مجالت معتبر در زمینه معماری ،شهرسازی ،و مرمت
نام نشریه
هعکي ٍ هحیط رٍظتا

اعتبار و نوع نشریه
علوی پصٍّؽی
فصلٌاهِ

صاحب امتیاز

رایانامه و سایت

بٌیاد هعکي اًقالب اظالهی

http://jhre.ir/

ٌّرّای زیبا -هعواری ٍ

علوی پصٍّؽی

پردیط ٌّرّای زیبا ،داًؽگاُ

ؼْرظازی

فصلٌاهِ

تْراى

هطالعات ؼْر ایراًی

علوی پصٍّؽی

پصٍّؽکذُ فرٌّگٌّ ،ر ٍ

اظالهی

فصلٌاهِ

هعواری جْادداًؽگاّی

هعواری ٍ ؼْرظازی

علوی پصٍّؽی

خصَصی  -دکتر هصطفی

آرهاى ؼْر

دٍ فصلٌاهِ

بْسادفر

http://www.armanshahrjournal.
com/

خصَصی

http://www.bagh-sj.com/

علوی پصٍّؽی

داًؽکذُ هعواری ٍ ؼْرظازی

دٍ فصلٌاهِ

داًؽگاُ ؼْیذ بْؽتی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/S
OFEH

علوی پصٍّؽی

داًؽگاُ آزاد اظالهیٍ ،احذ علَم

فصلٌاهِ

ٍ تحقیقات

باغ ًظر

صفِ

َّیت ؼْر

علوی پصٍّؽی
فصلٌاهِ

https://jfaup.ut.ac.ir/

http://iic.icas.ir/

http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/

علوی –پصٍّؽی
ًقػ جْاى

هطالعات هعواری ایراى

هطالعات ؼْری
ًاهِ هعواری ٍ ؼْرظازی

دٍفصلٌاهِ

علوی پصٍّؽی
فصلٌاهِ
علوی پصٍّؽی
فصلٌاهِ
علوی پصٍّؽی

داًؽگاُ تربیت هذرض

http://bsnt.modares.ac.ir/

داًؽگاُ کاؼاى

http://jias.kashanu.ac.ir/

داًؽگاُ کردظتاى

http://urbstudies.uok.ac.ir/

داًؽگاُ ٌّر

http://aup.journal.art.ac.ir/

دٍ فصلٌاهِ
هرهت ٍ هعواری ایراى
(هرهت آثار ٍ بافت ّای
تاریخی فرٌّگی)

هعواری ٍ ؼْرظازی

هذیریت ؼْری

ؼْر ٍ هٌظر

ظاخت ؼْر

علوی پصٍّؽی
دٍ فصلٌاهِ

علوی –پصٍّؽی
فصلٌاهِ

داًؽگاُ ٌّر اصفْاى

رضا رضایی راد

علوی پصٍّؽی

ظازهاى ؼْرداری ّا ٍ

دٍ فصلٌاهِ

دّیاریْای کؽَر

علوی –پصٍّؽی
هاٌّاهِ

شالِ رضَاًی

علوی –پصٍّؽی

صوذ هحوذ ابراّین زادُ

فصلٌاهِ

ظپاظگسار

http://mmi.aui.ac.ir/

http://www.magiran.com/magto
c.asp?mgID=1343&Number=1
07&Appendix=0

https://www.sid.ir/fa/journal/Jo
urnalList.aspx?ID=1443
http://www.magiran.com/magin
fo.asp?mgID=6079
http://www.magiran.com/magto
c.asp?mgID=4518&Number=2
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لیست نشریات دارای اعتبار ،منتشره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فلسفه ،تاریخ وکلیات هنر  .هنرهای تجسمی  ،کاربردی  ،موسیقی و نمایش و…

نام نشریه

گلجام
ٌّرّای زیباٌّ -رّای
ًوایؽی ٍ هَظیقی
ٌّرّای زیباٌّ-رّای
تجعوی
جلَُ ٌّر

ًگرُ

هطالعات تطبیقی ٌّر

پصٍّػ ٌّر

اعتبار و نوع
نشریه

صاحب امتیاز

علوی پصٍّؽی

اًجوي علوی فرغ

فصلٌاهِ

ایراى

علوی پصٍّؽی پردیط ٌّرّای زیبا،
فصلٌاهِ

داًؽگاُ تْراى

علوی پصٍّؽی پردیط ٌّرّای زیبا،
فصلٌاهِ

داًؽگاُ تْراى

علوی –ترٍیجی

داًؽگاُ السّرا(ض)،

دٍفصلٌاهِ

هعاًٍت پصٍّؽی

علوی پصٍّؽی
فصلٌاهِ

داًؽگاُ ؼاّذ

علوی –ترٍیجی
دٍفصلٌاهِ

داًؽگاُ ٌّر اصفْاى

دٍفصلٌاهِ

تْراى

ًاهِ ٌّرّای ًوایؽی ٍ علوی –پصٍّؽی داًؽگاُ ٌّر داًؽگاُ
هَظیقی
هطالعات ٌّر اظالهی

http://www.goljaam.icsa.ir

https://jfadram.ut.ac.ir/

https://jfava.ut.ac.ir/

http://jjhjor.alzahra.ac.ir/

http://negareh.shahed.ac.ir/

علوی پصٍّؽی
=http://mth.aui.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=38&sid
داًؽگاُ ٌّر اصفْاى
1&slc_lang=fa
دٍ فصلٌاهِ

ًاهِ ٌّرّای تجعوی ٍ علوی –پصٍّؽی داًؽگاُ ٌّر داًؽگاُ
کاربردی

رایانامه و سایت

دٍفصلٌاهِ

تْراى

www.ph.aui.ac.ir

http://vaa.journal.art.ac.ir/

http://dam.journal.art.ac.ir/

علوی پصٍّؽی هَظعِ هطالعات ٌّر https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3
240
اظالهی
دٍ فصلٌاهِ

نشریات کلکسیونی هنری و معماری
رایانامه و سایت

موضوع

نام نشریه

http://www.magiran.com/neshan
www.neshanmagazine.com

 گرافیک،ٌّر

)ًِؽاى (فصلٌاه

ٌّرّای تجعوی

)ِتٌذیط (دٍّفتِ ًاه

http://www.magiran.com/tandis

http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=4403  ًقذ، اطالع رظاًی،تخصصی
ٍ بررظی کتاب ٍ ٌّری
http://www.magiran.com/memarie-dakheli
http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=3394

فٌی هٌْذظی

هعواری ٍ هعواری داخلی

http://www.magiran.com/arch-urb

 علوی،هعواری

https://fidibo.com/category/magazines/manzel-monthlymagazine

هعواری داخلی

)ِکتاب هاُ ٌّر ( هاٌّاه
فصلٌاهِ هعواری داخلی

فصلٌاهِ ٌّر هعواری
هعواری ٍ ؼْرظازی
)ِ(فصلٌاه
هاٌّاهِ هٌسل
)ِ(هاٌّاه

