دانشگاه تهران149

0.063وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي (پژوهشي سابق) - دانشگاه اصفهان150
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي حسابداري مالی و حسابرسی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزي151

0.02وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي حفاظت آب و خاك (علوم آشاورزي و منابع طبيعي گرگان سابق) - دانشگاه گرگان152

0.177وزارت علومعلمی ترويجیپژوهشهاي حقوقي - موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش153
0.022وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب سابق) - موسسه تحقيقات خاك و آب154

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

ديگر هاي
0.04وزارت علومعلمی پژوهشی

0.25وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي رشد و توسعه پايدار (پژوهشهاي اقتصادي سابق)- دانشگاه تربيت مدرس156
0.188وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي روانشناختي - خصوصي157
0.032وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي روانشناسي اجتماعي - انجمن روانشناسي اجتماعي ايران158
0.464وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي روستايي - دانشگاه تهران159

0.096وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي (پژوهش زبانهاي خارجي سابق ) - دانشگاه تهران160

0.049وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي زراعي ايران - دانشگاه فردوسي مشهد161
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي سلولی و ملکولی( زيست شناسی ايران سابق )  انجمن زيست شناسی ايران162
0.014وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي صنايع غذايي (دانش آشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز163
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي علوم تاريخي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تهران164
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي علوم دامي (دانش آشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز165

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

غذايي ايران صنايع
0.018وزارت علومعلمی پژوهشی

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

گرگان دانشگاه
0.033وزارت علومعلمی پژوهشی

0.048وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي فقهي - دانشگاه تهران168
0.029وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي فلسفي - آالمي - دانشگاه قم169
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي فلسفي (ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه تبريز170
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي قرآن و حديث (مقاالت و بررسيها سابق) - دانشگاه تهران171
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي آاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق) - دانشگاه تهران172
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي گياهی( زيست شناسی ايران سابق )  انجمن زيست شناسی ايران173
0.008وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي محيط زيست - انجمن ارزيابي محيط زيست174
0.057وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي مديريت منابع انساني - دانشگاه امام حسين (ع)175
0.196وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهاي مشاوره (تازه ها و پژوهشهاي مشاوره سابق) - انجمن مشاوره ايران176

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

ديگر
0.059وزارت علومعلمی پژوهشی



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

ايران روانشناسي
0.161وزارت علومعلمی پژوهشی

0.042وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشهای فقه و حقوق اسالمی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل179
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشي- تخصصی شده دانشگاه اصفهان180
0.019وزارت علومعلمی پژوهشیپژوهشی - تخصصی شده دانشگاه اصفهان181
0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپژوهنده182
0.022وزارت علومعلمی ترويجیپليس زن - مجتمع آموزش عالي آوثر183
0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشیپياورد سالمت184
0.345وزارت علومعلمی پژوهشیپيشرفتهاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني سابق)-دانشگاه شيراز185
0.156وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ ادبيات (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي186
0.056حوزه علميهعلمی پژوهشیتاريخ اسالم187
0.018وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ اسالم و ايران (علوم انساني سابق)- دانشگاه الزهراء(س)188
0.156وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ ايران (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي189
0.017وزارت علومعلمی ترويجیتاريخ روابط خارجي - وزارت امور خارجه190
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ نامه ايران بعد از اسالم (ادبيات و علوم انساني سابق ) - دانشگاه تبريز191
0.069وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ و تمدن اسالمي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات192
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیتاريخ و فرهنگ (مطالعات اسالمي سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد193
0.206وزارت بهداشتعلمی پژوهشیتازه هاي علوم شناختي - مؤسسه مطالعات علوم شناختي194
0.086وزارت علومعلمی پژوهشیتاآسونومي و بيوسيستماتيك (پژوهشي سابق) - دانشگاه اصفهان195
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيق در عمليات و آاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان196
0.057وزارت علومعلمی ترويجیتحقيق و توسعه مواد پرانرژي - انجمن علمي مواد پرانرژي197
0.17وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات اطالع رساني و آتابخانه هاي عمومي - نهاد آتابخانه هاي عمومي آشور198
0.121وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات اقتصاد آشاورزي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت199

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

طبيعي دانشگاه تهران منابع و
0.086وزارت علومعلمی پژوهشی

0.213وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات اقتصادي - دانشگاه تهران201

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

تهران دانشگاه
0.075وزارت علومعلمی پژوهشی

0.038وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات بازاريابي نوين - دانشگاه اصفهان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر203
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات جغرافيايي - خصوصي204
0.161وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات جنگل و صنوبر ايران - موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران205
0.475وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات حسابداري و حسابرسي (تحقيقات حسابداري سابق) - انجمن حسابداري ايران206
0.237وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات حقوقي - دانشگاه شهيد بهشتي207
0.01وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات دامپزشكي - دانشگاه تهران208
0.288وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي - موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران209
0.052وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات علوم چوب و آاغذ ايران - موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران210
0.176وزارت بهداشتعلمی پژوهشیتحقيقات علوم رفتاري211
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات علوم قرآن و حديث - دانشگاه الزهرا (س)212
0.297وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات فرهنگي ايران - پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم213
0.048وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات آاربردي علوم جغرافيا - دانشگا ه خوارزمي - با همكاري انجمن جغرافياي ايران214
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات آتابداري و اطالع رساني دانشگاهي (آتابداري سابق) - دانشگاه تهران215
0.115وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران - موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران216
0.429وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات مالي - دانشگاه تهران217
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات مدلسازي اقتصادي - دانشكده علوم اقتصادي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر218

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

ايران مرتعداري
0.058وزارت علومعلمی پژوهشی

0.089وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات منابع آب ايران - انجمن علوم و مهندسي منابع آب220
0.03وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات مهندسي آشاورزي - موسسه تحقيقات فني و مهندسي آشاورزي221
0.023وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات موتور - شرآت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو222
0.086وزارت علومعلمی پژوهشیتحقيقات سياسی بين المللی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا223

224
شهيد دانشگاه سابق) - انساني علوم و ادبيات اجتماعي نظم و نابرابري (پژوهشنامه تحليل

بهشتي
0.143وزارت علومعلمی پژوهشی



0.071وزارت علومعلمی پژوهشیتربيت اسالمي - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه225
0.107وزارت علومعلمی پژوهشیتعليم و تربيت - وزارت آموزش و پرورش226
0.067وزارت علومعلمی ترويجیتعليم و تربيت استثنايي - سازمان آموزش و پرورش227
0.067وزارت بهداشتعلمی پژوهشیتوانبخشي228
0.004وزارت بهداشتعلمی پژوهشیتوانبخشي نوين229
0.242وزارت علومعلمی پژوهشیتوسعه روستايی (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران230

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

ريزی ناجا برنامه
0.1وزارت علومعلمی ترويجی

0.429وزارت علومعلمی پژوهشیتوسعه آارآفريني - دانشگاه تهران232
0.083وزارت علومعلمی ترويجیتوسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - دانشگاه علوم نظامي233

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

زراعت و اصالح نباتات علوم
0.067وزارت علومعلمی پژوهشی

0.143وزارت علومعلمی پژوهشیتوليدات دامي (آشاورزي سابق) - مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران235
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیتوليدات گياهي (علمي آشاورزي) - دانشگاه شهيد چمران اهواز236
0.029وزارت علومعلمی ترويجیجاده - وزارت راه و ترابري237
0.273وزارت علومعلمی پژوهشیجامعه شناسي ايران - انجمن جامعه شناسي ايران238
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیجامعه شناسي تاريخي - دانشگاه تربيت مدرس239
0.306وزارت علومعلمی پژوهشیجامعه شناسي آاربردي (پژوهشي سابق) - دانشگاه اصفهان240
0.214وزارت علومعلمی پژوهشیجامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه تهران241
0.023وزارت علومعلمی پژوهشیجاويدان خرد- موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه - با همكاري انجمن حكمت و فلسفه ايران242
0.018وزارت بهداشتعلمی پژوهشیجراحي استخوان و مفاصل ايران243
0.013وزارت بهداشتعلمی پژوهشیجراحي ايران244
0.03وزارت علومعلمی پژوهشیجستارهاي ادبي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه فردوسي مشهد245
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیجستارهاي اقتصادي - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه246
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیجستارهاي تاريخي (فرهنگ ويژه تاريخ سابق) - پژوهشگاه علوم انساني247
0.031وزارت علومعلمی پژوهشیجستارهای زبانی )مدرس سابق(  دانشگاه تربيت مدرس248
0.19وزارت علومعلمی پژوهشیجغرافيا - انجمن جغرافيايي ايران249
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیجغرافيا و برنامه ريزي - دانشگاه تبريز250
0.186وزارت علومعلمی پژوهشیجغرافيا و برنامه ريزي محيطي (پژوهشي سابق) - دانشگاه اصفهان251
0.488وزارت علومعلمی پژوهشیجغرافيا و توسعه - دانشگاه سيستان و بلوچستان - با همكاري انجمن جغرافياي ايران252
0.163وزارت علومعلمی پژوهشیجغرافيا و توسعه ناحيه اي - دانشگاه فردوسي مشهد253
0.083وزارت علومعلمی ترويجیجمعيت - سازمان ثبت احوال254
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیجنگل ايران - انجمن جنگلباني ايران255
0.029وزارت علومعلمی پژوهشیجنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران سابق) - دانشگاه تهران256
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیجهاني رسانه - دانشگاه تهران257
0.206وزارت علومعلمی پژوهشیچشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي258
0.122وزارت علومعلمی پژوهشیچشم انداز مديريت دولتي - دانشگاه شهيد بهشتي259
0.031وزارت علومعلمی پژوهشیچغندرقند - موسسه تحقيقات چغندرقند260
0.003وزارت علومعلمی پژوهشیحديث پژوهي - دانشگاه آاشان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر261
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیحرآت تخصصی شده دانشگاه تهران262
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیحسابداري مالي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مبارآه263
0.154وزارت علومعلمی پژوهشیحسابداري مديريت - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات264
0.012وزارت علومعلمی پژوهشیحفاظت گياهان (علوم و صنايع آشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد265
0.143افغانستانحقوق266
0.191وزارت علومعلمی پژوهشیحقوق (حقوق و علوم سياسي سابق) - دانشگاه تهران267
0.034وزارت علومعلمی پژوهشیحقوق اسالمي - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي268
0.174وزارت بهداشتعلمی پژوهشیحقوق پزشكي269
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیحقوق تطبيقي (نامه مفيد سابق) - دانشگاه مفيد270
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیحقوق خصوصي (انديشه هاي حقوقي سابق ) - پرديس قم دانشگاه تهران271
0.004وزارت علومعلمی پژوهشیحقوقي دادگستري - قوه قضاييه272
0.095وزارت علومعلمی پژوهشیحكمت سينوي (مشكوه النور)دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران273



0.143وزارت علومعلمی پژوهشیحكمت و فلسفه - دانشگاه عالمه طباطبايي274
0.571حوزه علميهعلمی پژوهشیحكومت اسالمي275
0.16وزارت بهداشتعلمی پژوهشیحيات مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران276
0.508وزارت علومعلمی پژوهشیخانواده پژوهي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي277
0.017افغانستان خراسان278
0.032وزارت علومعلمی پژوهشیخردنامه صدرا بنياد حكمت اسالمي صدرا279
0.013وزارت بهداشتعلمی پژوهشیخون280
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیدامپزشكي (پژوهش و سازندگي سابق) - وزارت جهاد آشاورزي281
0.023وزارت علومعلمی پژوهشیدامپزشكي ايران - دانشگاه شهيد چمران اهواز282
0.255وزارت علومعلمی پژوهشیدانش انتظامي - دانشگاه علوم انتظامي - با همكاري انجمن جامعه شناسي ايران283
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیدانش آب و خاك (دانش آشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز284
0.286وزارت علومعلمی پژوهشیدانش حسابداري -دانشگاه شهيد باهنر آرمان - با همكاري انجمن حسابداري ايران285
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیدانش حسابرسي - ديوان محاسبات286
0.214وزارت علومعلمی پژوهشیدانش سياسي دانشگاه امام صادق (ع)287
0.333وزارت علومعلمی ترويجیدانش سياسي و بين المللي (دانشكده علوم اداري و اقتصادي سابق) - دانشگاه اصفهان288
0.074وزارت علومعلمی پژوهشیدانش آشاورزي تخصصی شده  - دانشگاه تبريز289
0.026وزارت علومعلمی پژوهشیدانش آشاورزي و توليد پايدار (دانش آشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز290

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

تهران دانشگاه
0.014وزارت علومعلمی پژوهشی

0.107وزارت علومعلمی پژوهشیدانش مالي تحليل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم تحقيقات292
0.563وزارت علومعلمی پژوهشیدانش مديريت  - تخصصی شده293

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

روانشناسي ايران انجمن
0.109وزارت علومعلمی پژوهشی

0.256وزارت علومعلمی پژوهشیدانش و توسعه دانشگاه فردوسي همكاري با انجمن بازرگاني295

0.015وزارت علومعلمی ترويجیدانشكد ه علوم انساني - تخصصی شده دانشگاه سمنان همكاري باانجمن زبان وادبيات فارسي296

0.256وزارت علومعلمی پژوهشیدانشنامه حقوق اقتصادي (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد297
0.027وزارت بهداشتعلمی پژوهشیدانشور پزشكي298
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیدستاوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روانشناسي سابق) دانشگاه شهيد چمران اهواز299
0.069وزارت بهداشتعلمی پژوهشیديابت و ليپيد ايران300
0.214حوزه علميهعلمی پژوهشیذهن301
0.283وزارت علومعلمی پژوهشیراهبرد - مرآز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام302
0.129وزارت علومعلمی ترويجیراهبرد توسعه (راهبرد ياس) - خصوصي303
0.538وزارت علومعلمی پژوهشیراهبرد دفاعي - مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي304
0.31وزارت علومعلمی پژوهشیراهبرد فرهنگ - شوراي عالي انقالب فرهنگي305
0.062وزارت علومعلمی ترويجیراهبردهاي آموزش - دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله306
0.053وزارت علومعلمی ترويجیراهور - دفتر تحقيقات آاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا307
0.032وزارت علومعلمی پژوهشیرخساره هاي رسوبي - دانشگاه فردوسي مشهد308
0.149وزارت علومعلمی ترويجیرسانه وزار ت فرهنگ و ارشاد اسالمي309
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیرستنيها - وزارت جهاد آشاورزي310
0.065وزارت علومعلمی ترويجیرشد فناوري - مرآز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)311
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیرشد و يادگيري حرآتي - ورزشي (حرآت سابق)-دانشگاه تهران312
0.227وزارت علومعلمی پژوهشیرفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي با همكاري انجمن جامعه شناسي ايران313
0.111وزارت علومعلمی پژوهشیرفتار حرآتي (پژوهش در علوم ورزشي سابق) - پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي314
0.444وزارت علومعلمی ترويجیرهيافت - مرآز تحقيقات سياست علمي آشور315
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیرهيافت انقالب اسالمي - خصوصي316
0.057وزارت علومعلمی پژوهشیرهيافت هاي سياسي و بين المللي - دانشگاه شهيد بهشتي317
0.083وزارت علومعلمی پژوهشیرهيافتي نو در مديريت آموزشي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت318
0.324وزارت علومعلمی پژوهشیروابط خارجي - پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام319
0.571حوزه علميهعلمی پژوهشیروان شناسي و دين320
0.448وزارت بهداشتعلمی پژوهشیروانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)321



0.411وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي322
0.004وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي افراد استثنايي - دانشگاه عالمه طباطبايي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر323
0.085وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي باليني - دانشگاه سمنان324
0.08وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي باليني و شخصيت (دانشور سابق ) - دانشگاه شاهد325
0.38وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني سابق) دانشگاه آزاد اسالمي326
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي تربيتي - دانشگاه عالمه طباطبايي327
0.107وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي آاربردي - دانشگاه شهيد بهشتي328
0.429وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي معاصر - انجمن روانشناسي ايران329
0.042وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي نظامي - دانشگاه امام حسين (ع ) - باهمكاري انجمن روانشناسي نظامي330
0.123وزارت علومعلمی پژوهشیروانشناسي و علوم تربيتي - تخصصی شده دانشگاه تهران331
0.24وزارت علومعلمی پژوهشیروستا و توسعه - جهاد آشاورزي332
0.262وزارت علومعلمی پژوهشیروش شناسي علوم انساني - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه333
0.077وزارت علومعلمی پژوهشیرويكردهاي نوين آموزشي - دانشگاه اصفهان334
0.095وزارت علومعلمی پژوهشیزبان پژوهي (علوم انساني سابق)-دانشگاه الزهرا(س)335
0.004وزارت علومعلمی پژوهشیزبان شناخت - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي336
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیزبان و ادب فارسي (ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه تبريز337
0.116وزارت علومعلمی پژوهشیزبان و ادبيات عربي (ادبيات و علوم انساني سابق)دانشگاه فردوسي مشهد338
0.138وزارت علومعلمی پژوهشیزبان و ادبيات فارسي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه خوارزمي339
0.068وزارت علومعلمی پژوهشیزبان و زبان شناسي - انجمن زبان شناسي340
0.116وزارت علومعلمی پژوهشیزبانشناسي و گويش هاي خراسان (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه فردوسي مشهد341
0.051وزارت علومعلمی پژوهشیزراعت (پژوهش و سازندگي سابق) - وزارت جهاد آشاورزي342
0.2وزارت علومعلمی پژوهشیزمين شناسي اقتصادي - دانشگاه فروسي مشهد343
0.087وزارت علومعلمی پژوهشیزمين شناسي ايران - پژوهشكده علوم پايه آاربردي جهاد دانشگاهي344
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیزمين شناسي آاربردي پيشرفته (علوم سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز345

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

تهران
0.154وزارت علومعلمی پژوهشی

0.071وزارت علومعلمی پژوهشیزن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرآز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران347

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

ايراني مطالعات زنان علمي
0.031وزارت علومعلمی پژوهشی

0.037وزارت علومعلمی پژوهشیزيست شناسي ايران - تخصصی شده انجمن زيست شناسي ايران349

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

ايران شناسي
0.045وزارت علومعلمی پژوهشی

0.107وزارت علومعلمی پژوهشیژنتيك نوين - انجمن ژنتيك ايران351
0.349وزارت علومعلمی پژوهشیژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران352
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیژئوفيزيك ايران - انجمن ژئوفيزيك ايران353
0.068وزارت بهداشتعلمی پژوهشیسالمند354
0.021وزارت علومعلمی پژوهشیسبك شناسي نظم و نثر فارسي - موسسه انتشارات اميد مجد355
0.032وزارت بهداشتعلمی پژوهشیسالمت آار ايران356
0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشیسالمت و محيط357
0.048وزارت علومعلمی پژوهشیسنجش از دور و gis ايران - انجمن سنجش از دور ايران358
0.091وزارت علومعلمی پژوهشیسوخت و احتراق - انجمن احتراق ايران359
0.151وزارت علومعلمی پژوهشیسياست (حقوق و علوم سياسي سابق)-دانشگاه تهران360
0.163وزارت علومعلمی ترويجیسياست خارجي - وزارت امور خارجه361
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیسياست دفاعي - دانشگاه امام حسين (ع)362

363
علمي انجمن همكاري با - آشور علمي سياست و و فناوري - مرآز تحقيقات علم سياست

تكنولوژي ايران مديريت
0.5وزارت علومعلمی پژوهشی

0.051وزارت علومعلمی پژوهشیسياست هاي اقتصادي (نامه مفيد سابق) - دانشگاه مفيد364
0.058وزارت علومعلمی پژوهشیشريف - تخصصی شده365
0.058وزارت علومعلمی پژوهشیشريف ويژه علوم و مهندسي - تخصصی شده دانشگاه صنعتي شريف366
0.194وزارت علومعلمی پژوهشیشعر پژوهي (بوستان ادب - علوم اجتماعي و انساني سابق) - دانشگاه شيراز367
0.156وزارت علومعلمی پژوهشیشناخت (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه شهيد بهشتي368



0.056وزارت بهداشتعلمی پژوهشیشنوايي شناسي369
0.077وزارت علومعلمی پژوهشیشيعه شناسي - موسسه شيعه شناسي370
0.029وزارت علومعلمی پژوهشیشيالت (منابع طبيعي ايران سابق) - دانشگاه تهران371
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیشيمي و مهندسي شيمي ايران - جهاد دانشگاهي372
0.133وزارت علومعلمی پژوهشیصفه - دانشگاه شهيد بهشتي373
0.059وزارت علومعلمی پژوهشیصنايع چوب و آاغذ ايران - انجمن علوم و صنايع چوب و آاغذ ايران374
0.007وزارت علومعلمی ترويجیصنعت الستيك - شرآت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك375
0.111وزارت علومعلمی ترويجیصنعت و دانشگاه - جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه376
0.005وزارت بهداشتعلمی پژوهشیطب جانباز377
0.05وزارت بهداشتعلمی پژوهشیطب جنوب378
0.075وزارت بهداشتعلمی پژوهشیطب نظامي379
0.007وزارت بهداشتعلمی پژوهشیطب و تزآيه380
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیطب ورزشي (حرآت سابق) - دانشگاه تهران381
0.003وزارت بهداشتعلمی پژوهشیطلوع بهداشت382
0.076وزارت علومعلمی پژوهشیعلمي شيالت ايران - موسسه تحقيقات شيالت ايران383
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم - تخصصی شده دانشگاه شهيد چمران اهواز384
0.073وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم - دانشگاه خوارزمي385
0.069وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم اجتماعي (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه فردوسي مشهد386
0.25وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز387
0.333وزارت علومعلمی ترويجیعلوم اداري و اقتصاد - تخصصی شده دانشگاه اصفهان388
0.095وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم انساني - تخصصی شده دانشگاه الزهرا (س)389

0.089وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم آب و خاك (علوم و فنون آشاورزي و منابع طبيعي سابق) - دانشگاه صنعتي اصفهان390

0.185وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم آماري ايران - انجمن آمار ايران391
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم باغباني (علوم و صنايع آشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد392

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

تهران
0.036وزارت علومعلمی پژوهشی

0.057وزارت بهداشتعلمی پژوهشیعلوم پزشكي آزاد394
0.077وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم تربيتي (علوم تربيتي و روانشناسي سابق) دانشگاه شهيد چمران اهواز395
0.375وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم ترويج و آموزش آشاورزي - انجمن ترويج و آموزش آشاورزي396
0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیعلوم تغذيه و صنايع غذايي ايران397
0.043وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم حديث - دانشكده علوم حديث398

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

ورزشي علوم
0.083وزارت علومعلمی پژوهشی

0.063وزارت بهداشتعلمی پژوهشیعلوم دارويي مجله دانشكده داروسازي400
0.016وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم دامي (پژوهش و سازندگي سابق) - وزارت جهاد آشاورزي401

402
دانشگاه طبيعي منابع و آشاورزي پرديس سابق) - ايران ايران (علوم آشاورزي دامي علوم

تهران
0.026وزارت علومعلمی پژوهشی

0.18وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم رفتاري - دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)403
0.161وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم روانشناختي - خصوصي404
0.07وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم زراعي ايران - انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات405
0.056وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم زمين - سازمان زمين شناسي و اآتشافات معدني آشور406
0.018وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم زيستي ورزشي (حرآت سابق) - دانشگاه تهران407
0.167وزارت علومعلمی ترويجیعلوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع)408
0.042وزارت بهداشتعلمی پژوهشیعلوم غذايي و تغذيه409
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم قران و حديث ( مطالعات اسالمي سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد410
0.067وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم آاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد411
0.054وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم آشاورزي ايران - تخصصی شده پرديس آشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران412

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

تهران دانشگاه
0.038وزارت علومعلمی پژوهشی

0.075وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم محيطي - دانشگاه شهيد بهشتي414
0.146وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم مديريت ايران - انجمن علوم مديريت ايران415



0.014وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و تكنولوژي پليمر - پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران416

0.105وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و تكنولوژي محيط زيست - دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري انجمن محيط زيست ايران417

0.056وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و صنايع غذايي ايران - انجمن علوم و صنايع غذايي ايران418
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و صنايع آشاورزي - تخصصی شده دانشگاه فردوسي مشهد419
0.028وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فناوري رنگ - پژوهشكده صنايع رنگ420
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فناوري فضايي - انجمن هوا فضاي ايران - با همكاري پژوهشگاه هوا فضا421
0.04وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فنون باغباني ايران - انجمن باغباني ايران422

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

ايران تعميرات
0.013وزارت علومعلمی ترويجی

0.067وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فنون دريايي - انجمن علوم و فنون دريايي ايران424
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فنون آشت هاي گلخانه اي - دانشگاه صنعتي اصفهان425
0.048وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و فنون هسته اي - سازمان انرژي اتمي426
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و مهندسي آبياري (علمي آشاورزي سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز427

428
شيمي مهندسي انجمن همكاري با - آرمان باهنر شهيد مهندسي جداسازي - دانشگاه و علوم

ايران
0.056وزارت علومعلمی پژوهشی

0.081وزارت علومعلمی پژوهشیعلوم و مهندسي سطح ايران - انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران429
0.012وزارت علومعلمی ترويجیفرآيند نو - شرآت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي430
0.002وزارت علومعلمی پژوهشیفرآيندهاي نوين در مهندسي مواد - دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي431
0.065وزارت علومعلمی ترويجیفرهنگ ايالم - اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي ايالم432

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

ها دانشگاه در نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد
0.111وزارت علومعلمی پژوهشی

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

های ديگر دانشگاه
0.003وزارت علومعلمی پژوهشی

0.021وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه امداد و نجات435
0.083وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه باروري و ناباروري436
0.034وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه دانش و تندرستي437
0.045وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه علمي پژوهشي بهبود438
0.015وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار439
0.037وزارت علومعلمی پژوهشیفصلنامه علوم اجتماعي - دانشگاه عالمه طباطبايي440
0.179وزارت علومعلمی پژوهشیفضاي جغرافيايي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر441
0.007وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفقه پزشكي442
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیفقه و اصول ( مطالعات اسالمي سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد443
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیفقه و حقوق اسالمي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تبريز444
0.071وزارت علومعلمی ترويجیفقه و حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران445
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیفقه و مباني حقوق اسالمي (مقاالت و بررسيها سابق) - دانشگاه تهران446
0.02وزارت علومعلمی پژوهشیفلسفه دين - پرديس قم دانشگاه تهران447
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیفلسفه و آالم ( مطالعات اسالمي سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد448
0.136وزارت علومعلمی پژوهشیفلسفه و آالم اسالمي (مقاالت و بررسيها سابق) - دانشگاه تهران449
0.089وزارت علومعلمی پژوهشیفناوري آموزش - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي450
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیفنون ادبي - دانشگاه اصفهان - با همكاري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي451
0.045وزارت علومعلمی پژوهشیفني و مهندسي مدرس -  تخصصی شده دانشگاه تربيت مدرس452
0.099وزارت علومعلمی پژوهشیفيزيك زمين و فضا - موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران453
0.012وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفيزيولوژي و فارماآولوژي454

0.111وزارت علومعلمی پژوهشیفيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي سابق ) پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي455

0.033وزارت بهداشتعلمی پژوهشیفيض456
0.015وزارت علومعلمی پژوهشیفيزيولوژی گياهان زراعی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز457
0.032وزارت علومعلمی پژوهشیقبسات - خصوصي458
0.067حوزه علميهعلمی پژوهشیقرآن شناخت459
0.034وزارت علومعلمی ترويجیقرآن و علم - مرآز تحقيقات قرآن آريم المهدي460
0.062وزارت علومعلمی ترويجیآارآگاه - معاونت آگاهي ناجا461



0.057وزارت علومعلمی پژوهشیآاو شنامه زبان و ادبيات فارسي -دانشگاه يزد462
0.004وزارت علومعلمی پژوهشیآتاب قيم - دانشگاه يزد - با همكاري دانشگاه هاي ديگر463
0.438وزارت علومعلمی پژوهشیآتابداري و اطالع رساني - آستان قدس رضوي464
0.1وزارت علومعلمی پژوهشیآشاورزي - تخصصی شده مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه تهران465
0.245وزارت علومعلمی پژوهشیآودآان استثنايي (پژوهش در حيطه آودآان استثنايي) - وزارت آموزش و پرورش466
0.022وزارت بهداشتعلمی پژوهشیآومش467
0.089وزارت بهداشتعلمی پژوهشیگام هاي توسعه در آموزش پزشكي468
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیگلجام - انجمن علمي فرش ايران469
0.024وزارت علومعلمی پژوهشیگنجيه اسناد - سازمان اسناد آتابخانه ملي ج.ا.ا470
0.015وزارت بهداشتعلمی پژوهشیگوارش471
0.029وزارت بهداشتعلمی پژوهشیگياهان دارويي472
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیگياهپزشكي (علمي آشاورزي سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز473
0.014وزارت علومعلمی پژوهشیلسان مبين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) - با همكاري دانشگاه هاي ديگر474
0.091وزارت بهداشتعلمی پژوهشیليزر پزشكي475
0.091وزارت علومعلمی پژوهشیمتافيزيك (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه اصفهان476
0.038وزارت علومعلمی پژوهشیمتن پژوهي ادبي (زبان و ادب سابق) - دانشگاه عالمه طباطبايي477
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیمتن شناسي ادب فارسي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه اصفهان478
0.034وزارت علومعلمی پژوهشیمتين (امام خميني و انقالب اسالمي) - پژوهشكده امام خميني (ره)479
0.071وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله ايراني اخالق و تاريخ پزشكي480
0.159وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي481
0.036وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران482
0.018وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پاتوبيولوژي مدرس يا مجله پاتوبيولوژي تربيت مدرس483
0.075وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پرستاري ايران484
0.125وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پرستاري مراقبت ويژه485
0.063وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پرستاري و مامايي جامع نگر486
0.008وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه487
0.052وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز488
0.037وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پزشكي آوثر489
0.05وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پزشكي هرمزگان490
0.009وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پژوهش در علوم توانبخشي491
0.081وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله پژوهشي حكيم492
0.039وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان493
0.061وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله تخصصي اپيدميولوژي ايران494

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

جمهوري رياست
0.196وزارت علومعلمی پژوهشی

0.034وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي496
0.009وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده پزشكي اصفهان497
0.039وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران498
0.018وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده پزشكي مشهد499
0.006وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان500
0.033وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي501
0.053وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشكده دندانپزشكي مشهد502
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیمجله دانشكده فني - تخصصی شده دانشگاه تبريز503
0.043وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي اراك504
0.017وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران505
0.057وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي ايران506
0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند507
0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم508
0.001وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي509
0.025وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان510
0.045وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي شهرآرد511



0.006وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي فسا512
0.014وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي قم513
0.088وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي آرمان514
0.017وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن515
0.027وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران516
0.023وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات و بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد517
0.023وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران518
0.016وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله زنان و مامايي و نازايي ايران519
0.001وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز520
0.035وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل521
0.015وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل522
0.001وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي تحقيقات نظام سالمت523
0.031وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم524
0.034وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين525
0.045وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي آردستان526
0.036وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان (گلستان)527
0.041وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان528
0.001وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان529
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیمجله علمي آشاورزي -تخصصی شده دانشگاه شهيد چمران530
0.058وزارت علومعلمی پژوهشیمجله علوم دانشگاه تهران531

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

گرگان
0.075وزارت علومعلمی پژوهشی

0.024وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران533
0.037وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمجله نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران534
0.067وزارت علومعلمی پژوهشیمحيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران سابق) - دانشگاه تهران535
0.212وزارت علومعلمی پژوهشیمحيط شناسي - دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران536
0.75وزارت علومعلمی پژوهشیمدرس - تخصصی شده دانشگاه تربيت مدرس537
0.083وزارت علومعلمی پژوهشیمدلسازي اقتصادي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآوه538
0.094وزارت علومعلمی پژوهشیمدلسازي پيشرفته رياضي(علوم سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز539
0.054وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمديريت اطالعات سالمت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)540
0.259وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت بازرگاني (دانش مديريت سابق) -دانشگاه تهران541

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

ايران
0.107وزارت علومعلمی ترويجی

0.005وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت توليد و عمليات - دانشگاه اصفهان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر543
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت دولتي (دانش مديريت سابق) - دانشگاه تهران544
0.2وزارت بهداشتعلمی پژوهشیمديريت سالمت545
0.077وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت شهري - پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي546
0.158وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت صنعتي (دانش مديريت سابق) - دانشگاه تهران547
0.024وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت فردا - خصوصي - با همكاري انجمن مديريت راهبردي ايران548
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت فرهنگ سازماني (فرهنگ مديريت سابق ) - پرديس قم دانشگاه تهران549
0.971وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت فناوري اطالعات (دانش مديريت سابق) - دانشگاه تهران550
0.018وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت منابع انساني در صنعت نفت - موسسه مطالعات بين المللي انرژي551
0.003وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت نظامي - دانشگاه افسري امام علي (ع)552
0.019وزارت علومعلمی ترويجیمديريت و توسعه - مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت553
0.052وزارت علومعلمی پژوهشیمديريت ورزشي (حرآت سابق) - دانشگاه تهران554
0.072وزارت علومعلمی پژوهشیمرتع - انجمن مرتعداري ايران555
0.029وزارت علومعلمی پژوهشیمرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران سابق) - دانشگاه تهران556
0.004وزارت علومعلمی پژوهشیمسائل اجتماعي ايران (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه خوارزمي557
0.086وزارت علومعلمی پژوهشیمسكن و محيط روستا - بنياد مسكن انقالب اسالمي558
0.003وزارت علومعلمی پژوهشیمشاوره شغلي و سازماني - دانشگاه شهيد بهشتي - با همكاري انجمن مشاوره ايران559
0.267وزارت علومعلمی پژوهشیمشاوره و روان درماني خانواده - دانشگاه آردستان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر560



0.021حوزه علميهعلمی پژوهشیمشرق موعود - موسسه آينده روشن561
0.029وزارت علومعلمی ترويجیمشكوه - بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي562
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات اجتماعي - روانشناختي زنان ( مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س)563
0.25وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات اجتماعي ايران - انجمن جامعه شناسي ايران564
0.139وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات ادبيات تطبيقي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت565
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات ادبيات آودك - دانشگاه شيراز- با همكاري انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي566
0.143حوزه علميهعلمی پژوهشیمطالعات اسالم و روانشناسي567
0.05وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات اسالمي - تخصصی شده دانشگاه فردوسي مشهد568
0.23وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات اقتصاد انرژي - موسسه مطالعات بين المللي انرژي569
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات امنيت اجتماعي - معاونت اجتماعي نيروي انتظامي570

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

ها دردانشگاه
0.125وزارت علومعلمی پژوهشی

0.357وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات اوراسياي مرآزي - دانشگاه تهران572
0.081وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات ايراني - دانشگاه آرمان573
0.436وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات آسياي مرآزي و قفقاز - وزارت امورخارجه574
0.436وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات آسياي مرآزي و قفقاز - وزارت امورخارجه575
0.103وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني سابق) - دانشگاه شيراز576
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات باستان شناسي (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه تهران577
0.2وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات برنامه درسي - انجمن مطالعات برنامه درسي ايران578
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات برنامه درسي آموزش عالي - انجمن مطالعات برنامه درسي ايران579
0.077وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات بين المللي - خصوصي580
0.172وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات پيشگيري از جرم - پليس پيشگيري نيروي انتظامي581
0.048وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات تاريخ اسالم - پژوهشكده تاريخ اسالم582

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

تربيت و تعليم
0.22وزارت علومعلمی پژوهشی

0.125وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات ترجمه - خصوصي584
0.006وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات توسعه اجتماعي ايران - دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم و تحقيقات585
0.359وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات جامعه شناختي (نامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه تهران586

587
هاي دانشگاه همكاري با - سبزوار معلم تربيت دانشگاه - جغرافيايي مناطق خشك مطالعات

ديگر
0.107وزارت علومعلمی پژوهشی

0.081وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات حفاظت و امنيت انتظامی  سازمان حفاظت اطالعات نيروي انتظامی588
0.095وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني سابق) - دانشگاه شيراز589
0.095وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات در دنياي رنگ - پژوهشكده صنايع رنگ - با همكاري انجمن صنايع رنگ ايران590
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات دفاعي استراتژيك - دانشگاه عالي دفاع ملي591
0.304وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات راهبردي - پژوهشكده مطالعات راهبردي592
0.07وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات راهبردي زنان - شوراي فرهنگي اجتماعي زنان593
0.232وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات روانشناختي - دانشگاه الزهرا(س)594

595
ايراني انجمن همكاري با - بلوچستان و سيستان روانشناسي تربيتي - دانشگاه مطالعات

روانشناسي
0.167وزارت علومعلمی پژوهشی

0.027وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات زبان و ترجمه (ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه فردوسي مشهد596

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

فارسي ادبيات و
0.015وزارت علومعلمی ترويجی

0.122وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات زن و خانواده (مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا (س)598
0.122وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات زنان - تخصصی شده دانشگاه الزهرا (س)599
0.003وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات شبه قاره - دانشگاه سيستان و بلوچستان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر600

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

دانشگاههاي ديگر
0.125وزارت علومعلمی پژوهشی

0.022وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات شهري - دانشگاه آردستان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر602

603
مطالعات طب ورزشي ( پژوهش در علوم ورزشي سابق) - پژوهشكده تربيت بدني و علوم 

0.111وزارت علومعلمی پژوهشیورزشي

0.088وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات عرفاني - دانشگاه آاشان604

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

ارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني ارشاداسالمي - با همكاري انجمن
0.5وزارت علومعلمی پژوهشی



0.036وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات فرهنگي و ارتباطات - انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات606
0.015وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات فقه و حقوق اسالمي (دانشكده علوم انساني سابق) - دانشگاه سمنان607
0.005وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات قدرت نرم - سازمان بسيج اساتيد با همكاري دانشگاهها608
0.447وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد جيرفت609

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

اهواز
0.018وزارت علومعلمی پژوهشی

0.053وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات مديريت انتظامي - دانشگاه علوم انتظامي611
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات مديريت بهبود و تحول (مطالعات مديريت سابق) - دانشگاه عالمه طباطبايي612
0.138وزارت علومعلمی ترويجیمطالعات مديريت ترافيك - دانشگاه علوم انتظامي613
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات مديريت راهبردي - انجمن مديريت ايران614
0.053وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات مديريت صنعتي - دانشگاه عالمه طباطبايي615
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات مديريت گردشگري616

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

بدني با همكاري انجمن تربيت - ورزشي
0.111وزارت علومعلمی پژوهشی

0.127وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي - پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي618
0.266وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات ملي - موسسه مطالعات ملي619
0.278وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات ملي آتابداري و سازماندهي اطالعات - سازمان اسنادآتابخانه ملي620

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

تحقيقات و فناوري علوم،
1.355وزارت علومعلمی پژوهشی

0.125وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات ميان فرهنگي - دانشگاه آزاد اسالمي622
0.111وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات هنر اسالمي - موسسه مطالعات هنر اسالمي623

0.204وزارت علومعلمی پژوهشیمطالعات و پژوهش هاي شهري - منطقه اي - دانشگاه اصفهان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر624

0.075حوزه علميهعلمی ترويجیمعارف عقلي625
0.028وزارت علومعلمی ترويجیمعرفت - موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)626
0.143وزارت علومعلمی پژوهشیمعرفت فلسفي - موسسه آموزشي پژوهشكده امام خميني (ره)627
0.167وزارت علومعلمی پژوهشیمعماري و شهرسازي (هنرهاي زيبا سابق) - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران628
0.02وزارت علومعلمی پژوهشیمعماري و شهرسازي آرمان شهر - شرآت مهندسين مشاور آرمان شهر629
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیمقاالت و بررسيها - تخصصی شده دانشگاه تهران630
0.019وزارت علومعلمی پژوهشیمكانيك هوا فضا - دانشگاه امام حسين (ع)631
0.047وزارت علومعلمی پژوهشیمنابع طبيعي ايران - تخصصی شده - دانشگاه تهران632
0.133وزارت علومعلمی پژوهشیمنطق پژوهي - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي633
0.032وزارت علومعلمی ترويجیمنظر - مرآز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر634
0.024وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي آبياري و آب ايران - انجمن مهندسي آبياري و آب ايران635
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي برق دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق) - دانشگاه تبريز636
0.045وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس سابق) - دانشگاه تربيت مدرس637
0.207وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي برق و الكترونيك ايران - انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران638
0.065وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي برق و مهندسي آامپيوتر - جهاد دانشگاهي639

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

تهران دانشگاه
0.054وزارت علومعلمی پژوهشی

0.005وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي پزشكي زيستي - انجمن مهندسي پزشكي ايران641
0.048وزارت علومعلمی ترويجیمهندسي ترافيك - سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران642

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

ايران ريلي نقل
0.071وزارت علومعلمی پژوهشی

0.056وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي دريا - انجمن مهندسي دريايي644
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي زراعي (علمي آشاورزي سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز645
0.013وزارت علومعلمی ترويجیمهندسي شيمي ايران - انجمن مهندسي شيمي ايران646
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي صنايع (دانشكده فني سابق) - دانشگاه تهران647
0.024وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي صنايع و مديريت (شريف سابق) - دانشگاه صنعتي شريف648
0.058وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران شريف (شريف ويژه مهندسي عمران سابق) - دانشگاه صنعتي شريف649
0.067وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران فردوسي (دانشكده مهندسي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد650
0.045وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران مدرس (فني و مهندسي مدرس سابق) - دانشگاه تربيت مدرس651



0.028وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران و محيط زيست اميرآبير (اميرآبير سابق) - دانشگاه صنعتي اميرآبير652
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق) - دانشگاه تبريز653
0.063وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي عمران و نقشه برداري (دانشكده فني سابق) تغيير زبان و عنوان - دانشگاه تهران654
0.036وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار - دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرآزي655
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي متالورژي و مواد (دانشكده مهندسي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد656
0.031وزارت علومعلمی ترويجیمهندسي مكانيك - انجمن مهندسي مكانيك ايران657
0.028وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مكانيك اميرآبير (اميرآبير سابق) - دانشگاه صنعتي اميرآبير658
0.043وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مكانيك ايران - انجمن مهندسي مكانيك ايران659
0.033وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مكانيك دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق) - دانشگاه تبريز660
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك سابق) - دانشگاه صنعتي شريف661
0.016وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس سابق) - دانشگاه تربيت مدرس662

663
ژئوماتيك و برداري نقشه مهندسي علمي انجمن - مكاني نقشه برداري و اطالعات مهندسي

ايران
0.043وزارت علومعلمی ترويجی

0.008وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسي و مديريت انرژي - دانشگاه آاشان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر664
0.125وزارت علومعلمی پژوهشیمهندسی منابع آب - دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت665
0.071وزارت علومعلمی پژوهشیمواد پر انرژي - انجمن مواد پر انرژي666
0.008وزارت علومعلمی پژوهشیمواد نوين - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت-با همكاري انجمن آهن و فوالد ايران667
0.021وزارت علومعلمی پژوهشیميكروبيولوي دامپزشكي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار668
1وزارت علومعلمی پژوهشیناتواني هاي يادگيري - دانشگاه محقق اردبيلي - انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران669
0.143وزارت علومعلمی پژوهشینامه انجمن جمعيت شناسي - انجمن جمعيت شناسي ايران670
0.071وزارت علومعلمی پژوهشینامه انجمن حشره شناسي ايران - انجمن حشره شناسي ايران671
0.359وزارت علومعلمی پژوهشینامه علوم اجتماعي - تخصصی شده دانشگاه تهران672
0.112وزارت علومعلمی پژوهشینامه فرهنگستان - فرهنگستان زبان و ادب فارسي673
0.042وزارت علومعلمی پژوهشینامه معماري و شهرسازي - دانشگاه هنر674
0.051وزارت علومعلمی پژوهشینامه مفيد - تخصصی شده دانشگاه مفيد675
0.013افغانستاننبراس676
0.071وزارت علومعلمی پژوهشینشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني - تخصصی شده دانشگاه تبريز677

678
شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه دانشكده پرستاري و مامايي نشريه

بهشتي
0.017وزارت بهداشتعلمی پژوهشی

0.074وزارت علومعلمی ترويجینظارت و بازرسي - بازرسي آل ناجا679
0.359وزارت علومعلمی پژوهشینظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان (نامه علوم اجتماعي سابق) - دانشگاه تهران680
1وزارت علومعلمی پژوهشینقد ادبي - مرآز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس681

0.156وزارت علومعلمی پژوهشینقد زبان و ادبيات خارجي (پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي682

0.545حوزه علميهعلمی پژوهشینقد و نظر683
0.1وزارت علومعلمی پژوهشینگرش هاي نو در جغرافياي انساني - دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار684
0.073وزارت علومعلمی پژوهشینهال و بذر -تخصصی شده موسسه تحقيقات اصالح نهال و بذر685
0.255وزارت علومعلمی پژوهشینوآوريهاي آموزشي - وزارت آموزش و پرورش686
0.031وزارت علومعلمی پژوهشیهنرهاي تجسمي (هنرهاي زيبا سابق) - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران687
0.5وزارت علومعلمی پژوهشیهنرهاي زيبا - تخصصی شده دانشگاه تهران688
0.03وزارت علومعلمی پژوهشیهنرهاي نمايشي و موسيقي (هنرهاي زيبا سابق) - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران689
0.17وزارت علومعلمی پژوهشیهويت شهر - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات690
0.114وزارت علومعلمی پژوهشیهيدروليك - انجمن هيدوليك ايران691
0.012وزارت بهداشتعلمی پژوهشیيافته692


