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 نشریات اجتماعی 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 جعبه سياه  ایمان یوسفی علوم پزشکی شهيد بهشتی 471

 شهرت  دنيا عباسی کسبی تهران 46811

 سرو محمد خواجه جوزم شهيد بهشتی 81668

ذوالقدر یعل شهيد بهشتی 2848  بامداد 

تبریز یعلوم پزشک 42121 یلخچیا یصمد ایپر   ماهور 

یبهشت ديشه  86618  کاما محممد علی رحمانيان 

یخداد نيرحسيام  شهيد بهشتی 2666  بامداد 

تبریز یعلوم پزشک  88666 یسودا صالح   ال ثيا  

هيامن ینظر یمجتب صنعتی شریف 4468  داد  

یباصر الديم  علوم پزشکی تبریز 41811  دندانکده  

زیتبر یعلوم پزشک 81718 یاله یول ديسع   ال ثيا  

زیتبر 81412 رسلطانيپ یضيمحمود ف   جامعه  

اراك یعلوم پزشک 26418  کاما  هدیه کسرلو 

اصفهان یعلوم پزشک 1614  نيشتر  زهرا کاظمی 

 رویش  متين نصيری علوم پزشکی ایالم 48687
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 نشریات ادبی

 نشریهعنوان  نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 ریحان   محمد فاضل اسماعيلی علوم پزشکی شيراز 8616

 یاغمور  علی جعفری زاده علوم پزشکی تبریز 48178

شيراز یعلوم پزشک 4716  ترنج علی رفيعی 

 بامداد   غزاله ایزدی مراغه 46111

اصفهان یعلوم پزشک 1811 آغاز رضايعل    کوچه  

تبریز یعلوم پزشک 161 یدیهرزندجد دهيسپ    دل آرا  

تهران یعلوم پزشک 8811 یفاطمه محمد   الفبای عشق  

یفاطمه موسو دهيس  شهيد چمران اهواز 47487   را یر  

کرمان یعلوم پزشک  81866 حیلتکتم صا   سماور نفتی  

اصفهان یعلوم پزشک 46186  کوچه  مليحه پيرجمالی 

یبهشت ديشه 81661 یمحمد مصباح   سياه قلم  

یزدیا وشاين شيراز 86871  چيستا  

شهرکرد یعلوم پزشک  44771 انیمحمد نظر    فالگوش  

تبریز یعلوم پزشک 2168  ایما  سما آبایی 

رانیا یعلوم پزشک 4128 نژاد یتق مانیا   هيوا  
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 نشریات دینی و قرآنی 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 تنفس  الهه نوراللهی علوم پزشکی تبریز 48166

 مشکات  یمظاهر میمر علوم پزشکی اصفهان 44881

 طهورا  تبار یزهرا خسروان شيراز 81847

 نسل نو  یشبان نياسی  کردستان 41617

 طهورا  پرندك نيحس  شيراز 47816

 راه نشان  وتوندیبهاره ا زیتبر یعلوم پزشک 1461

  248من + یقائد بهيط اهواز یعلوم پزشک 828

 دین و سالمت  یفاطمه اصالن  علوم پزشکی اردبيل 1768

 تمنای وصال  فائزه ظرفساز  علوم پزشکی تبریز 8161

 موعود  ینرگس سادات موسو فرهنگيان 41168

 شميم وحی  یفاطمه رحمت علوم پزشکی تبریز 41871

 کوثر  فاطمه یاعلی جهرم یعلوم پزشک  46711

 مشکات  یعيرف یعل یبهشت ديشه 1712

 صاحب  یرضا معاون افشار ديس فردوسی مشهد 46816

 تمنای وصال  حسين ملکی تبریز یعلوم پزشک 48166

 مصباح  یصورت یشکرالله یمهد قم میعلوم و معارف قرآن کر  88181
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 نشریات صنفی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

تبریز یپزشکعلوم  88861  صدای دانشجو  ودود نوروزی 

سمنان یعلوم پزشک 677 لقين یمياحمد رح    دانشجو  

اصفهان یعلوم پزشک 41868  عينک دودی  مهدی ميرزاخانی 

شيراز یعلوم پزشک  81788 روان دینو    نيش دارو  

فیشر یصنعت 87142 یذوالفقار نيرحسيام   دانشجو  

مشهد یفردوس 84127  ميدان علوم  مهدی طالبی  

مشهد یفردوس  41114 اين یسجاد کمال    صدف  

مشهد یفردوس  41171 ینوقاب یمحمدصادق اکبر    ميدان علوم  

مشهد یفردوس 46211 انیمهدو نيحس   سالم  

یچناران یعل علوم پزشکی نيشابور 784  هياهو  

اصفهان یعلوم پزشک 41866  حيات نو  کامياب کریم پور 

تبریز یعلوم پزشک 41816  دندانکده  ميالد باصری 

اصفهان یعلوم پزشک 86741  مایوالکتریک  اميرحسين زارع 

اصفهان یعلوم پزشک 84786 یکالنيم یمهد   ققنوس  

کرمان یعلوم پزشک  88816  داروساز  فرزاد نصرپور 
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 نشریات طنزوکاریکاتور

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 بابابرقی  یلیرسول طو  شیراز یعلوم پزشک 22711

 سانسوریا  فرد یناصر نیمحمدام مشهد یفردوس 0111

 فالگوش  انیمحمد نظر شهرکرد یعلوم پزشک  22771

  دو واحد خنده یگلستان نیرحسیام مراغه 1101

 بیگدار  یرینص سایپر یزد یعلوم پزشک 11122

 ناخونک  یاشرف رضایعل کاشان یعلوم پزشک  11591

 نیشخند  عدنان خمر ایرانشهر یعلوم پزشک 7277

 صدف  رابع یمحمد محمد فسا یعلوم پزشک 19211

 مهری  یمحمد مهر یبهشت دیشه 15971

 کاکتوس  یجهرم یساجده علو دهیس مشهد یعلوم پزشک 2111

   شخندین  یمحمد دهوار ایرانشهر یعلوم پزشک 20221
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 علمی تخصصی علوم پزشکینشریات 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 اتاق فکر  صدرا ندیمی شيراز یعلوم پزشک 278

 اکسون  سيده زهرا بحرانی یزد یعلوم پزشک  4611

 یک گام فراتر  زادیپر ایپور اروميه یعلوم پزشک 268

 زی  باسخواه یمهد  علوم پزشکی ایران 46211

 آس  یادياختر ص علوم پزشکی بندرعباس 411

 آمایش  ییآرزو رضا  یزد یعلوم پزشک 4814

 نسپا  پور یشمیفاطمه ابر گناباد یعلوم پزشک 864

 دنتایمز  زهرا برزگر  شيراز یعلوم پزشک 81788

 پژوهش  اين یسجاد بهار زدی علوم پزشکی  4128

 آزاد  کالیادر یبائ نیآذ کرمانشاه یعلوم پزشک  47688

 ليموترش  فر یليدل نايس اصفهان یعلوم پزشک 82616

 پيچک  یزاده الکتراش یول نيحس  آبادان یعلوم پزشک 86414

 گلبانگ  دهقان نيام  علوم پزشکی اصفهان 7121

 پالس  یانیکاو دايش شيراز یعلوم پزشک 4876

 آویژه  آذردخت چهارلنگ اصفهان یعلوم پزشک  8461
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 نشریات فرهنگی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 کليشه  حسين بيات علوم پزشکی شيراز 8826

 پيوند   سرشت یسمانه محمد  تبریز یعلوم پزشک 41447

  مهر ميشم اين یزهرا مهد  اردبيل یعلوم پزشک 1116

 بهباش  یشاهد یمحمد مهد  یزد یعلوم پزشک 6214

 آچار فرانسه  یاحیر ريام  شيراز یعلوم پزشک 1642

 ريزاده پ یموس قیشقا  تبریز یعلوم پزشک 42618

 یاحمد کند

 پيوند 

 مهستان  سپيده کماليان فرد شيراز یعلوم پزشک 82261

 چرخه  یفاطمه سادات موسو تهران 1676

 زرین سخن  ميرح ديسع سراب یعلوم پزشک  46414

 به سبک دانشجو  واعظ زاده ريام ديس  مشهد یعلوم پزشک 2111

 نبض صدا و سيما  یمالنوروز یدعليس مايدانشگاه صداوس  7168

 شوکران  انیما یابوالفضل حمام )ره( ینيامام خم یالملل نيب 48816

 مکث  یجهان مينس  فردوسی مشهد 41612

 مارکوپولو  عليرضا رحيم پور شيراز 4882

 پونز  یصولت یمرتض علوم پزشکی شيراز 88781
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 نشریات هنری 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

یگوهر شیدرو یمصطق دامغان 88268  ادبيات نمایشی  

یصالح یسيع  پيام نور تبریز 81621  الیت   

اصل یجبار سایپر  هنر 81266   نماتوگرافيس 

محمدپور نیدیآ  علوم پزشکی تبریز 88764  کالکت   

ییبابا یحاج ستهیشا  یزد 462  برداشت   

یانيمحمد آش  هنر 81211  کالوتایپ   

قم یعلوم پزشک  2888  نبض هنر   فاطمه رادمرد  

شيراز یعلوم پزشک  2616 یزهرا قدوس    کليد سل   

 سرایش  پارسا شرافتی  هنر 81881

14118 تهران یعلوم پزشک  یزیعز ريمحمدام    موسيقی ضد ضرب   

8184  یمحمدرضا محمدخان  شيراز 

  فرادنبه

 سی و پنج ميليمتر 

انيمیاحسان کر  شيراز 4884  دف   

شيراز یعلوم پزشک  46781 رمحمديم ماين    خنيا   

شيراز یعلوم پزشک 2116 منتظر اضیفائزه ر    کادر   

مايدانشگاه صداوس 42886 پرور الديم    موج نو    
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 نشریات سیاسی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 پابرهنه  علی پيروی نژاد شيراز 87817

 ميدان انقالب  عرفان طلوعی  صنعتی شریف 87166

 جعبه سياه  ایمان یوسفی  علوم پزشکی شهيد بهشتی 88162

 ميم الف   یگودرز نيام  اهواز یعلوم پزشک 88661

 ضربان  فرد  ییکسرا ريام  زنجان یپزشکعلوم  881

 سياست نامه   یمحمدرضا دهقان بنادک  مشهد  یفردوس  11

 داد   هيامن ینظر یمجتب  فیشر یصنعت  4462

 سالم   یدفتر لدای  الزهرا س 1624

 سپيدار   یررضيابوالفضل م ديس  تهران 81641

 کاغذ سياست  زهرا تابع بردبار   شهيد چمران اهواز 48186

 بيست و یک  منش  یجواد رضايعل  علوم پزشکی اصفهان 41676

 یلمقانید نانياطم یعل  علوم پزشکی اروميه 86668

 زاده 

 ندای حق 

 خبر نامه   یگيبیعلیحاج نيرحسيام  صنعتی شریف 81118

 کوه   یارشد گانهی  یبهشت ديشه  2611

 سکوت   یماندگار یمهد  شيراز یعلوم پزشک 1126
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 نشریات علمی تخصصی علوم انسانی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 زی  مهدی باسخواه  رانیا یعلوم پزشک 88476

 رهيافت    انیدياحمدسع  شيراز 47112

 چهریزه   یصبا شاه گلد  یعالمه طباطبائ 88664

 پيام همدلی   یاعظم میمر  یعالمه طباطبائ 82116

 درفش   یهیبد ديناه  شهيد بهشتی 41168

 روزگاران  سيده ليال هاشميان  شهيد باهن کرمان 47112

 شناخت   یائين یعل رهيسم  یزد 46467

 پژواك  واال  یفاطمه محمد  چمران اهواز ديشه 46411

 درفش   یفانيج یرضو اریخشا  شهيد بهشتی 41821

 تحول  زادگان  ميرح وايش  محقق اردبيلی 47411

 مدبر  زهرا رفعت جو   رازيش 88117

 خاورميانه  خسروزاده  رضايعل  یعالمه طباطبائ  81116

 مدبر   یهاجر پورعسکر  شيراز 4482

 ندای عدل   یسرفراز یعل  شيراز 48168

 ختای نامه   یآباد یصف یزهره عامر  یعالمه طباطبائ  41884
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 برتر علمی تخصصی کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیستنشریات 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 دامگر  رامين نجفی تربيت مدرس 41888

 پادزیست  مليحه جهان آرا شيراز 81816

 جوانه  ليال سليمانپور تهران 411

 دامستيک  فرزاد غفوری تهران 48218

 خط ساحلی  فاطمه سادات کشفی بوشهرعلوم پزشکی  44166

 کشت افرین  اسما عيدی تبریز 81871

 ندا  محمد فالح مالیر 2418

 خاکدانه  فرناز احمدی شيراز 1261

 بيوتيک  ثبوتی کيانوش شيراز 82812

 زاده وردست حامد مشهد فردوسی 86868

 سردرود

 نيلگون 

 دامگر  صالحی مرجان تربيت مدرس 46466

 سنتز  شيبانی آرتين شيراز 761

 رویان  مهنه زاده تقی علی فردوسی مشهد 4118

 فرایند  زاده مشتاقی پریا شيراز 41186

 نکسوس سيناخانزاده بهشتی شهيد 24126
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 نشریات علمی تخصصی هنر

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 هفت  جنگجو سينا شيراز 4161

 چينه  اسدپور فائزه رجایی شهيد دبير تربيت 44822

 دریچه معماری  فيضی پدرام تهران 44416

 مطالعات شهر و منطقه  قاسمی امير بهشتی شهيد 81476

 روزنه  اتوکش فاطمه بهشتی شهيد 1111

 شوادون  نصيری محمدجواد دزفول شاپور جندی صنعتی 7264

 آستانه  فرشيدفر فاطمه (ره) خمينی امام المللی بين 8677

 تاالر  رحيمی مصطفی یزد 44671

 شوادون  مائده فریدونی  دزفول شاپور جندی صنعتی 41688

 ارمانشار  مریم قاسمی سيف آبادی سلمان فارسی کازرون 1167

 مهراز  عرفان سليمی اکبرآبادی اروميه  181

 آیینه  پرویزی یاسمین علم و فرهنگ 151

 مد و لباس  حشمت نوریه الزهرا س 11127
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 نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 برقکام  بشير فعله گری تربيت مدرس 8121

 ساروج  اميرعلی شيخ االسالم زاده شهيد بهشتی  87641

 عمران پژوه  زاده داداش مهران تبریز 1721

 آذرخش  درخشان اميرحسين شيراز 86868

 شتاب  پاك دست ابراهيم شيراز 86848

 الکترون  جراح عليرضا سمنان  24218

 انرژی  صميمی محمود شيراز 81818

 اشاره گر  غنيان اميرحسين خوارزمی 118

 متالورژ ویسی ارسالن رازی کرمانشاه 81818

 جهان نانو  زاده ارباب اميد تبریز 87126

  ITPLUS جانی حسين سارا الزهرا س 4628

 الکتروشوك  پور رجب وحيد تبریز 2644

 نات  زاده طاهری علی مشهد فردوسی 87486

 برق آذربایجان  کریمی معصومه آذربایجان مدنی شهيد 4616

 الکترا شاد ینور رضايعل علم و فناوری مازندران 4618

 صنعت سبز نوین  انيمحمد قوشچ  تهران 6264

 پاالر محمد یزدانی تربيت مدرس 48611
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 نشریات علمی تخصصی علوم پایه

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 شایند  پور صفوی فاطمه شهید بهشتی 11119

 سپیدار  سجادی لیال سیده علوم پزشکی تبریز 22221

 ژنوفیل  تهرانی مظاهری شیوا اهواز چمران شهید 29711

 پالس کیا مهدی حامد بهشتی شهید 195

 زیست نوین  مهدویان رضا تربیت مدرس 22902

 مول  زارع محمدامیر شیراز 21205

 بی نهایت  ایردموسی نژاد محرم بهشتی شهید 20179

 بیوتامین  زاده مطلب مائده فرهنگیان دانشگاه 21922

 زمین  محمدپوری شیبا مدرس تربیت 11519

 رمزیست  پور رفیعی مریم مدرس تربیت 11950

 سای  رفیعی محدثه الزهرا س 152

 کاریون  یاسر یاوری یزد 5511

 زیست  وناجمی زارعی پریا مازندران 20702

 اکسیر  هگاه دو هاشمی نسیم سیده نصیرالدین طوسی خواجه 10055

 TIB مهدی خشنود خوارزمی 12752
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 نشریات عمومی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

  Medinspect رضائی حميد علوم پزشکی تبریز 81817

 کورسو  حافظ باج زاده شيراز 41887

 صدای دانشجو  نژاد حزبه عليرضا آبادان پزشکی علوم 46881

 ایده  کریمی کيميا علوم پزشکی اردبيل 41771

 الماس  حسينی سادات فاطمه علوم پزشکی شيراز 48411

 قلم  هریس جليلی عزیز فرهنگيان 81221

 آالن  بيرانوند نقی زهرا علوم پزشکی لرستان 88648

 کاکتوس  محمدپور مهرداد تبریز پزشکی علوم 88221

 وقایع التفاقيه  گوهری سبحان مشهد فردوسی 87848

 ميم الف  گودرزی امين علوم پزشگی اهواز 88618

 کارافرین  فرهادی اعظم تبریز پزشکی علوم 88867

 نگاه تازه  عاتکه حسين پور علوم پزشکی مشهد 48712

 اتفاق  حسنی فاطمه گلستان 46184

  AS نصيری زهرا بابل پزشکی علوم 8821

 چای نبات  زارچی وکيل علی بهشتی شهيد پزشکی علوم 81662
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 نشریات زبان های محلی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 سيفا  سراوری حيدری حدیث اصفهان پزشکی علوم 1688

 استون  دهانی اسماعيل سيستان و بلوچستان 86781

 توار  یاراحمدزهی عثمان شيراز 81887

 هيژا  نياز کرمی مهران کردستان پزشکی علوم 2814

 آیایدون  کشکولی بهرامی ليال کازرون فارسی سلمان 7884

 ت ه رزه  کسرائی علی تبریز پزشکی علوم 278

 ليوا  سهرابی فهيمه شيراز 4884

 ژیوه ر  فرامرزپور متين اروميه 1117

 پلگار  مجاهد پارسا ایرانشهر پزشکی علوم 1281

 تانيش  بدری امير تبریز 46142

 هونه  احسان ميرکی کردستان 88181

 فراسوی ذهن  رضائی خليل بیغر نورآذربایجان پيام دانشگاه 84722
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 نشریات زبان های خارجی

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

   Episteme ميرجليلی سبحان شيراز 718

 دیدکترا  نژاد سعادت زهرا تربيت مدرس 81611

  Horizon نژاد طهماسبی فاطمه شيراز 2611

  Novita آقا مشهدی اميرعلی پزشکی شيراز علوم 1121

 هشتگ  چناری الناز کاشان 1118

 پاروس  قدیانی شقایق طباطبائی عالمه 47112

 آستانه  منصوری شهریار بهشتی شهيد 81166

 پاروس  عاملی مينو طباطبائی عالمه 26661

 فارس فرانس  خسروی زهرا طباطبائی عالمه 44664

 فاروس  چراغعلی محدثه مدرس تربيت 86861

   Blossom گلنازپيغامی اردبيلی محقق 86176

   ELT hub بشارت گيتا مراغه 44141

 راه ابریشم  جوانبخت فرهاد بهشتی شهيد 48888

 آکسون  بحرانی زهرا سيده یزد پزشکی علوم 4166

 فاروس  دشتی پور جان محمد مازندران 41121
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 دانشجویان غیر ایرانینشریه فارسی 

 عنوان نشریه نام مدیرمسؤول نام دانشگاه شناسه نشریه

 الکین  ای هزاره زکیه شیراز 20277

 نبض مهاجر  احمدرحیمی اصفهان پزشکی علوم 21551

 پژوهان  محقق حسن محمد تهران 1991

 نسل نو  مظفری علی کاشان 121

 الملل  بین دانشجویان کانون الطحان ابوالحسن شهید بهشتی 11912

 

 

 

 

 

 

 


