
  

  1400بهار  – :  دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه يزدالففهرست مجالت گروه 

  صاحب امتياز  نام مجله / نشريه  رديف
1  Advances in Industrial Engineering 

  نشريه مهندسی صنايع
  دانشگاه تهران

2  International Journal of Supply and   
Operations   Management  

  دانشگاه خوارزمی
scopus 

3  International journal of industrial engineering and 
production  research  

  دانشگاه علم و صنعت ايران
scopus 

4  Iranian Journal of Management Studies (IJMS)  دانشگاه تهران  
Master Journal List  

5  journal of industrial and systems engineering   مهندسی صنايع ايرانانجمن  
6  journal of optimization in industrial engineering 

scopus  
  دانشگاه ازاد اسالمی 

  واحد قزوين
7  Iranian journal of Operations research  انجمن ايرانی تحقيق  در عمليات  
8  Iranian Journal of Numerical Analysis and 

Optimization- scopus  
  مشهدفردوسی دانشگاه 

9  Journal of Industrial Engineering International 
scopus  

  دانشگاه ازاد اسالمی 
  واحد جنوب تهران

10  International journal of engineering  وزرات علوم  
Master Journal Lis  

  دانشگاه تهران  یمال قاتيتحق  11
12  journal of industrial engineering and  

management studies  
  مرکز مطالعات مديريت ايران

  ايران داک- Scopus  پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات  13
  دانشگاه اصفهان  مديريت توليد و عمليات  14
15  Journal of renewable energy and environment  ت علومراوز  
16  Journal of Information Technology Management 

  مديريت فناوری اطالعات
  دانشگاه تهران

Scopus 
  دانشگاه صنعتی شريف  مهندسی صنايع و مديريت  17
  دانشگاه تهران  مديريت صنعتی  18
19  Journal of Quality Engineering and 

Production Optimization  
  دانشگاه شاهد

  و صنعتدانشگاه علم   نشريه بين المللی مهندسی صنايع و مديريت توليد  20
  دانشگاه بوعلی سينا همدان  پژوهشهای مهندسی صنايع درسيستم های توليد  21
22  International Journal of Nonlinear Analysis 

 and Applications  
  دانشگاه سمنان

Master Journal List  
  وزارت بهداشت  سالمت  مديريت  23

  دانشگاه علوم پزشکی ايران
  دانشگاه سمنان  مدلسازی در مهندسی  24
  دانشگاه صنعتی اصفهان  روشهای عددی در مهندسی / استقالل سابق  25
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  صاحب امتياز  نام مجله / نشريه  رديف
  یعلم و فناور استيس  1

  
  وزارت علوم

  کشور یعلم استيس  قاتيتحق مرکز
 یدر آموزش عال یزيبرنامه رپژوهش و   2

  
  پژوهش و موسسه: وزارت علوم
  یاموزش عال یزيبرنامه ر

  دانشگاه اصفهان  نينو یابيبازار  قاتيتحق  3
  فرهنگستان علوم  رانيا یفصلنامه اموزش مهندس  4
5  International Journal of Information Science 

 and Management- scopus  
  مرکز منطقه ای 

  فناوری  شيراز علوم و
6  Journal of Artificial Intelligence & Data Mining  دانشگاه شاهرود  
  (ع)نيدانشگاه امام حس  یمنابع انسان تيريمد یپژوهشها  7
  دانشگاه تهران  یدولت تيريمد  8
  دانشگاه تهران  یبازرگان تيريمد  9
  يیدانشگاه عالمه طباطبا  رانيا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ  10
  (ع) نيدانشگاه امام حس  یشمقاله پژوه - نيتام رهيزنج تيريمد  11
  يیدانشگاه عالمه طباطبا  بهبود و تحول تيريمطالعات مد  12
  تهران مرکز یازاد اسالم  اوراق بهادار تيريو مد یمال یمهندس  13
14  Journal of information systems and 

telecommunication – scopus   
اطالعات و  یفناورپژوهشکده 

  یارتباطات جهاد دانشگاه
  يیدانشگاه عالمه طباطبا  یصنعت تيريمطالعات مد  15
  دانشگاه همدان  رانيا یکاربرد یمطالعات اقتصاد  16
  دانشگاه تهران  ینيتوسعه کارآفر  17
18  Journal of Energy Management and Technology  رانيا یانرژ یانجمن علم  
19  Iranian journal of Economy studies  رازيدانشگاه ش  
  :رانيصنعت برق ا یو بهره ور تيفيک  20

  
 یبهره ور یمهندس یعلم انجمن

  رانيصنعت برق ا
21  International journal of Transportation engineering 

  
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان 

  پارسه
  تهران یعلوم پزشکدانشگاه   ستيز طيسالمت و مح  22
  رانيا یصنعت تيريمد انجمن  یريگ ميدر تصم نينو یپژوهشها  23
  مدرس تيدانشگاه ترب  یمنابع سازمان تيريمد یپژوهشها  24
25  journal of applied research on IE  ندگانيا یموسسه اموزش عال  
26  International Journal of Optimization  

in Civil Engineering  
 رانيا دانشگاه علم و صنعت

  مدرس تيدانشگاه ترب  رانيدر ا  تيريمد یپژوهشها  27
  یبهشت ديدانشگاه شه  یصنعت تيريچشم انداز مد  28
 مشهد یدانشگاه فردوس  تحول تيريپژوهشنامه مد  29
  دانشگاه کاشان  یانرژ تيريو مد یمهندس  30
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  صاحب امتياز  نام مجله / نشريه  رديف
31  Journal of Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه مشهد  
  همدان یعلوم    پزشک دانشگاه  )یعوامل انسان ی(مهندسیمجله ارگونوم  32
  دانشگاه مشهد  یاقتصاد و توسعه منطقه ا  33
  رانيحمل و نقل ا یحمل و نقل: انجمن مهندس یمهندس  34

  
حمل و نقل طراحان  پژوهشگاه

  پارسه
  دانشگاه مازندران  يیاجرا تيريپژوهشنامه مد  35
  دانشگاه تهران  یاجتماع هيسرما تيريمد  36
37  Journal of Money and Economy  یو مال یپژوهشکده پول  
  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک  اطالعات  سالمت تيريمد  38
  یانرژ یالملل نيموسسه مطالعات ب  یاقتصاد انرژمطالعات   39
  دانشگاه تهران  یاقتصاد قاتيتحق  40
  یبهشت ديدانشگاه شه  یبازرگان تيريچشم انداز مد  41
  دانشگاه تهران  رانيا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتيتحق  42
  دانشگاه مشهد  یاقتصاد و توسعه کشاورز  43
  یبهشت ديدانشگاه شه  یآموزش یدر نظام ها یزيو برنامه ر تيريمد  44
  رانياطالعات ا تيريانجمن مد  اطالعات تيريمد  45
  مدرس تيدانشگاه ترب  یاقتصاد یپژوهش ها -داريرشد و توسعه پا یپژوهش ها  46
  زديدانشگاه   یبازرگان تيريمد یکاوشها  47
  دانشگاه شاهد  یبازرگان یراهبرد ها  48
  یدانشگاه خوارزم  یاقتصاد یمدلساز قاتيتحق  49
 یمطالعات انرژ یالملل نيب موسسه  تدر صنعت نف یمنابع انسان تيريمد  50
51  Environmental Energy and Economic Research  رانيا یاقتصاد انرژ یانجمن علم  
  ندگانيا یاموزش عال موسسه  یقاله پژوهشم - اتيدر عمل قيو تحق یريگ ميتصم  52
  یدانشگاه بهشت  یمال تيريمدچشم انداز   53
  یقاتيو تحق یاموزش موسسه  ینو آور تيريمد  54

  دفاع عيصنا
55  International Journal of Finance and 

Managerial Accounting  
  رانيا یمال یمهندس یانجمن علم

  زيتبر یازاد اسالم  یبهره ور تيريمد  56
  یبهشت ديدانشگاه شه  یدولت تيريچشم انداز مد  57
 زيدانشگاه تبر  اقتصاد یکاربرد یها هينظر  58
  دانشگاه عالمه  هوشمند یکسب و کارها تيريمطالعات مد  59
  نور اميدانشگاه پ  یرشد و توسعه اقتصاد یپژوهش ها  60
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  صاحب امتياز  نام مجله / نشريه  رديف
  رانيا یمطالعات راهبرد انجمن یمطالعات رفتار سازمان  61
62  Journal of Statistical Research of  Iran رانيپژوهشکده امار ا  
یمال تيريراهبرد مد  63   دانشگاه الزهرا 
64  International Journal of Energy and Environmental 

Engineering 
  احد جنوب تهرانو -دانشگاه ازاد 

65  International Journal of Business and Development و بلوچستان ستانيدانشگاه س  
 یتوسعه فناور تيريمد  66

 
  یسازمان پژوهش ها

  رانيا یو صنعت یعلم
  جانيازاد واحد اله دانشگاه ان  یو کاربردها اتيدر عمل قيتحق  67
68  Global Journal of Environmental Science 

 Scopus -Managementand   
  تيريو مد یانجمن مهندس

  رانيا ستيز طيمح
 تيفيک تيريو مد یمهندس  69

 
 یو بهره ور تيفيپژوهش ک مرکز

  انيپارس
70  International Journal of Information and  

Communication Technology Research (IJICTR)  
  رانياطالعات  ا یپژوهشگاه فناور

یعموم تيريمد یپژوهشها  71   و بلوچستان ستانيدانشگاه س 
سالمت  یارتقا  تيريمد  72   رانيا یپرستار یانجمن علم 
  اطالعات ینرم و فناور انشيرا  73

 
  بابل: یروانينوش دانشگاه

  رانيا ICT  انجمن
یاقتصاد یگذار استيس  74   زديدانشگاه  
یفرهنگ سازمان تيريمد  75   دانشگاه تهران 
یاموزش نينو یکردهايرو  76   دانشگاه اصفهان 
یراهبرد  تيريمد  شهياند  77   دانشگاه امام صادق(ع) 
 ینيو ارزش افر ینواور  78

 
  یرانيا تيجمع یعلم انجمن

  ارتباط صنعت و دانشگاه شبرديپ
79  International Journal of Industrial Mathematics قاتيواحد علوم و تحق  
رانيا  یاقتصاد  یپژوهش ها  80   يیدانشگاه عالمه طباطبا 
  تيريبهبود مد  81

 
  یقاتيو تحق یاموزش موسسه

  دفاع عيصنا
 تيفياستاندارد و ک تيريمد  82

 
  یقاتيو تحق یاموزش موسسه

  دفاع عيصنا
  یبهشت ديشه دانشگاه یآموزش یدر نظام ها یزيو برنامه ر تيريمد  83
  دانشگاه علوم پزشكي و یپژوهش یمجله علم  84

 درمانيخدمات بهداشتي 
  دانشگاه شهيد صدوقي يزد

یورزش تيريمد  85   دانشگاه تهران 
86  Iranian Journal of Energy and Environment بابل یروانينوش یدانشگاه صنعت  
یريادگيمطالعات آموزش و   87   رازيدانشگاه ش 

 (ع)نيدانشگاه امام حس  مقاله پژوهشی – یاسالم تيريمد  88
  دانشگاه چمران اهواز  یاقتصاد مقدار  89
  دانشگاه الزهرا  برند تيريمد  90
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  صاحب امتياز  نام مجله / نشريه  رديف
  در نظام سالمت تيريمد یراهبردها  91

  
  یعلوم پزشک دانشگاه

  زدي یصدوق ديشه
  دانشگاه مالک اشتر  بحران: تيريمد  92
  یوزارت راه و شهرساز  پژوهشنامه حمل و نقل  93
94  Iranian Journal of Finance  رانيا یمال یانجمن علم  
  سازمان سنجش  یاموزش یابيو ارزش یريمطالعات اندازه گ  95
  قاتياحد علوم و تحقو -دانشگاه ازاد   اوراق بهادار دانش مالي تحليل  96
97  International Journal of Mathematical 

 Modelling & Computations (IJM2C)  
  هران مرکزت -دانشگاه ازاد 

  یرفتار سازمان تيريمد یعلم انجمن  :یراهبرد تيريمطالعات مد  98
  و بودجه یزيبرنامه ر  99

  
اموزش و پژوهش :  یعال موسسه

  یجمهور استينهاد ر
100  Advances in Mathematical Finance 

 and Applications  
  احد اراکو -دانشگاه ازاد 

  رانيانجمن امار ا  رانيا یعلوم امار  101
  دانشگاه عالمه  یرفاه و توسعه اجتماع یزيبرنامه ر  102
  و توسعه تيريمد نديفرا  103

  
  :تيريو اموزش مد قاتيموسسه تحق

  یجمهور استينهاد ر
  دانشگاه شاهد  یريگ ادياموزش و  یپژوهشها  104
105  Journal of system management  رازيدانشگاه ازاد ش  
  رانيا ICT یعلم  انجمن  رانياطالعات و ارتباطات ا یفناور  106
  يیامور اقتصاد و دارا وزارت  یاقتصاد یها استيپژوهش ها و س  107
  قاتيازاد واحد علوم و تحق دانشگاه  بهداشت و درمان تيريمجله مد  108
  یورزش تيريمطالعات مد  109

  
  یبدن تيترب پژوهشگاه

  و علوم ورزش
  نياقتصاد و تجارت نو  110

  
  یعلوم انسان پژوهشگاه

  یو مطالعات فرهنگ
111      
112      
113      
114      
115      
116      
117      
118      
119     
120      

  قرار دارند  جنکته: ساير مجالت علمی و پژوهشی در گروه 

  


