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بسمه تعالی

مستق نش
پای گاهاهی دسترسی یم هب ریات داخلی حوزه هوافضا

راهنمااهی کواته

9818 ُ خردادها،ٍیرایش اٍل
ِ پژٍّشی داخلی در زهیٌة َّافضا ٍ حَزُّای هرتبط با آى ارائ- هجوَعِای از آدرسّای هستمین دسترسی بِ ًشریات علوی،در ایي راٌّوا
 ایي فْرست شاهل ًشریات هعتبر داخلی بِ زباى فارسی یا اًگلیسی است کِ اعتبار آًْا در «فْرست ًشریات علوی دارای اعتبار» ٍزارت.شدُاست
. تایید شدُاست،9818  تحمیمات ٍ فٌاٍری بِتاریخ اردیبْشت،علَم
. اًجوي َّافضای ایراى ـ پژٍّشگاُ َّافضا،http:/jsst.ias.ir/fa :علوم و فناوری فضایی



. داًشگاُ تربیت هدرس،http://mme.modares.ac.ir :مهندسی مكانيك مدرس



.) داًشگاُ اهام حسیي (ع،http://www.measej.ir :مكانيك هوافضا



. اًجوي هٌْدسی هکاًیک ایراى،http://isme.ir :مهندسی مكانيك ایران



. داًشگاُ صٌعتی اصفْاى،http://jcme.iut.ac.ir/web/guest/home :روشهای عددی در مهندسی



. داًشگاُ صٌعتی شریف،http://journal.sharif.ir/journals/sjme :مهندسی مكانيك شریف



. داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر،http://journals.aut.ac.ir/old/index :مهندسی مكانيك اميركبير



. اًجوي احتراق ایراى،http://jfnc.ir/fa :سوخت و احتراق



. اًجوي هٌْدسی کٌترل ٍ ابسار دلیك ایراى،http://www.joc-isice.ir :كنترل



. داًشگاُ تبریس،http://journal-mech.tabrizu.ac.ir/fa :مهندسی مكانيك دانشگاه تبریس



. داًشگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیر الدیي طَسی،http://ijr.kntu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 :رباتيك



. داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد،http://jsfm.shahroodut.ac.ir :مكانيك سازهها و شارهها



. داًشگاُ فردٍسی هشْد،http://mechanic-ferdowsi.um.ac.ir :علوم كاربردی و محاسباتی در مكانيك



 طراحی ٍ تَلید هَتَر، شرکت تحمیك،http://www.engineresearch.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa :تحقيقات موتور
.ٍایراى خَدر



.) داًشگاُ جاهع اهام حسیي (ع،http://journals.ihu.ac.ir/index.php/fma :مكانيك سياالت و آیرودیناميك



. اًجوي ّیدرٍلیک ایراى،http://jhyd.iha.ir :هيدروليك



. داًشگاُ علن ٍ صٌعت ـ اًجوي هٌْدسی خَدرٍ ایراى،http://www.iust.ac.ir/ijae :مهندسی خودرو













Iranian J. of Science & Technology, Transactions of Mech Eng: http://ijstm.shirazu.ac.ir/, Shiraz University.
Scientia Iranica: http://www.scientiairanica.com, Sharif University of Technology.
J. of Aerospace Science and Technology: http://www.jast.ias.ir/fa/Default, Iranian Aerospace Society.
Int. J. of Advanced Design & Manufacturing Tech: http://admt.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/me,
Islamic Azad University, Majlesi Branch.
Journal of Applied Fluid Mechanics: http://jafmonline.net/web/guest/home, The Physics Society of Iran.
Int. J. of Maritime Tech: http://www.ijmt.ir/index.php?sid=1&slc_lang=en, The Iranian Association of
Naval Architecture and Marine Engineering.
Journal of Computational and Applied Research in Mech Eng: http://jcarme.srttu.edu/, Shahid Rajaee
Teacher Training University.
Journal of Solid Mechanics: http://www.jsm-iauarak.com/, Islamic Azad University-Arak Branch.
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics: http://tava.isav.ir/, Iranian Society of
Acoustics and Vibration.

 سید حوید جاللی ًائیٌی:گردآٍری
سید حسیي هرتضَی
info@ias.ir :پست الکترًٍیک

www.ias.ir :ٍُبگا

88838888 :ًوابر

88838888 :تلفي

