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 صاحب امتیاز کیفیت ضریب تاثیر شاپا نام مجله ردیف

 دانشگاه پیام نور Q1 18052 99952222 پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 1

 دانشگاه خوارزمی Q1 082/1 93999131 اقتصاد فضا و توسعه روستایی  9

 دانشگاه مازندران 9399302X 08220 Q1 ریزی و توسعه گردشگری برنامه 3

 دانشگاه بوعلی سینا Q1 08302 93999230 مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران 2

 وزارت امور اقتصادی و دارایی Q1 08922 10902092 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 2

 دانشگاه عالمه طباطبایی Q1 08920 92932222 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /

 دانشگاه فردوسی مشهد Q1 08920 /9005122 دانش و توسعه 0

 دانشگاه آزاد اسالمی Q1 08995 10322210 مدلسازی اقتصادی 5

 دانشگاه تربیت مدرس Q1 08913 1032/0/5 پژوهشهای  رشد و توسعه پایدار 2

 دانشگاه تهران Q1 08153 3252/2 تحقیقات اقتصادی 10

 دانشگاه امام صادق )ع( Q1 081/0 90052109 مطالعات اقتصاد اسالمی 11

 ریاست جمهوری Q1 /0812 99212029 برنامه ریزی و بودجه 19

 دانشگاه مازندران X 08123 Q1/939911 پژوهشنامه اقتصاد کالن 13

 دانشگاه تهران Q1 08132 10925123 تحقیقات مالی 12

 دانشگاه فردوسی مشهد Q9 08132 90052099 اقتصاد و توسعه کشاورزی 12

 دانشگاه آزاد اسالمی 9995229X 08192 Q9 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /1

 دانشگاه عالمه طباطبایی 1032910X 08191 Q9 پژوهشنامه اقتصادی 10

 دانشگاه خوارزمی Q9 08191 9995/222 تحقیقات مدلسازی اقتصادی 15

 دانشگاه آزاد اسالمی Q9 08112 992121/2 ریت اوراق بهادارمهندسی مالی و مدی 12

 دانشگاه آزاد اسالمی Q9 08113 9005/200 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 90

 سازمان امور مالیاتی Q9 08102 9921/252 پژوهشنامه مالیات 91

 دانشگاه فردوسی مشهد Q9 08103 99215229 مالی -اقتصاد پولی  99

 دانشگاه عالمه طباطبایی Q9 08022 109/0095 صادی ایرانپژوهشهای اقت 93

 مجلس شورای اسالمی Q9 08023 939915/0 مجلس و راهبرد 92
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93991209 08053 Q9 دانشگاه شیراز 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی Q9 08053 103239/9 اقتصاد اسالمی /9

 دانشگاه فردوسی مشهد Q9 08029 93992100 دانشنامه حقوق اقتصادی 90



 صاحب امتیاز کیفیت ضریب تاثیر شاپا نام مجله ردیف

 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران Q3 08109 90052535 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 95

 دانشگاه شهید بهشتی Q3 08023 920/2002 اقتصادو الگوسازی 92

 دانشگاه شهید چمران اهواز Q3 08029 90052520 اقتصاد مقداری 30

 می اقتصاد شهری ایرانانجمن عل Q3 08029 93229500 اقتصاد و مدیریت شهری 31

 دانشگاه امام صادق )ع( Q3 08029 99215920 اسالمی -تحقیقات مالی  39

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران Q2 /0805 90052292 اقتصاد کشاورزی 33

 دانشگاه یزد Q2 /0803 90050131 سیاست گذاری اقتصادی 32

 جهاد کشاورزیوزارت  Q2 08092 10992911 اقتصاد کشاورزی و توسعه 32

 مجمع تشخیص مصلحت Q2 08092 99290220 راهبرد اقتصادی /3

 موسسه مطالعات بین المللی انرژی Q2 08092 /10321/9 مطالعات اقتصاد انرژی 30

35 Money  and Economy 10321020 08095 Q2 پژوهشکده بانک مرکزی 

 فردوسی مشهددانشگاه  Q2 08090 99210020 اقتصاد و توسعه منطقه ای 32

20 Iranian Economic Review 109//229 08091 Q2 دانشگاه تهران 

 وزارت صنعت و معدن - - 1032/212 اقتصاد و تجارت نوین 21

 پژوهشکده بانک مرکزی - - 90052055 پژوهشهای پولی و بانکی 29

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - - 10323300 جستارهای اقتصادی ایران 23

 دانشگاه سمنان - - 9322/22X لسازی اقتصاد سنجیمد 22

 موسسه آموزشی امام خمینی - - 90055212 معرفت اقتصاد اسالمی 22

 دانشگاه تبریز - - 9293/205 نظریه های کاربردی اقتصاد     /2

20 International Economic Studies 90052/23 - - دانشگاه اصفهان 

 

 زه اقتصاددر حوترویجی –مجالت علمی 

 صاحب امتیاز کیفیت ضریب تاثیر شاپا نام مجله ردیف

 وزارت دارایی Q9 08020 93223232 سیاستهای مالی و اقتصادی 1

نسیاست های راهبردی و کال 9  93229222 07002 Q9 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 حسن سبحانی Q3 08005 103292/0 راهبرد توسعه 3

قیاقتصاد تطبی 2  پژوهشگاه علوم انسانی - - 935302/2 

 انجمن اقتصاد اسالمی ایران - - - اقتصاد و بانکداری اسالمی 2
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