
 :فارسی زبان آموزش پزشکی مجالت 

 داخلی:

 در علوم پزشکی مجله ایرانی آموزش     -۱

 پژوهشی )پزشکی( به زبان فارسی، انگلیسی -فصلنامه آموزش پزشکی دارای رتبه علمی 

استان درمانی  -ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیمرکز مطالعات و توسعه صاحب امتیاز و ناشر:

 http://www.ijme.ir :نشانی الکترونیکی سایت      اصفهان

 

 

 در آموزش پزشکی فصلنامه گام های توسعه    -۲

 پژوهشی )پزشکی( به زبان فارسی -دو فصلنامه دارای رتبه علمی    

  مطالعات و توسعه آموزش پزشکیصاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز 

 http://www.sdmej.com نشانی الکترونیکی سایت:

http://www.ijme.ir/
http://www.sdmej.com/


 

 

 پزشکی آموزش مجله    -۳

 پژوهشی )پزشکی( به زبان انگلیسی -فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی دارای رتبه علمی   

  خدمات بهداشتی شهید بهشتی صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و  

 http://www.jmededu.com :نشانی الکترونیکی سایت

 فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد    -۴

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد صاحب امتیاز و ناشر : 

 http://www.ssu.ac.ir/index.php?id= نشانی الکترونیکی سایت:

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id


 

 

 فصلنامه آموزش عالی    -۵

 انجمن آموزش عالی ایران صاحب امتیاز و ناشر : پژوهشی به زبان فارسی -فصلنامه دارای رتبه علمی 

 http://www.ihea.ir/?/magazine نشانی الکترونیکی سایت:

 

 عالی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش    -۶

 پژوهشی به زبان فارسی، انگلیسی -فصلنامه علوم انسانی دارای رتبه علمی   

  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی صاحب امتیاز و ناشر :  

 http://www.irphe.ir :نشانی الکترونیکی سایت

 فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی -۷

 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان   

http://www.ihea.ir/?/magazine


 http://www.zums.ac.ir/edujournal : نشانی الکترونیکی سایت

 

 

 فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دو -۸

 صاحب امتیاز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هرمزگان 

   /http://dsme.hums.ac.ir: نشانی الکترونیکی سایت

 

http://www.zums.ac.ir/edujournal
http://dsme.hums.ac.ir/


 

 

 

 فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور -۹

  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صاحب امتیاز: معاونت توسعه آموزش 

  journals.ajums.ac.ir نشانی الکترونیکی سایت :

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


 

 مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی -۱۰

 بهداشتی درمانی گیالن صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 /http://rme.gums.ac.ir : نشانی الکترونیکی سایت

 

http://rme.gums.ac.ir/


 دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -۱۱

 http://www.edcbmj.ir :نشانی الکترونیکی سایت  «عج»صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  

 

 آینده آموزش پزشکی  فصلنامه-۱۲

 fmej-www.mums.ac.ir/j نشانی الکترونیکی سایت:دانشگاه علوم پزشکی مشهد  : صاحب امتیاز  

 

  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابلفصلنامه آموزش پزشکی مرکز  دو -۱۳

http://www.edcbmj.ir/
http://www.mums.ac.ir/j-fmej


نشانی الکترونیکی   صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی بابل

 www.mededj.ir  سایت:

 

 الکترونیکی سبز  فصلنامه -۱۴

 edc.sums.ac.ir الکترونیکی سایت:  نشانیصاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 https://jamp.sums.ac.ir/ شیراز:  jamp. مجله ۱۵

 مجله آموزش علوم پزشکی شیراز

Journal of Advances in Medical Education & Professionalism (JAMP) 

Pub Med 

 

http://www.mededj.ir/
https://jamp.sums.ac.ir/


 

 :آموزش پزشکی به زبان انگلیسیمجالت طراز اول برخی از 

  Review of Educational Research 

  The Internet and Higher Education 

  Educational Psychologist 

  Educational Research Review 

  Educational Psychology Review 

  Journal of Educational Psychology 

  Educational Researcher 

  Harvard Educational Review 

  Journal of Teacher Education 

  Educational Evaluation and Policy Analysis 

  Anatomical Sciences Education 

           Studies in Science Education 

  International Journal of Artificial Intelligence in Education 

          Journal of Higher Education 

  Research in Higher Education 

          Active Learning in Higher Education 

  Studies in Higher Education 

  Higher Education 

  Teaching and Teacher Education 

  Journal of Education Policy 

           Academic Medicine 



 Medical Education 

 

 Medical Teacher 

 

 Advances in Health Sciences Education 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2923.1986.tb01163.x
https://www.tandfonline.com/loi/imte20
https://www.springer.com/journal/10459


 BMC Medical Education  

 

 Teaching and Learning in Medicine 

 
 

The Clinical teacher 

 
 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/
http://www.tandfonline.com/toc/htlm20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291743-498X/homepage/vodcasts.htm


 The journal of Continuing Education in Nursing 

 

  Journal of Nursing Education and Practice 

 
 

 Nursing education 

http://www.healio.com/nursing/journals/jcen/2014-8-45-8
http://www.springer.com/education%20%26%20language/journal/10459
http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep
http://www.healio.com/journals/jne


 

 Nurse Educator 

 

 Nurse Education in Practice 

 

 Nurse Education Today 

http://journals.lww.com/nurseeducatoronline/pages/default.aspx
http://www.nurseeducationinpractice.com/
http://www.journals.elsevier.com/nurse-education-today


 

 Health Education Research 

 Journal of Graduate Medical Education 

 Journal of Surgical Education  

 Postgraduate Medical Journal  
 Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in 

HealthcareTeaching and Learning in Medicine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در حوزه آموزش علوم پزشکی لینک های مفید پژوهشی

 

/https://beallslist.weebly.com 

https://joannabriggs.org/ 

https://rsf.research.ac.ir/ 

https://sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

https://www.bemecollaboration.org/ 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/ 

https://www.dundee.ac.uk/ 

https://www.equator-network.org 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk3827/ 

https://www.tripdatabase.com/ 

https://beallslist.weebly.com/
https://joannabriggs.org/
https://rsf.research.ac.ir/
https://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://www.bemecollaboration.org/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.dundee.ac.uk/
https://www.equator-network.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk3827/
https://www.tripdatabase.com/

