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  P-ISSN E-ISSN  ب امتیازاحص  عنوان

1  Advanced Pharmaceutical Bulletin 7308-2251  5881-2228 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک 

2  Archives of Clinical Infectious 
Diseases 

 2641-2345  4390-2008 یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه

3  Archives of Pediatric Infectious 
Diseases 

 1836-2322  1828-2322 یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه

4  Archives of Trauma Research 953-2251 کاشان یعلوم پزشک دانشگاهX  2251-9599 

5  ARYA Atherosclerosis 6638-2251  7020-1735 اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه 

6  Avicenna Journal of Phytomedicine 7949-2228  7949-2228 مشهد یعلوم پزشک دانشگاه 

7  Bioimpacts 5660-2228  5652-2228 زیتبر یعلوم پزشک دانشگاه 

8  Galen Medical Journal 2379-2322  5423-2228 فسا یعلوم پزشک دانشگاه 

9  Health Scope 9513-2251  8959-2251 زاهدان یعلوم پزشک دانشگاه 

10  International Cardiovascular 
Research Journal 

 9149-2251  9130-2251 رازیش یعلوم پزشک دانشگاه
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11  International Journal of Fertility & 
Sterility 

 076X  2008-0778-2008  موسسه رویان

12  International Journal of Molecular 
and Cellular Medicine 

 9645-2251  9637-2251  دانشگاه علوم پزشکی بابل

13  International Journal of Organ 
Transplantation Medicine 

 6490-2008  6482-2008  مرکز پیوند اعضا ابوعلی سینا

14  International Journal of Pediatrics 5055-2345  5047-2345  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

15  Iranian Journal of Cancer 
prevention 

 2401-2008  2398-2008  بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید 

16  Iranian Journal of Neonatology 2158-2322  7510-2251  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

17  Iranian Journal of Nuclear Medicine 2509-2008  2824-1681  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

18  Iranian Journal of Pediatric 
Hematology and Oncology 

علوم پزشکی شهید صدوقی دانشگاه 
 8892-2008  8892-2008  یزد

19  Iranian Journal of Psychiatry and 
Behavioral Sciences 

 9287-1735 8639-1735  مازندران پزشکی علوم دانشگاه

20  Journal of Cardiovascular and 
Thoracic Research 

 6830-2008  5117-2008  علوم پزشکی تبریز دانشگاه
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21  Journal of Lasers in Medical 
Sciences 

 6721-2228  9783-2008  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

22  Journal of Oral Health and Oral 
Epidemiology 

 1372-2322  3346-2345  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

23  Jundishapur Journal of Natural 
Pharmaceutical Products 

جندي شاپور دانشگاه علوم پزشکی 
 7876-2228  7780-1735  اهواز

24  Middle East Journal of Cancer 6687-2008  6709-2008  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

25  Nursing and Midwifery Studies 1674-2322  1488-2322  دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

26  Research in Pharmaceutical 
Sciences 

 5362-1735  9414-1735  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

27  Research Journal of 
Pharmacognosy 

انجمن متخصصین 
 5977-2345 4458-2345 ایران  فارماکوگنوزي

28  Trauma Monthly  7472-2251  7464-2251  بقیه اهللاعلوم پزشکی دانشگاه 

29  
  بهداشت و ایمنی کار

Journal of Health and Safety at 
Work 

 807X  2383-2088-2251  دانشگاه علوم پزشکی تهران
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