
 مجله نوزادان ایران )فصلنامه( .1

  پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب 

 .شهدم پزشكي علوم دانشگاه قائم، بیمارستان د،شهم : نشاني 

 0111_7310148تلفن :  

 WWW.MUMS.AC.IR/IJNاه : تارگ 

 (فصلنامه) اردبیل بهداشت و سالمت .2

 اردبیل استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

     دانشكده مجله دفتر اردبیل، پزشكي علوم دانشگاه شورابیل، درياچه از باالتر دانشگاه، خیابان اردبیل،:  نشاني

 بهداشت.

 0311-1110015:  تلفن

 journals.arums.ac.ir/index.php/health:  تارگاه

 )فصلنامه(  انتظامي طب .3

 ناجا كل اريبهد كاربردي تحقیقات دفتر:  امتیاز صاحب

 تحقیقات دفتر اول، طبقه ه ها، درمانگا ساختمان ناجا، سجاد امام بیمارستان شمالي، بهار خیابان ن،تهرا:  نشاني

 .ناجا كل اريبهد كاربردي

 051-88143774تلفن : 

 http://police.irتارگاه : 

 ر )دو فصلنامه(شاپو جندي آموزش ي توسعه .4

 شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت:  امتیاز صاحب

 .انتشارات و چاپ دفتر دوم، طبقه ،بهداشت دانشكده شاپور، جندي پزشكي علوم دانشگاه گلستان، بلوار ،اهواز:  نشاني

 0311-4438181تلفن: 

  http://journals.ajums.ac.ir/edgتارگاه : 

 امه(فصلن دو ( يمامای و پرستاري دروهش پژ توسعه .5
 گرگان بويه مامايي و پرستاري دانشكده:  امتیاز صاحب

 0181-3551181تلفن: 

 http://goums.ac.ir/jgbfnmتارگاه : 

 

 

http://www.mums.ac.ir/IJN
http://police.ir/
http://journals.ajums.ac.ir/edg
http://journals.ajums.ac.ir/edg
http://goums.ac.ir/jgbfnm


 )دو فصلنامه( يناتوان مطالعات .6

 تهران  پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .3 پالك جنوبي، عالمه خیابان آباد، سعادت ،تهران ي : نشان

 www.jdisabilstud.irتارگاه : 

 )فصلنامه( توسعه و بهداشت .7

 كرمان پزشكي علوم دانشگاهاز : امتی صاحب

 .كرمان پزشكي علوم دانشگاه ي،وهشپژ معاونت فني، دانشكده جنب اسالمي، ريجمهو بلوار كرمان،:  نشاني

 0431-5111818تلفن : 

 )فصلنامه( شاپور جندي مزمن يي هابیمار مراقبت .8

 شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 0311-4847473تلفن : 

 fnursing.ajums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  كار ایمني و بهداشت .9

 ايران كار اشتبهد علمي انجمن:  امتیاز صاحب

 .ايران كار اشتبهد علمي انجمن اي، حرفه اشتبهد گروه ان،تهر دانشگاه شت،بهدا  دانشكده ان،تهر:  نشاني

 051-77775333تلفن : 

 jhsw.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه ( پرستاري روان .11

 ايران پرستاري علمي انجمنیاز : امت صاحب

 .ايران مامايي و پرستاري دانشكده توحید، ان،تهري : نشان

 051-33175141تلفن : 

 ijpn.irتارگاه : 

 قرآن و طب )فصلنامه( .11

 عترت و قرآن مركز:  امتیاز صاحب

 .7 واحد ،4 طبقه پريسا، مجتمع ،5 پالك پروانه، كوچه چمران، و امیرآباد بین احمد، آل جالل تهران،:  نشاني

 051-77300135تلفن : 

 quranmed.comتارگاه : 

 

http://www.jdisabilstud.ir/


 )فصلنامه( سالمت حسابداري .12

 شیراز پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .814371344 :كدپستي ،5 طبقه شیراز، پزشكي علوم دانشگاه شیراز،:  نشاني

 051-5155137تلفن : 

 jha.sums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  پرستاري آموزش .13

 ايران پرستاري علمي انجمن:  امتیاز صاحب

 . پرستاري آموزش فصلنامه دفتر ايران، پرستاري انجمن مامايي، و پرستاري دانشكده توحید، میدان ان،تهر:  نشاني

 051-33175141تلفن : 

 jne.irتارگاه : 

 )فصلنامه( پزشكي تاریخ مطالعات .14

 شیراز پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .ايران پزشكي تاريخ مطالعات دفتر نمازي، اشتبهد مركز شمالي، خاقاني شیراز،:  نشاني

 )دوفصلنامه( مامایي و پرستاري در پیشگیرانه ت هايمراقب .15

 زنجان پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 .3111877177 :كدپستي زنجان، مامايي و پرستاري دانشكده اعتصامي، پروين خیابان زنجان،ي : نشان

 0531-8581030تلفن : 

 www.zums.ac.ir/pcnmjournalتارگاه : 

 )فصلنامه( پرستاري مدیریت .16

 مدرس تربیت دانشگاه و ايران پرستاري نظام سازمانز : امتیا صاحب

 .ايران تهران، ،7 پالك ارشد، شهید كوچه جنوبي، الهي نجات استاد خیابان خان، كريم خیابان:  نشاني

 051-77741715-8تلفن : 

 www.ijnv.irتارگاه : 

 (فصلنامه) توانبخشي طب .17

 شهید بهشتي پزشكي علوم دانشگاه: امتیاز صاحب

 دانشگاه توانبخشي، علوم دانشكده بوعلي، بیمارستان روبروي دماوند، خیابان حسین، امام میدان ،تهران ايران،:نشاني

 .بهشتي شهید پزشكي علوم
 051-87137373تلفن : 

 

http://www.zums.ac.ir/pcnmjournal
http://www.ijnv.ir/


 

 

 

 (فصلنامه) صدرا پزشكي علوم .18

 شیراز پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقیقات كمیتهز : امتیا صاحب

 تحقیقات كمیته مركزي دفتر دوم، طبقه پزشكي، علوم دانشجويان باشگاه نشاط، خیابان زند، بلوار شیراز، :نشاني

 .دانشجويي

 www.Sadramj.comتارگاه : 

 )دوفصلنامه( جرجاني اسماعیل سید حكیم .19

 گلستان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .گرگان پزشكي علوم دانشگاه ساري، به گرگان جاده 5 كیلومتر گرگان، ايران،:  نشاني

 051-3353488تلفن : 

 JORJANI.GOUMS.AC.IRتارگاه : 

 ( )دوفصلنامه(فارسي) ایران سالمت ارتقاي وبهداشت  آموزش .21

 ايران سالمت ارتقاي و اشتبهد ارتقاي و اشتبهد آموزش علمي انجمن:  امتیاز صاحب

 ، 511 اتاق دوم، طبقه طباطبايي، عالمه ساختمان شمالي، آبان نبش زند، خان كريم خیابان ان،تهر ايران،:  نشاني
 .سالمت ارتقاء و شتبهدا آموزش علمي انجمن دفتر

  051-71045554تلفن : 

 )فصلنامه(  بالیني تعالي .21

 مازندران پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .31118-47388 :كدپستي مجله، دفتر سینا، بوعلي بیمارستان پاسداران، بلوار ساري، مازندران، ايران،:  نشاني

 0111-5545447تلفن : 

 پژوهش در آموزش علوم پزشكي )دو فصلنامه( .22

 گیالن پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز:  امتیاز صاحب

 .)س( الزهرا درماني آموزش مركز سیادتي،شهید  خیابان نامجو، خیابان رشت، ايران،:  نشاني

 0151-4531408تلفن : 

 rme.gums.ac.irتارگاه : 

 

 

 

http://www.sadramj.com/


 )فصلنامه( حیدریه تربت پزشكي علوم دانشگاه مجله .23

 حیدريه تربت پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 تربت درماني و اشتيبهد خدمات و پزشكي علوم دانشگاه رازي، خیابان شمالي، فردوسي حیدريه، تربت ايران،:  نشاني

 .711734487 :كدپستي حیدريه،
 0141-5535047تلفن : 

 www.jms.thums.ac.irتارگاه : 

 )دوفصلنامه( مشهد  توانبخشي و پیراپزشكي علوم .24

 شهد م پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب
 .فردوسي دانشگاه پرديس آزادي، میدان ،مشهد ايران،:  نشاني

 0111-7733855تلفن : 

 jpsr.mums.ac.irتارگاه : 

 )دوفصلنامه( رزم در پزشك و پرستار .25

 نزاجا درمان و اشتبهد اداره:  امتیاز صاحب

 .نزاجا درمان و اشتبهد اداره زمیني، نیروي بلوار لويزان، ان،تهر يران،: ا نشاني

 051-55731371تلفن : 

 )فصلنامه( مامایي و پرستاري بالیني .26

 كردشهر پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 www.skams.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  ت هامصدومی از پیشگیري و ایمني ارتقاي .27

 بهشتي  شهید پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .بهشتي  شهید پزشكي علوم دانشگاه:  نشاني

 051-55347770تلفن : 

 JOURNALS.SBMU.AC.IR:  تارگاه

 )فصلنامه( شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه مجله .28
 شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 پژوهشي و آموزشي معاونت ساختمان ،8 جنوبي شريعتي خیابان غربي، طالقاني خیابان بجنورد، شمالي، خراسان:  نشاني

 .مجله دفتر فرهنگي و دانشجويي

 0143-5540843تلفن : 

 nkhmj.hbi.irتارگاه : 

 

http://www.jms.thums.ac.ir/
http://www.skams.ac.ir/


 )فصلنامه( نوین توانبخشي .29

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .فیزيوتراپي گروه توانبخشي، دانشكده شمیران، پیچ انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-88144747تلفن : 

 mrj.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  نجات و امداد .31

 ايران لهال كاربردي_ يعلم عالي آموزش موسسه:  امتیاز صاحب

 معاونت ايران، ي هاللكاربرد_ علمي عالي آموزش موسسه ،1 پالك ايتالیا، خیابان فلسطین، خیابان ان،: تهر نشاني

 .دفترمجله پژوهشي
 051-77783775تلفن : 

 www.jorar.irتارگاه : 

 )دوماهنامه( ارومیه مامایي و پرستاري دانشكده مجله .31

 ارومیه مامايي و پرستاري دانشكده:  امتیاز صاحب

 .1811877414 :كدپستي اول، طبقه مامايي، و پرستاري دانشكده نازلو، پرديس سرو جاده 11 كیلومتر ارومیه،:  نشاني
 0331-5815487تلفن : 

 www.unmf.irتارگاه : 

 )دوماهنامه( سالمت نظام تحقیقات .32

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 7133103100ي : كدپست مجله، دفتر اشت،بهد دانشكده ،اصفهان پزشكي علوم دانشگاه ،: اصفهان نشاني

 www.mui.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(اعتیاد و سالمت  .33

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 شهید بهشتي. بیمارستان اسالمي، ريجمهو بلوار كرمان،:  نشاني

 WWW.AHJ.IRتارگاه : 

 علوم آزمایشگاهي )فصلنامه( .34

 پیراپزشكي دانشكده گلستان، پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر پیراپزشكي، دانشكده گرگان، پزشكي علوم دانشگاه ساري،_گرگان جاده 5 كیلومتر گرگان،:  نشاني
 0181-3354074تلفن : 

 www.goums.ac.irتارگاه : 
 
 

http://www.jorar.ir/
http://www.unmf.ir/
http://www.mui.ac.ir/
http://www.ahj.ir/
http://www.goums.ac.ir/


 فقه پزشكي )فصلنامه( .35

 پزشكي فقه گروه پزشكي، حقوق و اخالق تحقیقات مركز:  امتیاز صاحب

 و اخالق تحقیقات مركز ،7 شماره شمس، كوچه عباسپور،شهید  خیابان روبروي (،عج)ولیعصر خیابان ،: تهران نشاني
 بهشتي.  شهید پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، حقوق

 051-77887117تلفن : 

 www.elm.ac.irتارگاه : 

 حقوق پزشكي )فصلنامه( .36

 عباسي محمود دكتر:  امتیاز صاحب

 يفرهنگ موسسه ، 51 واحد ،چهارم طبقه ، 118 پزشكان ساختمان ، 418 پالك فلسطین، میدان از تر پايین:  نشاني
 .سینا حقوقي
 051-33785001-5تلفن : 

 www.iranmedicallaw.comتارگاه : 

 تاریخ پزشكي )فصلنامه( .37

 پزشكي تاريخ گروه پزشكي، حقوق و اخالق تحقیقات مركز:  امتیاز صاحب

 حقوق و اخالق تحقیقات مركز ،7 پالك شمس، كوچه دي، بیمارستان روبروي ،(عج)ولیعصر خیابان ان،: تهر نشاني

 .پزشكي
 051-77887117تلفن : 

 www.elm.ac.irتارگاه : 

 اخالق پزشكي )فصلنامه( .38

 پزشكي حقوق و اخالق تحقیقات مركز پزشكي، اخالق گروه:  امتیاز صاحب

 .پزشكي حقوق و اخالق تحقیقات مركز شمس، كوچه دي، بیمارستان روبروي عصر، ولي خیابان ،: تهران نشاني
 051-77887117-77884151تلفن : 

 www.elm.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( شكيپز آموزش توسعه افق .39

 مشهد پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز ،ي مشهدپزشك علوم دانشگاه مركزي، سازمان دانشگاه، خیابان : مشهد، نشاني

 .71487-14141 :كدپستي پزشكي،
 0111-7343111تلفن : 

 www.mums.ac.ir/j-fmejتارگاه : 
 
 
 

http://www.elm.ac.ir/
http://www.iranmedicallaw.com/
http://www.elm.ac.ir/
http://www.elm.ac.ir/
http://www.mums.ac.ir/j-fmej


 رستمینه )فصلنامه(  .41

 زابل پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .زابل پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت پزشكي علوم آموزشي مجتمع رجايي، شهید خیابان زابل،:  نشاني
 0135-5540880تلفن : 

 )فصلنامه( فسا پزشكي علوم دانشگاه مجله .41

 فسا پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر پزشكي، علوم دانشگاه سینا، ابن میدان فسا، فارس،:  نشاني
 0841-5550773تلفن : 

    www.jfums.hbi.irتارگاه : 

 )فصلنامه( شاپور جندي بهداشتي علوم .42

 ر اهوازشاپو جندي پزشكي علوم دانشگاه اشت،بهد  دانشكده:  امتیاز صاحب

 پژوهشي. معاونت،  اشتبهد دانشكده شاپور، جندي پزشكي علوم دانشگاه ،: اهواز نشاني
 0311-4847311تلفن : 

 جنتا شاپیر )دو ماهنامه( .43

 ر اهوازشاپو جندي پزشكي علوم دانشگاه فناوري، و تحقیقات معاونت:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر دوم، طبقه يك، شماره پزشكي دانشكده شاپور، جندي پزشكي علوم دانشگاه ،ي : اهوازنشان
 0311-4847574تلفن : 

 JOURNALS.AJUMS.AC.IR/JJHRتارگاه : 

 طب كار )فصلنامه( .44

 يزد صدوقي شهید پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 كدپستي مجله، دفتر فت،ص از ناشي ي هايبیمار تحقیقات مركز ،رهنمون شهید بیمارستان فرخي، خیابان يزد،:  نشاني
 :7714774111 

 tkj.ssu.ac.irتارگاه : 

 مراقبت هاي نوین )فصلنامه( .45

 بیرجند پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده:  امتیاز صاحب

 مامايي و پرستاري دانشكده بیرجند، پزشكي علوم دانشگاه غفاري، خیابان بیرجند،:  نشاني
 0131-3310578تلفن : 

 moderncare.bums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران و اسالم سنتي طب .46

 ايران اسالميجمهوري  پزشكي علوم گستانز : فرهنامتیا صاحب

 ن هاي جمهوريگستافرهن مجموعه ملي، كتابخانه ورودي مترو، ايستگاه از بعد حقاني، شهید بزرگراه : تهران، نشاني

 .پزشكي علوم گستانفرهن ساختمان ايران، اسالمي

http://www.jfums.hbi.ir/


 )فصلنامه( یزد پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز .47

 يزد صدوقي شهید پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز ناباروري، درماني و تحقیقاتي مركز روبروي بوعلي خیابان صفايیه، يزد،:  نشاني

 .يزد صدوقي شهید دانشگاه پزشكي
 0411-7531117تلفن : 

  www.ssu.ac.ir/edcjتارگاه : 

 شواهد )فصلنامه( بر مبتني مراقبت .48
 مشهد مامايي و پرستاري دانشكده:  امتیاز صاحب

 .7148714177 :كدپستي ،مشهد مامايي و پرستاري دانشكده سینا، ابن خیابان ، دانشگاه خیابان : مشهد، نشاني

 0111-7171111-4تلفن : 

 http://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/Njmsnm/index.phpتارگاه : 

 )فصلنامه( سالمت و وهشپژ .49

 گناباد پزشكي علوم دانشگاه سالمت، ارتقاي و اجتماعي توسعه تحقیقات مركز:  امتیاز صاحب

 ارتقاي و اجتماعي توسعه تحقیقات مركز پزشكي علوم دانشگاه آسیايي، جاده حاشیه گناباد، رضوي، خراساني : نشان

 .مجله دفتر، سالمت
 0144-8557051تلفن : 

 www.jrh.irتارگاه : 

 طب مكمل )فصلنامه( .51

 اراك پرستاري دانشكده:  امتیاز صاحب

 مجله دفتر آبي، بال مامايي، و پرستاري دانشكده بسیج، میدان سردشت، اراك،:  نشاني

 0731-3184101-7تلفن : 

 /http://cmja.arakmu.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( سالمت علوم در كیفي تحقیقات .51

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه:نشاني

 www.jqr.irتارگاه : 

 مدیریت ارتقاي سالمت )فصلنامه( .52

 ايران پرستاري علمي انجمنز : امتیا صاحب

 فصلنامه دفتر ايران، پرستاري انجمن ،تهران مامايي و پرستاري دانشكده توحید، میدان ،: تهران نشاني

 051-33175141تلفن : 

 jhpm.irتارگاه : 

http://www.ssu.ac.ir/edcj
http://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/Njmsnm/index.php
http://www.jrh.ir/
http://cmja.arakmu.ac.ir/
http://www.jqr.ir/


 )فصلنامه( درد و یهوشيب .53

 ايران پزشكي علوم دانشگاه درد و موضعي شيیهوب انجمن:  امتیاز صاحب

 .درد و شيیهوب بخش دفتر )ص(، اكرم رسول حضرت بیمارستان ان،: تهر نشاني

 051-33311711تلفن : 

 jap.iums.ac.irتارگاه : 

 )دو فصلنامه( پزشكي علوم در آموزش توسعه .54

 زنجان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .پزشكي علوم در آموزش توسعه مجله آموزشي، معاونت زنجان، پزشكي علوم دانشگاه آزادي، بلوار زنجان،ي : نشان
 0531-3113437تلفن : 

 http://zums.ac.ir/edujournaتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران شناسي آسیب .55

 ايران شناسي آسیب علمي انجمنز : امتیا صاحب

 .88 پالك ، شباهنگ )شهید طوسي( خیابان توحید، خیابان توحید، میدان ان،: تهر نشاني

 051-77711777تلفن : 

 www.ijp.iranpath.orgتارگاه : 

 فهان )فصلنامه(اص پزشكي دندان دانشكده مجله .56

 نفهااص پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دندان دانشكده:  امتیاز صاحب

 .پزشكي دندان دانشكده ن،فهااص پزشكي علوم دانشگاه جريب، ارن هزخیابا ،: اصفهان نشاني

 0411-8755755تلفن : 

 journals.mui.ac.ir/index.php/jidsتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران كار سالمت .57

 تهران پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .الوند واحد ن،تهرا پزشكي علوم دانشگاه اشت،بهد دانشكده ، 30 شماره الوند، خیابان آرژانتین، میدان ،: تهران نشاني

 051-7887117تلفن : 

 ioh.tums.ac.irتارگاه : 

 مدیریت سالمت )فصلنامه( .58

 رانته پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 دانشكده ،3 پالك االنبیا، خاتم بیمارستان روبروي ياسمي، رشید شهید خیابان)عج( ،  ولیعصر خیابان ،: تهران نشاني

 .پزشكي رساني اطالع و مديريت

http://zums.ac.ir/edujourna
http://www.ijp.iranpath.org/


 جهرم( پزشكي علوم دانشگاه) پارس پزشكي علوم دانشگاه مجله .59

 مجهر پزشكي علوم دانشگاهاز : امتی صاحب

 .علمي مجله دفتر پزشكي، علومگاه دانش ،شهید مطهري خیابان م،: جهر نشاني
 051-13443078تلفن : 

 www.jums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  قم پزشكي علوم دانشگاه مجله .61

 قم پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .يوهشپژ آموزشي معاونت دوم، طبقه قم، پزشكي علوم دانشگاه لواساني، شهید خیابان قم،:  نشاني
 0511-8815311-3تلفن : 

 journal.muq.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( پزشكي آموزش در توسعه م هايگا .61

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 در توسعه و مطالعات مركز صبا، ساختمان كرمان، پزشكي علوم دانشگاه پرديس باغ، ر هفتبلوا ابتداي كرمان،:  نشاني

 .پزشكي آموزش

 0431-4501445تلفن : 

 www.sdmej.irتارگاه : 

 )فصلنامه( سوم ارهر هزد ژنتیك .62

 نژاد كريمي حسن محمد دكتر:  امتیاز صاحب

 سیف، حسن خیابان ،4 فاز قدس، كشهر ان،تهر ايران، آبادي نجم نژاد كريمي ژنتیك و پاتولوژي مركز:  نشاني

 .1134 پالك م،چهار كوچه

 77087854تلفن : 

 www.g3m.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران اپیدمیولوژي مجله .63

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه ايران، اپیدمیولوژيست علمي انجمن:  امتیاز صاحب

 .5 پالك نظري، وحید شهید خیابان جنوبي، فلسطین خیابان انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني
 051-33373007تلفن : 

 irje.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران غذایي صنایع و تغذیه علوم مجله .64

 كشور غذايي صنايع و اي تغذيه تحقیقات انستیتو:  امتیاز صاحب

 .8 پالك غربي، ارغوان خیابان فرحزادي، شهید بلوار ،(غرب)قدس كشهر ان،: تهر نشاني

 051-55073438تلفن : 

 www.nsft.irتارگاه : 

http://www.jums.ac.ir/
http://www.sdmej.ir/
http://www.g3m.ir/
http://www.nsft.ir/


 )دوماهنامه( سالمت اطالعات مدیریت .65

 فهاناص پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب
 .فهاناص پزشكي علوم دانشگاه جريب، ارن هزخیابا ،: اصفهان نشاني

 0411-3374100تلفن : 

 www.journals.mui.ac.ir/himتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران پستان ي هايبیمار .66

 انتهر پزشكي علوم اهيدانشگ: جهاد  امتیاز صاحب

 051-77871510تلفن : 

 www.ijbd.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران محیط وسالمت   .67

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه ايران، محیط اشتبهد  علمي انجمن:  امتیاز صاحب

 .ايران محیط اشتبهد علمي انجمن ،چهارم طبقه ، 17 شماره نصرت، خیابان كارگر، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-33711545تلفن : 

 ijhe.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( زیبایي و پوست .68

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه جذام، و پوست ي هايبیمار وهشپژ و آموزش مركز:  امتیاز صاحب

 .جذام و پوست ي هايبیمار وهشپژ و آموزش مركز ، 311 شماره غربي، طالقاني خیابان ان،: تهر نشاني

 jdolati@sina.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( پزشكي علوم در پردازي نظریه ایراني مجله .69

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 diglib.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( كرمان پزشكي علوم دانشگاه مجله .71

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 مداوم آموزش مركز فني، دانشكده جنب ،چهارراه فرهنگیان از بعد اسالمي، يجمهور بلوار كرمان، ايران،:  نشاني

 .مجله دبیرخانه پزشكي، جامعه
 0431-5133881تلفن : 

 WWW.KMUSJOURNAL.IRتارگاه : 

 

 

 

http://www.kmusjournal.ir/


 ( )ماهنامه(ایران پزشكي علوم دانشگاه مجله) رازي پزشكي علوم .71

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 دانشگاه مركزي، اسناد و كتابخانه ساختمان ،8 پالك پورسینا، خیابان قدس، خیابان انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني

 .انتهر پزشكي علوم
 051-77733037تلفن : 

 rjms.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( یاخته .72

 اهيدانشگ جهاد رويان كدهوهشپژ:  امتیاز صاحب

 دفتر دوم، طبقه ، 438 پالك شقايق، كوچه نبش شم،ي هابن میدان شم،ي هابن خیابان خندان، سید پل از بعد:  نشاني

 .ياخته پزشكي نشريه
 051-55110771تلفن : 

 WWW.CELLJOURNAL.ORGتارگاه : 

 ( )فصلنامه(رفتار و اندیشه) ایران بالیني روانشناسي و روانپزشكي مجله .73

 ايرانپزشكي  علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .روان سالمت و رفتاري علوم دانشكده منصوري، شهید خیابان نیايش، خیابان ستارخان، خیابان ان،تهر ايران،:  نشاني

 051-33103777تلفن : 

 ijpcp.iums.ac.irتارگاه : 

 د( )دوماهنامه(بهبواه )كرمانش پزشكي علوم دانشگاه مجله .74

 كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مركز طالقاني، بیمارستان ،بهشتي شهید بلوار كرمانشاه،:  نشاني

 jbehbood.hbi.irتارگاه : 

 بهشتي )فصلنامه( شهید پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده مجله .75

 يبهشت شهید پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 .مجله دفتر ،3 طبقه ، دندانپزشكي دانشكده ، تيبهش شهید پزشكي علوم دانشگاه اوين، ان،: تهر نشاني

 051-55304010تلفن : 

 www.jds.sbmu.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( پایش .76

 هی دانشگا : جهاد امتیاز صاحب

 .54 پالك نظري، وحید شهید خیابان جنوبي، فلسطین خیابان انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني

 www.payeshjournal.irتارگاه : 

http://www.payeshjournal.ir/


 

 )دوماهنامه( ایران متابولیسم و ریز درون غدد مجله .77

 شهید بهشتي پزشكي علوم دانشگاه متابولیسم، و ريز درون غدد كدهوهشپژز : امتیا صاحب

 .ايران متابولیسم و ريز درون غدد تحقیقات مركز دوم، طبقه طالقاني، بیمارستان اوين، ان،: تهر نشاني

 051-55345100تلفن : 

 www.ijem.org.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ناباروري و باروري .78

 ( یناس ابن) اهيدانشگ جهاد پزشكي علوم نوين ي هايفناور گاهوهشپژ:  امتیاز صاحب

ي فناور گاهوهشپژ ،4 و5 پالك بو، شب بست بن يتهاان ، 17 خیابان ونك، خیابان چمران، بزرگراه ان،: تهر نشاني
 اهي.دانشگ جهاد پزشكي علوم نوين هاي

 051-55304100تلفن : 

 www.jri.ir/faتارگاه : 

 )فصلنامه(  كوثر پزشكي مجله .79

 ( جع) اله بقیه پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .ژيستاژن آفرند دانش موسسه ،3 طبقه ،5 پالك صانعي، بست بن پنجم، خیابان فاطمي، دكتر خیابان ان،: تهر نشاني
 051-77773317-30تلفن : 

 www.kowsarmedj.irتارگاه : 

 )ماهنامه( پزشكي دانشكده مجله .81

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده:  امتیاز صاحب

 پزشكي، دانشكده يوهشپژ معاونت ، 17 پالك عنايت، بست بن پورسینا، خیابان قدس، خیابان ان،: تهر نشاني

 .505 شماره اول، طبقه آموزش، ساختمان
 051-77735110تلفن : 

 tumj.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( گیالن پزشكي علوم دانشگاه مجله .81

 گیالن پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .گیالن پزشكي علوم دانشگاه يوهشپژ معاونت سیادتي، شهید خیابان نامجو، خیابان رشت،:  نشاني

 0141-4554038تلفن : 

 www.journal.gums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( بینا .82

 ايران اسالمي ريمهوج چشم بانكز : امتیا صاحب

 bina.jo.research.ac.irتارگاه : 

http://www.ijem.org.ir/
http://www.jri.ir/fa
http://www.journal.gums.ac.ir/


 )دوفصلنامه( ایران اي هسته پزشكي مجله .83

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .شريعتي دكتر بیمارستان شمالي، كارگر خیابان ان،: تهر نشاني

 051-77344444-3تلفن : 

 irjnm.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه(  دارویي علوم .84
 تبريز پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .دارويي علوم مجله دبیرخانه داروسازي، دانشكده ،(تبريز)شرقي آذربايجان استان پزشكي علوم دانشگاه تبريز،:  نشاني
 0311-4485517تلفن : 

 pharm-sci.tbzmed.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( قزوین پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله .85
 قزوين پزشكي علوم دانشگاهز : امتیا صاحب

 .قزوين پزشكي علوم دانشگاه ،شهید باهنر  بلوار ، قزوين:  نشاني

 057-44547513تلفن : 

 www.qums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( تنفس .86
 يشهید بهشت دانشگاه ريوي، ي هايبیمار و سل درماني و يوهشپژ_آموزشي مركز:  امتیاز صاحب

 شهید باهنر. خیابان دربند، ان،: تهر نشاني

 051-50107737تلفن : 

 www.tanaffosjournal.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران گرمسیري و عفوني ي هايبیمار .87
 واليتي اكبر علي دكتر:  امتیاز صاحب

 .ريوي ي هايبیمار و سل درماني و شيهپژو_آموزشي مركز دارآباد، نیاوران، ان،: تهر نشاني

 051-53107473تلفن : 

 www.iiccom.org/journal.aspتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران پزشكي چشم مجله .88

 ايران پزشكي چشم انجمن:  امتیاز صاحب

 .دوم طبقه ،3 پالك ،ه هماكوچ فاطمي، راه چهار به نرسیده كارگرشمالي، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-33717031-5تلفن : 

 www.irso.orgتارگاه : 

http://www.qums.ac.ir/
http://www.tanaffosjournal.ir/
http://www.iiccom.org/journal.asp
http://www.irso.org/


 )فصلنامه( قانوني پزشكي علمي مجله .89

 كشور قانوني پزشكي سازمان:  امتیاز صاحب

 .قانوني پزشكي علمي مجله دفتر كشور، قانوني پزشكي سازمان ت،بهش خیابان ،شهر پارك جنوبي ضلع ان،: تهر نشاني

 051-11317077تلفن : 

 sjfm.hbi.irتارگاه : 

 ( )دوماهنامه(ایران لیپید و دیابت مجله) ایران متابولیسم و دیابت مجله .91

 تهران پزشكي علوم دانشگاه متابولیسم و غدد علوم كدهوهشپژ:  امتیاز صاحب

ي بیمار و ديابت تخصصي فوق و تخصصي كلینیك ،3 پالك ،اللهي  نجات استاد نبش انقالب، خیابان ن،: تهرا نشاني
 .ايران لیپید و ديابت مجله ،1 طبقه متابولیك، هاي

 051-77753733تلفن : 

 www.jdmdonline.comتارگاه : 

 )فصلنامه( پوست ي هايبیمار .91

 ايران آمیزشي و پوست متخصصین انجمن:  امتیاز صاحب

 .طالقاني خیابان ان،: تهر نشاني

 051-77505713-11تلفن : 

 www.iranjd.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ویژه تهايمراقب و آنستزیولوژي انجمن مجله .92

 ويژه ت هايمراقب و آنستزيولوژي انجمن:  امتیاز صاحب

 .1 ش ،1 طبقه ، 413 پالك ماني، خیابان نبش شمالي، بهار خیابان ان،: تهر نشاني

 051-77743777تلفن : 

 www.iranesthesia.orgتارگاه : 

 (شرق طبیب)  نزاهدا پزشكي علوم تحقیقات مجله .93

 زاهدان  پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 www.zjrms.irتارگاه : 

 )فصلنامه( فارماكولوژي و فیزیولوژي .94

 ايران فارماكولوژي و فیزيولوژي انجمن:  امتیاز صاحب

 051-55357831-8تلفن : 

 /www.phypha.ir/ppjتارگاه : 

 

 

http://www.jdmdonline.com/
http://www.iranesthesia.org/
http://www.phypha.ir/ppj/


 )فصلنامه( خون وهشيپژ فصلنامه .95

 ايران خون انتقال سازمان تحقیقات مركز:  امتیاز صاحب

 .ايران خون انتقال سازمان میالد، بیمارستان جنب نوري، اله فضل شیخ وشهید همت  تقاطع ان،: تهر نشاني

 051-77301177تلفن : 

 www.bloodjournal.irتارگاه : 

 اشتي )فصلنامه(بهد تحقیقات انستیتو و اشتبهد دانشكده مجله .96

 انتهر پزشكي علوم دانشگاه اشتيبهد تحقیقات انستیتو و شتبهدا دانشكده:  امتیاز صاحب

 . اشتبهد دانشكده ن،تهرا پزشكي علوم دانشگاه قدس، خیابان انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-77777141تلفن : 

 sjsph.tums.ac.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران مفاصل و استخوان جراحي مجله .97

 ايران ارتوپدي جراحان انجمن:  امتیاز صاحب

 .شمالي اول طبقه ، 73 ساختمان ساسان، بیمارستان روبروي كشاورز، بلوار ان،: تهر نشاني

 051-77733174تلفن : 

 www.iranoa.orgتارگاه : 

 )فصلنامه( گوارش .98

 ايران كبد و گوارش متخصصین انجمن:  امتیاز صاحب

 .1 واحد ، 14 شماره يور،شهر كوچه ان،تهر قلب مركز جنب شمالي، كارگر خیابان ان،: تهر نشاني

 051-77441031-4تلفن : 

 www.iagh.orgتارگاه : 

 )فصلنامه( رواني اشتل بهداصو .99

 مشهد پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب
 .سینا ابن پزشكي روان آموزشي بیمارستان عاملي، حر بلوار فردوسي، میدان ،ي : مشهدشانن

 mums.ac.ir/mental_health/fa/indexتارگاه : 

 

 )فصلنامه(  اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي علوم فصلنامه .111
 انتهر پزشكي واحد اسالمي، آزاد دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .انتهر پزشكي علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه خاقاني، شهید خیابان شريعتي، خیابان ن،: تهرا نشاني

 051-55317111تلفن :

 www.iau-tmuj.irتارگاه : 

http://www.iranoa.org/
http://www.iagh.org/
http://www.iau-tmuj.ir/


 )فصلنامه( ایران اعصاب و مغز علوم فصلنامه .111
 ايران اعصاب و مغز متخصصین انجمن:  امتیاز صاحب

 .سوم طبقه ، 151 شماره ،اهیدن خیابان شیرازي، میرزاي خیابان ن،: تهرا نشاني

 051-77850055تلفن : 

 اشت )فصلنامه(بهد طلوع .112
 يزد صدوقي دشهی پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر اشت،بهد دانشكده يزد، صدوقي دشهی پزشكي علوم دانشگاه دانشجو، بلوار يزد،:  نشاني

 0411-3547113تلفن : 

 tbj.ssu.ac.irتارگاه : 

 )دوفصلنامه( ارگونومي .113
 ايران انساني عوامل سيمهند و ارگونومي انجمن:  امتیاز صاحب

 .اني همدپزشك علوم اشت،بهد دانشكده ،، همدانايران:  نشاني

 0711-7470575تلفن : 

 journal.iehfs.irتارگاه : 

 )فصلنامه( پزشكي تحقیقات مجله .114

 فارس پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مچهار طبقه نژاد، گركاني دكترشهید  كتابخانه شیراز، پزشكي دانشكده زند، خیابان شیراز،:  نشاني

 0811-5404811تلفن : 

 )فصلنامه( شناسي شنوایي .115

 تهران پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .شناسي شنوايي گروه توانبخشي، دانشكده علیشاه، صفي خیابان نبش انقالب، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-88351177تلفن : 

 aud.tums.ac.irتارگاه : 

 (فصلنامه دو) رفتاري علوم تحقیقات .116

 صفهانا پزشكي علوم دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .رفتاري علوم و تحقیات مركز نور، بیمارستان ،هشت بهشت خیابان ،صفهانا:  نشاني

 0411-55141تلفن : 

 www.journals.mui.ac.irتارگاه : 

 

 

http://www.journals.mui.ac.ir/


 )دوفصلنامه( ایران كودكان دندانپزشكي .117

 گلپايگاني وحید مجتبي دكتر:  امتیاز صاحب

 .70 پالك غربي، پیروزي گیشا، ان،: تهر نشاني

 051-77533074تلفن : 

 iapdent.irتارگاه : 

 )فصلنامه( ایران جراحي نشریه .118

 ايران جراحان جامعه:  امتیاز صاحب

 .ايران جراحان جامعه مركزي دفتر 181 شماره میرداماد، خیابان ان،: تهر نشاني

 051-53301350-40تلفن : 

 www.ijs.irتارگاه : 

 (فصلنامه) پزشكي لیزر .119

 رانته پزشكي علوم واحداهي دانشگ جهاد شيوهپژ معاونت:  امتیاز صاحب

 .5 طبقه ، 14 پالك ر،شهید مهاج كوچه شمالي، رديسهرو ابتداي خندان، سید ان،: تهر نشاني

 051-33373337تلفن : 

 www.icml.irتارگاه : 

 (فصلنامه) تغذیه و غذایي علوم .111

 تحقیقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه:  امتیاز صاحب

 و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه حصارك، سمت به ي،فهاناص اشرفي بزرگراه يتهاان پونك، میدان ان،: تهر نشاني
 .غذايي صنايع سيمهند و علوم دانشكده تحقیقات،

 051-33731300تلفن : 

 www.jftn.srbiau.ac.irتارگاه : 

 (فصلنامه( ) كاربردي روانشناسي) رفتار و اندیشه .111

 دهنرو واحد اسالمي، آزاد دانشگاه:  امتیاز صاحب

 .مجله دفتر ، 7 ساختمان اسالمي، آزاد دانشگاه ،دهنرو:  نشاني

 051-83103133تلفن : 

 JOURNAL.RIAU.AC.IRتارگاه : 

http://www.ijs.ir/
http://www.jftn.srbiau.ac.ir/

