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١ 
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شھید (پژوھش در پزشكي 

 )بھشتي
 ٨۶/٧/٢ ٧٣آبان 

٢ Medical Journal of the Islamic Republic of Iran   ٨۶/١٠/٣  ٧٣آبان 

٣ Iranian Journal of medical sciences   ٨٨/۴/۴  ٧٣آبان 

 ٨۴/١٠/٣  ٧٣آبان  )دانشگاه علوم پزشكي تھران(مجله دانشكده پزشكي  ۴

 ٨٧/١٠/٣  ٧٣آبان  مجله دانشگاه علوم پزشكي تبريز ۵

 ٨۶/٧/١۴  ٧٣آبان  )مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمھوري اسالمي ايران(نظام پزشكي  ۶

 ٨۵/۵/١ ٧٤خرداد  طب و تزكیه ٧

 ٨۶/٨/٧ ٧٤خرداد  مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفھان ٨

٩ DARU )٨٨/٣/٧ ٧٤خرداد  )مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تھران 

 ٨۶/٧/١۴ ٧٤خرداد  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان ١٠

 ٨۶/٣/۶ ٧٤خرداد  *)مجله سازمان پزشكي قانوني كشور(پزشكي قانوني  ١١

 ٨۵/١٠/٣ ٧٤خرداد  مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شھید بھشتي ١٢

 ٨٧/۵/١ ٧٤خرداد  مجله دانشگاه علوم پزشكي گیالن ١٣

١۴ Urology Journal٨٧/١٠/١٩ ٧٤خرداد  *مجله ارولوژي ايران 

١۵ Acta Medica Iranica ٨۶/٨/٧ ٧٦مرداد 

 ٨۶/٧/۵ ٧٤خرداد *پزشكي ھسته اي ايران ١۶

 ٨٨/۵/١  ٧٥مھر *)مجله بانك چشم جمھوري اسالمي ايران(بینا  ١٧

 ٨٧/۴/۴ ٧٨دي *)دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقیقات بھداشت روان(انديشه و رفتار  ١٨

 ٨٧/١/٢٣ ٧٦تیر )مجله دانشگاه علوم پزشكي شھید بھشتي(پژوھنده  ١٩

 ٨۵/٧/۵ ٧٦مرداد مجله دانشگاه علوم پزشكي شھید صدوقي يزد ٢٠

 ٨٧/۵/١ ٧٦مرداد مجله دانشگاه علوم پزشكي ھمدان ٢١

 ٨٧/٣/۶ ٧٦مرداد )...مجله دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا(كوثر  ٢٢

 ٨۶/۵/١٢ ٧٦مرداد  )مجله جامعه اسالمي دندانپزشکان(دندانپزشكي  ٢٣

 ٨٧/۵/١  ٧٦مرداد مجله دانشكده پزشكي سبزوار ٢۴

 ٨٧/۵/١ ٧٦دي مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ٢۵

 ٨٧/١٠/٢٧ ٧٦دي  )مجله دانشگاه شاھد(دانشور  ٢۶

 ٨۵/١١/٧ ٧٧ارديبھشت )مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفھان(پژوھش در علوم پزشكي  ٢٧

 ٨۶/٧/١۴ ٧٧ارديبھشت مجله دانشگاه علوم پزشكي اھواز ٢٨

 ٨۶/٨/٧ ٧٧ارديبھشت )مجله دانشگاه علوم پزشكي كاشان(فیض  ٢٩

٣٠ 
مجله انجمن بیماري ھاي عفوني و (بیماري ھاي عفوني و گرمسیري 

 *)گرمسیري
ارديبھشت 

٧٧ 
٨۵/١٢/٢۴ 

 ٨٧/۴/١٨ ٧٧ارديبھشت مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين ٣١

 *فیزيولوژي و فارماكولوژي ٣٢
ارديبھشت 

٧٨ 
٨٧/١١/۴ 

 ٨۶/۵/٢۶ ٧٨مرداد  حكیم  ٣٣

 ٨۵/١٢/٢۴ ٧٨آذر )مجله دانشگاه علوم پزشكي تھران(دندانپزشكي  ٣۴



٣۵ 
مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربیت (علوم پايه پزشكي مدرس 

 )مدرس
 ٨۴/١٠/١٩ ٧٨دي 

٣۶ Iranian Biomedical Journal )٨۶/١٠/١٩ ٧٨دي  )مجله انستیتو پاستور ايران 

 ٨۵/١١/١٩ ٨١بھمن  مجله دانشگاه علوم پزشكي ارومیه ٣٧

٣٨ Archives of Iranian Medicine )٨٧/٠٢/١١  ٧٨آذر )مجله فرھنگستان علوم پزشكي 

 ٨۶/۶/۵ ٧٨آذر مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ٣٩

۴٠ 
مجله مركز تحقیقات غدد درون ريز و (غدد درون ريز و متابولیسم ايران 

شھید بھشتي؛ انجمن متخصصین غدد درون ريز  .پ .متابولیسم دانشگاه ع
 *)ايران

 ٨٧/١٢/٢۵  ٧٨اسفند 

 ٨٧/١٢/٢۵ ٧٨اسفند  *)مجله پژوھشكده رويان، جھاد دانشگاھي واحد علوم پزشكي ايران(ياخته  ۴١

 ٨۵/١٢/٢٩  ٧٨اسفند  )مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز(علوم دارويي  ۴٢

 ٨۵/۴/۴  ٧٨اسفند  *)دانشگاه علوم پزشكي مشھد(گوش، گلو، بیني و حنجره ايران  ۴٣

 ٨٧/١٢/١٧  ٧٨اسفند  *)مجله انجمن متخصصین بیماري ھاي پوست ايران(بیماري ھاي پوست  ۴۴

 ٨۵/۶/۵ ٧٨اسفند  مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل  ۴۵

 ٨۵/۶/۵ ٨١بھمن  )مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك(ره آورد دانش  ۴۶

 ٨۶/٨/٧ ٧٩آذر )مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان(ِكومش  ۴٧

۴٨ Medical Journal of the Iranian Hospital ٨۴/٩/۵ ٧٩آذر 

 ٨۶/٩/٢٢ ٧٩آذر *)مجله جھاد دانشگاھي(باروري و ناباروري  ۴٩

۵٠ Iranian Journal of Public Health )٨۶/٨/٩ ٨٠فروردين  )مجله انجمن علمي بھداشت ايران 

 ٨۵/١٠/٣ ٧٩اسفند  )دانشگاه علوم پزشكي مشھد(علوم پايه پزشكي ايران  ۵١

 ٨٧/١١/١٩ ٨١بھمن  مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ۵٢

 ٨٨/۵/١ ٨٠مرداد  مجله دانشگاه علوم پزشكي شھركرد ۵٣

 ٨۵/٧/۵ ٨٠مرداد  مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان ۵۴

 ٨۶/٨/٧ ٨٠مرداد  )مجله دانشگاه علوم بھزيستي و توانبخشي(توانبخشي  ۵۵

 ٨٧/٩/۵ ٨٠مرداد  *)انجمن چشم پزشكي ايران(مجله چشم پزشكي ايران  ۵۶

 ٨۶/٩/۵ ٨٠آبان  )مجله دانشگاه علوم پزشكي بوشھر(طب جنوب  ۵٧

 ٨۶/٩/١٢ ١٣٨٠آذر ماه  مجله دانشگاه علوم پزشكي گلستان  ۵٨

۵٩ Iranian Heart Journal*  ٨٧/٠٢/١٠ ٨٠آبان 

 ٨۶/۶/۵ ٨١مھر )مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(بھبود  ۶٠

 ٨۵/٨/١٨ ٨١آبان  *)مجله پژوھشكده گیاھان دارويي جھاد دانشگاھي(گیاھان دارويي  ۶١

۶٢ Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology*  ٨۵/٨/١٨ ٨١آبان 

 ٨۶/١/٢١ ٨١بھمن  )مجله پژوھشكده علوم بھداشتي جھاد دانشگاھي(پايش  ۶٣

 ٨۶/٢/١١ ٨١بھمن   *تنفس ۶۴

 ٨٧/٣/۶ ٨١بھمن  )مجله دانشگاه علوم پزشكي زاھدان(طبیب شرق  ۶۵

۶۶ 
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت ھاي ويژه (آنستزيولوژي و مراقبت ھاي ويژه 

 *)ايران
 ٨٧/۴/۴ ٨١بھمن 

 ٨۶/١٠/١٩ ٨٢خرداد )مجله دانشگاه علوم پزشكي ھرمزگان(مجله پزشكي ھرمزگان  ۶٧

۶٨ 
مركز تحقیقات غدد درون ريز و متابولیسم دانشگاه علوم (ديابت و لیپید ايران 

 *)پزشكي تھران، انجمن متخصصان غدد درون ريز ايران
 ٨٧/١١/١ ٨٢خرداد

 ٨۶/٠٧/٠٢ ٨٢مھر  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  ۶٩

 ٨۶/٧/۵ ٨٢مھر  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ٧٠

٧١ 
Journal of Medical Education* ) مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم

 )پزشكي شھید بھشتي
 ٨۵/٧/۵ ٨٢مھر 

 ٨۶/۴/۴ ٨٢مھر  )مجله دانشگاه علوم پزشكي لرستان(يافته  ٧٢

٧٣ 
دانشگاه علوم پزشكي (مجله دانشكده بھداشت و انستیتو تحقیقات بھداشتي 

 )تھران
 ٨۵/٩/۵ ٨٢آذر 

 ٨۶/٨/٩ ٨٢آذر  مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشھد ٧۴

 ٨٧/٩/۵ ٨٢آذر  مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ٧۵

٧۶ Iranian Journal of Pharmaceutical Research  ٨۶/٩/٢٢ ٨٢آذر 



 

 

 ٨۶/۶/۵ ٨٢اسفند  *طب نظامي ٧٧

 ٨۶/۶/۵ ٨٣خرداد )مجله دانشگاه علوم پزشكي ياسوج(ارمغان دانش  ٧٨

٧٩ Iranian Journal of Radiation Research*  ٨٨/۴/٢٠ ٨٣تیر 

 ٨۶/٨/٧ ٨٣خرداد )مجله دانشگاه علوم پزشكي گناباد(افق دانش  ٨٠

 ٨٧/۴/١٨ ٨٣خرداد *مجله علوم تشريحي ٨١

 ٨۵/٣/١٨ ٨٣خرداد تحقیقات پزشكي  ٨٢

 ٨۵/٨/٩ ٨٣آبان   *تازه ھاي علوم شناختي ٨٣

 ٨٧/٨/٩ ٨٣آبان  *جراحي استخوان و مفاصل ايران ٨۴

٨۵ Iranian Journal of Radiology )٨٧/٩/٨ ٨٣آبان  *)دانشگاه علوم پزشكي تھران 

 ٨٧/٨/٩ ٨٣آبان  *)دانشگاه علوم پزشكي تھران(بیماري ھاي كودكان ايران  ٨۶

 ٨۶/١٠/١٩ ٨٣دي مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ٨٧

 ٨۵/١٠/١٩ ٨٣دي *زنان، مامايي و نازايي ٨٨

 ٨۵/١٠/١۵ ٨٣دي مجله دانشکده دندانپزشکی مشھد ٨٩

٩٠ Journal of Dentistry *  ٨۶/١٠/١٩ ٨٣دي 

 ٨۶/٣/٧ ٨٤خرداد  *)مجله مركز تحقیقات سازمان انتقال خون ايران(خون  ٩١

٩٢ Iranian Journal of Immunology*  ٨٨/٣/٧ ٨٤خرداد 

 ٨٧/٣/٧ ٨٤خرداد مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمھوری اسالمی ایران ٩٣

٩۴ International Journal of Endocrinology and Metabolism*  ٨٨/٣/٧ ٨٤خرداد 

 ٨۶/١٠/١٩ ٨٤خرداد *)مجله جامعه جراحان ايران(جراحي ايران  ٩۵

 ٨٧/٣/٧ ٨٤خرداد مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ٩۶

 ٨۵/۴/۴ ٨٤تیر   *)مجله انجمن متخصصین گوارش و كبد ايران(گوارش  ٩٧

 ٨۵/۴/۴ ٨٤تیر   *فیزيك پزشكي ايران ٩٨

٩٩ Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics-EJournal  ٨۶/۴/۴  ٨٤تیر 

١٠٠ Iranian Journal of Reproductive Medicine *   ٨٨/۴/۴  ٨٤تیر 

 ٨٨/۴/١۵ ٨٤تیر  )مجله دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پزشكي تھران(علوم پزشكي  ١٠١

 ٨۵/۵/١  ٨٤مرداد  *)مجله انجمن متخصصین مغز و اعصاب ايران(علوم مغز و اعصاب ايران  ١٠٢

١٠٣ Iranian Journal of Environment Health Science & Engineering  ٨٨/۵/١ ٨٥خرداد 

 ٨۶/٢/۴ ٨٥خرداد  *)مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تھران(شنوايي شناسي  ١٠۴

١٠۵ 
مجله مركز لیزرپزشكي جھاد دانشگاھي واحد علوم پزشكي (لیزرپزشكي 

 *)تھران
 ٨۶/٣/۶ ٨٥خرداد

١٠۶ Shiraz E Medical Journal*-EJournal  ٨٨/۵/٧ ٨٥مرداد 

١٠٧ 
Arya Atherosclerosis ) مجله مركز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم

 *)پزشكي اصفھان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران
 ٨۵/١١/٧ ٨٥مرداد 

 ١٣٨٧/۶/۴ ١٣٨۵/۶/۴ )دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران(پرستاري ايران  ١٠٨

 ١٣٨۶/١٢/٢١ ١٣٨۵/۶/۴ )مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شیراز(دندانپزشكي  ١٠٩

 ١٣٨۶/٧/٨ ١٣٨۵/٧/٨ )مجله انجمن متخصصین علوم دارويي ايران(علوم دارويي ايران  ١١٠


