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نشريهي پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري طبق ابالغیهي شمارهي  19/19/1379مورخ  9711/7/97کمیسیون
بررسي نشريات علمي وزرات علوم ،تحقیقات و فناوري داراي درجهي علمي -پژوهشي است.
براساس رأي يكصد و سیزدهمین جلسة کمیسیون بررسي اعتبار نشريات علمي کشور ،مورخ  19/91/91نشريه
دانشكدة ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان حايز شرايط دريافت درجة علمي _ پژوهشي شناخته شد .طبق
نامه مدير کل پژوهشي وزارت علوم تحقیقات و فناوري به شمارة  7/9999مورخ  73/6/6اين مجله به صورت
چهار مجله تخصصي اجازه انتشار يافت ،که نشرية »متافیزيك« يكي از اين چهار مجله است .بر اساس نامه شمارة
 7/99/373مورخ  77/5/5اين نشريه با حفظ سابقه داراي درجه »علمي _ پژوهشي« است..

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
بانك اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

سایت اینترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

پایگاه علوم استنادی جهان اسالم ))ISC

http://www.ISC.gov.ir

ابسكو :میزبان پایگاههای اطالعاتی

http://www.ebscohost.com

پایگاه مجالت تخصصی نور

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزي ،معاونت پژوهش و
فناوري ،اداره انتشارات
کد پستي:

1861764118

http://www.noormags.ir

شماره تماس
)179(73179969
)179(73171933
mph@res.ui.ac.ir
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