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* نشرياتي كه با عالمت ستاره مشخص شدهاند مجددا مورد بررسي و داوري قرار گرفته و در فهرست نشريات معتبر قرار گرفتهاند.الزم به ذكر است اينگونه نشريات از تاريخ لغو اعتبار تا تاريخ دريافت
مجدد اعتبار فاقد اعتبار علمي مي باشند.

 بر اساس مصوبه مورخ  33/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است ،اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

