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جدول جدید نشریات نامعتبر علمی منتشر شد  
  

معاون پژوهش و فناوری  واحد علوم و تحقیقات نسبت به برخی از مجلات علمی و پژوهشی و ISI نامعتبر که  در ازای
دریافت مبالغی اقدام به چاپ مقالات علمی می کنند، هشدار داد.

  

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد حسین مدرسی با بیان اینکه متأسفانه برخی از دانشجویان به دلیل عدم  اطلاع از اعتبار
مجلات، اقدام به چاپ مقالات خود در نشریات نامعتبر می  کنند، گفت: دریافت تسهیلات، پرداخت جایزه چاپ مقالات،

دفاع و تسویه حساب  پژوهشی تنها در صورت چاپ در مجلات معتبر قابل ارائه است.

  

وی به بخشنامه شماره ۲۲۵۹۸ مورخ ۸  تیرماه سال ۹۴ از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مبنی بر عدم پذیرش مجلات 
 به منظور سهولت  دانشجویان در شناخت مجلات نامعتبر علاوه برنامعتبر برای انجام امور پژوهشی اشاره کرد و افزود:

فهرست قبلی اعلام شده از سوی  معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان مرکزی دانشگاه  آزاد،
جدیدترین فهرست این مجلات در جدولی به شرح ذیل می باشد که البته بر  جداول گذشته افزون می شود

.

ISSN  نام مجله  شماره       جدول نشریات نامعتبر علمی    
 
    ۱  Advances in Bioresearch  ۰۹۷۶-۴۵۸۵  
    ۲  Biological Forum  ۰۹۷۵-۱۱۳۰  
    ۳  Cumhuriyet Science Journal  ۱۳۰۰-۱۹۴۹  
    ۴  Current World Environment  ۰۹۷۳-۴۹۲۹  
    ۵  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences  ۲۲۳۱-۶۳۴۵  
    ۶  Indian Journal of Natural Sciences  ۰۹۷۶–۰۹۹۷  
    ۷  Indian Journal of Science and Technology  ۰۹۷۴-۶۸۴۶  
    ۸  International Journal of Academic Research  ۲۰۷۵-۴۱۲۴  
    ۹  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences  ۲۲۷۷-۴۹۹۸  
    ۱۰  International Journal of Life Sciences  ۲۰۹۱-۰۵۲۵  
    ۱۱  International Journal of Natural and Engineering Sciences  ۱۳۰۷-۱۱۴۹  
    ۱۲  International Journal of Review in Life Sciences  ۲۲۳۱-۲۹۳۵  
    ۱۳  Journal of Applied Environmental and Biological Sciences  ۲۰۹۰-۴۲۷۴  
    ۱۴  Journal of Biodiversity and Environmental Sciences  ۲۲۲۰-۶۶۶۳  
    ۱۵  Journal of Renewable Natural Resources Bhutan  ۱۶۰۸-۴۳۳۰  
    ۱۶  Online Journal of Veterinary Research  ۱۳۲۸-۹۲۵X  
    ۱۷  The Journal of Albertiana  ۰۱۶۹-۴۳۲۴  
    ۱۸  Trakia Journal of Sciences  ۱۳۱۲-۱۷۲۳  
    ۱۹  Trends in life sciences  ۲۳۱۹-۴۷۳۱  
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