1.5

1.5

1.5

1.5

IS I(W .O .S )

IS I(W .O .S )

IS I(W .O .S )

IS I(W .O .S )

5

1 5

5

5

F e b-20

F e b-20

F e b-20

F e b-20

03-F e b-20 12-N ov-19

03-F e b-20 12-N ov-19

03-F e b-20 12-N ov-19

03-F e b-20 12-N ov-19

137

137

137

137

0278-6915

0278-6915

0278-6915

0278-6915

1

1

1

1

3.7

3.7

3.7

3.7

:واحد

عنوان کامل مجله

عنوان کامل مقاله

نام ونام خانوادگی
مولف

ردیف

ناشر

الهیجان

گروه تخصصی

Impact Factor

Quartile

ISSN PRINT

شماره مجله

تاریخ دقیق ارسال مقاله به مجله؛
 ماه و سال،روز

،تاریخ دقیق پذیرش مقاله روز
ماه و سال

سال و ماه انتشار

تعداد مولفان

مولف اصلی

مرتبه مجله

ضریب مقاله برتر

 سه ماهه اول1399 گزارش جایزه سال

elsevier

Food and
Chemical
Toxicology

Effects of zinc chelating nutrients
on Aflatoxin production in
Aspergillus
flavus

میکروبیولوژی

 فاطمه احمدیان1

elsevier

Food and
Chemical
Toxicology

Effects of zinc chelating nutrients
on Aflatoxin production in
Aspergillus
flavus

میکروبیولوژی

 آرش چایچی نصرتی2

elsevier

Food and
Chemical
Toxicology

Effects of zinc chelating nutrients
on Aflatoxin production in
Aspergillus
flavus

میکروبیولوژی

 محمد فائزی قاسمی3

elsevier

Food and
Chemical
Toxicology

Effects of zinc chelating nutrients
on Aflatoxin production in
Aspergillus
flavus

میکروبیولوژی

 سهیل شکری4

بررسی تنظیم پذیری لیزر حالت جامد
 بـرای کاربـردهـایInP/InxGa1-xAsP

1

علمی پژوهشی وزارتین

1 1

1398 زمستان

1398/2/1

1397/5/1

4  شماره16 دوره

1735-3319

جهاد دانشگاهی

لیزر در پزشکی

 تأثیـر تغییـر گاف نـواری و:پـزشکـی
انـدازۀ کاواک
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