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 وضعيت انتشار

 گاهنامه علمی فرهنگی بسیج دانشجویی اندیشمند 1
 فعال

 بسیج دانشجویی چراغ نفتی 2
 فرهنگی اجتماعی

 )طنز و کاریکاتور(
 گاهنامه

 فعال    

 ماهنامه سیاسی تحلیلی بسیج دانشجویی قنوت 3
 فعال               

 گاهنامه فرهنگی اجتماعی بسیج دانشجویی سراج 4
 فعال               

 گاهنامه فرهنگی اجتماعی بسیج دانشجویی صبح انتظار 5
 غیر فعال      

 گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی ریاضی پیمانه 6
 فعال   

 گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی شیمی کیمیا 7
 فعال

 پانگه آ 8
 انجمن علمی زمین شناسی

 
 گاهنامه علمی تخصصی

 فعال    

 ژین 9
 انجمن علمی زیست شناسی

 
 گاهنامه علمی تخصصی

 فعال

 گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی فیزیک مهبانگ 10
     غیر فعال

 گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی نانو -9به توان10 11
 فعال

 عمران امروز 12
 انجمن علمی مهندسی عمران

 
 گاهنامه علمی تخصصی

      فعال

 ادبیات نمایشی 13     
 انجمن علمی ادبیات نمایشی

 
 فصلنامه علمی تخصصی

 فعال               

 بانک اطالعات نشریات دانشجویی دانشگاه دامغان
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 فعال گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی رباتیک آژمان 14

 کاوشگر 15
 انجمن علمی علوم کامپیوتر

 
 فعال گاهنامه علمی تخصصی

 فعال گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال کارتون 16

 صانع 17
 انجمن علمی مهندسی صنایع

 
        غیر فعال گاهنامه علمی تخصصی

 چرخ دنده 18
 انجمن علمی مهندسی مکانیک

 
 فعال        گاهنامه علمی تخصصی

 پرتو 19
 انجمن علمی مهندسی برق

 
 فعال گاهنامه علمی تخصصی

 کافه کام 20
 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 
        غیر فعال گاهنامه علمی تخصصی

       غیر فعال گاهنامه علمی تخصصی انجمن علمی آمار مد 21

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون ایران شناسی مرز و بوم 22

       فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون ایران شناسی نیلوفر ایرانی 23

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی)قرآنی( کانون قرآن و عترت نمی از یم 24

 گاهنامه فرهنگی ادبی اجتماعی کانون شعر و ادب پشت دیوار کویر 25

 
 
 فعال
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 طلوع مهر 26
 طلوع مهر جمعیت دانشجویی

 
 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون هالل احمر هالل سرخ 27

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون ایثار عروج 28

 فعالغیر  گاهنامه فرهنگی اجتماعی ریحانهکانون  رجحان 29

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون تئاتر سیاه و سفید 30

 یک فنجان تجسم 31
 هنرهای تجسمی کانون 

 
 فعال گاهنامه فرهنگی هنری اجتماعی

 غیر فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون رضوی ضامن آهو 32

33 
 نبض اندیشه

 مستقل()

 دست افکن محمدصهیب
 

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی

 فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت وارثان 34

 فعال         گاهنامه مذهبی هیئت مکتب العباس ره عشق 35

         غیر فعال گاهنامه اجتماعی شورای صنفی دانشجویی خط قرمز 36

 فعال         گاهنامه تحلیلی سیاسی انجمن اسالمی ایران فردا 37

 فعال        گاهنامه هنری ایمانی رامین تخنه)مستقل( 38

 گیتا 39
 انجمن علمی ژئومورفولوژی

 
 گاهنامه علمی تخصصی

 
 فعال        
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 فعال       گاهنامه فرهنگی اجتماعی کمیته فرهنگی خوابگاهها چهار شیر 41

 فعال       گاهنامه فرهنگی اجتماعی خالقیتکانون  نوآوری 42

 غیر فعال گاهنامه سیاسی فرخ ارضی امید )مستقل( 43

 غیر فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی یونس بیگی خرداد)مستقل( 44

 غیر فعال گاهنامه فرهنگی اجتماعی انجمن اسالمی جارچی 45

 فعال هفته نامه فرهنگی اجتماعی کانون قرآن مصباح 46

 غیر فعال دو ماهانه علمی هومن قیاسوند پارادایم 47


