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65 Quar le 1 2.51 تبریز پزشکی علوم دانشگاه  BioImpacts 1  

64 Quar le 1 2.1 تبریز پزشکی علوم دانشگاه  Advanced Pharmaceutical Bulletin 2 

68 Quar le 1 1.9 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه  Research in Pharmaceutical Sciences 3 

69 Quar le 1 1.89 ایران محیط بهداشت علمی انجمن  Journal of Environmental Health Science and 
Engineering 

4  

75 Quar le 1 1.81 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  Iranian Endodontic Journal 5  

69 Quar le 1 1.7 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  Iranian Journal of Pharmaceutical Research 6 

51 Quar le 1 1.59 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  Journal of Lasers in Medical Sciences 7 

16 Quar le 1 0.36 تهران پزشکی علوم دانشگاه  Journal of Medical Ethics and History of 
Medicine 

8  

69 Quar le 2 2.03 تهران پزشکی علوم دانشگاه  Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 9 

63 Quar le 2 1.79 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  International Journal of Endocrinology and 
Metabolism 

10 
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63 Quar le 2 1.67 اهللا بقیه پزشکی علوم دانشگاه  Hepatitis Monthly 11  

57 Quar le 2 1.62 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه  International Journal of Preventive Medicine 12 

61 Quar le 2 1.59 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  Gastroenterology and Hepatology From Bed 
to Bench 

13 

50 Quar le 2 1.52 بابل پزشکی علوم دانشگاه  Caspian Journal of Internal Medicine 14  

52 Quar le 2 1.47 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه  Journal of Research in Medical Sciences 15  

58 Quar le 2 1.38 ایران درد و آنستزي رژیونال انجمن  Anesthesiology and Pain Medicine 16 

58 Quar le 2 1.33 ایران پاستور انستیتو  Iranian Biomedical Journal 17 

55 Quar le 2 1.33 اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه  Jundishapur Journal of Natural 
Pharmaceutical Products 

18  

60 Quar le 2 1.3 رویان پژوهشگاه دانشگاهی، جهاد  International Journal of Fertility and Sterility 19 

51 Quar le 2 1.3 نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان  International Journal of Occupational and 
Environment Medicine 

20 
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55 Quar le 2 1.27 
فناوري هاي جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه 

  Journal of Reproduction and Infertility 21 نوین علوم زیستی

48 Quar le 2 1.27 دانشگاه علوم پزشکی همدان Journal of Research in Health Sciences 22 

49 Quar le 2 1.26 فرهنگستان علوم پزشکی Archives of Iranian Medicine 23 

53 Quar le 2 1.22 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Injury and Violence Research 24  

51 Quar le 2 1.18 دانشگاه علوم پزشکی تهران Asian Journal of Sports Medicine 25  

53 Quar le 2 1.13 
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 

 انجمن باروري و ناباروري ایران
International Journal of Reproductive 
BioMedicine 

26 

55 Quar le 2 1.1 هالل احمر Iranian Red Crescent Medical Journal 27 

46 Quar le 2 1.07 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Journal of Ophthalmic and Vision Research 28  

49 Quar le 2 1.03  شیرازدانشگاه علوم پزشکی  Iranian Journal of Medical Sciences 29 

45 Quar le 2 0.89 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن 

 Iranian Journal of Immunology 30 ایمونولوژي و آلرژي ایران
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68 Quar le 3 1.99 جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان Cell Journal 31  

65 Quar le 3 1.63 دانشگاه علوم پزشکی مشهد Iranian Journal of Basic Medical Sciences 32 

58 Quar le 3 1.45 دانشگاه علوم پزشکی تهران DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 33 

66 Quar le 3 1.45 انجمن حشره شناسی ایران Journal of Arthropod-Borne Diseases 34  

54 Quar le 3 1.3 
جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریی هاي 

  Avicenna Journal of Medical Biotechnology 35 نوین علوم زیستی

56 Quar le 3 1.23 انجمن انگل شناسی ایران Iranian Journal of Parasitology 36 

54 Quar le 3 1.17 دانشگاه علوم پزشکی تهران International Journal of 
HematologyOncology and Stem Cell Research 

37 

59 Quar le 3 1.15 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز Jundishapur Journal of Microbiology 38  

41 Quar le 3 1.1  نفرولوژي ایرانانجمن  Iranian Journal of Kidney Diseases 39 

55 Quar le 3 1.08 انجمن علمی میکروب شناسی ایران Iranian Journal of Microbiology 40 
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100 Quar le 3 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز Journal of Cardiovascular and Thoracic 
Research 

41 

48 Quar le 3 0.98 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ARYA Atherosclerosis 42 

43 Quar le 3 0.97 
مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا 

 ابوعلی سینا
International Journal of Organ 
Transplantation Medicine 

43 

51 Quar le 3 0.88 دانشگاه علوم پزشکی ایران Basic and Clinical Neuroscience 44 

49 Quar le 3 0.85 دانشگاه علوم پزشکی تهران Iranian Journal of Pediatrics 45 

38 Quar le 3 0.85 انجمن علمی بهداشت ایران Iranian Journal of Public Health 46 

41 Quar le 3 0.85 دانشگاه علوم پزشکی تهران Journal of Medical Hypotheses and Ideas 47 

48 Quar le 3 0.84 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Iranian Journal of Cancer Prevention 48 

46 Quar le 3 0.84 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا Nephro-Urology Monthly 49 

44 Quar le 3 0.76 دانشگاه علوم پزشکی تهران Iranian Journal of Psychiatry 50 
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44 Quar le 3 0.76 دانشگاه علوم پزشکی مشهد The Archives of Bone and Joint Surgery 51 

44 Quar le 3 0.76 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Urology Journal 52 

42 Quar le 3 0.72 دانشگاه علوم پزشکی تهران Acta Medica Iranica 53 

37 Quar le 3 0.71 دکتر محمد جواد زیبایی نژاد International Cardiovascular Research 
Journal 

54 

45 Quar le 3 0.7 دانشگاه علوم پزشکی مشهد Iranian Journal of Otorhinolaryngology 55 

46 Quar le 3 0.69 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر 

 Iranian Journal of Child Neurology 56 محمد قفرانی

37 Quar le 3 0.69  اهللا بقیهدانشگاه علوم پزشکی  Trauma Monthly 57 

43 Quar le 3 0.66 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Dental Research Journal 58 

36 Quar le 3 0.64 دانشگاه علوم پزشکی ایران Medical Journal of Islamic Republic of Iran 59 

38 Quar le 3 0.64 نازایی ایران مجله زنان، مامایی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد  60 
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41 Quar le 3 0.63 دانشگاه علوم پزشکی مازندران Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral 
Sciences 

61 

40 Quar le 3 0.63 انجمن رادیولوژي ایران Iranian Journal of Radiology 62 

33 Quar le 3 0.63 دانشگاه علوم پزشکی شیراز Journal of Biomedical Physics and 
Engineering 

63 

31 Quar le 3 0.52 دانشگاه علوم پزشکی کرمان International Journal of Health Policy and 
Management 

64 

28 Quar le 3 0.5 65 فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی 

31 Quar le 3 0.48 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Tanaffos 66 

31 Quar le 3 0.47 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Archives of Pediatric Infectious Diseases 67 

17 Quar le 3 0.44 انجمن متخصصین علوم دارویی Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 68 

29 Quar le 3 0.44 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Reports in Pharmaceutical 
Sciences 

69 

25 Quar le 3 0.43 شرکت بین المللی پارت طب ارس International Journal of Womens Health and 
Reproduction Sciences 

70 



  و چارك گروه موضوعی مربوطه 2016 سال  CiteScore مقادیر برحسب علوم پزشکی کشوروضعیت مجالت 
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20 Quar le 3 0.42 71 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 

26 Quar le 3 0.4 دانشگاه علوم پزشکی تهران The Journal of Tehran University Heart 
Center 

72 

21 Quar le 3 0.39 73 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

27 Quar le 3 0.36 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Archives of Clinical Infectious Diseases 74 

25 Quar le 3 0.34 75 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

24 Quar le 3 0.34 76 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

18 Quar le 3 0.29 77 مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان  پزشکی زنجان  علوم  دانشگاه 

21 Quar le 3 0.28 دانشگاه علوم پزشکی مشهد Iranian Journal of Neonatology 78 

19 Quar le 3 0.24 دانشگاه علوم پزشکی شیراز Shiraz E Medical Journal 79 

16 Quar le 3 0.22 80 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
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54 Quar le 4 0.9 دانشگاه علوم پزشکی تهران Iranian Journal of Allergy, Asthma and 
Immunology 

81 

23 Quar le 4 0.31 انجمن علمی آسیب شناسی ایران Iranian Journal of Pathology 82 

20 Quar le 4 0.3 انجمن فیزیولوژي و فارماکولوژي Physiology and Pharmacology 83 

17 Quar le 4 0.28 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک 

 Iranian Journal of Medical Physics 84 پزشکی ایران

22 Quar le 4 0.27 دانشگاه علوم پزشکی تهران Iranian Journal of Nuclear Medicine 85 

24 Quar le 4 0.27 انستیتو پرتو پزشکی نوین International Journal of Radiation Research 86 

23 Quar le 4 0.27 87 مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 

20 Quar le 4 0.26 هاي ایران انجمن علمی اپیدمیولوژیست  88 مجله اپیدمیولوژي ایران 

16 Quar le 4 0.23 دکتر جعفر کالهی کازرانی Dental Hypotheses 89 

19 Quar le 4 0.22 دانشگاه علوم پزشکی ایران Iranian Journal of Pharmacology and 
Therapeutics 

90 
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10 Quar le 4 0.22 دانشگاه علوم پزشکی شیراز Middle East Journal of Cancer 91 

20 Quar le 4 0.22 92 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران 

14 Quar le 4 0.2 93 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 

12 Quar le 4 0.18 94 ایران سالمت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران 

13 Quar le 4 0.17 95 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 

10 Quar le 4 0.16 96 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

13 Quar le 4 0.14 انجمن پزشکان کودکان ایران Journal of Comprehensive Pediatrics 97 

12 Quar le 4 0.13 اي پوست ایرانه انجمن متخصصین بیماري Iranian Journal of Dermatology 98 

11 Quar le 4 0.13 99 مجله دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

9 Quar le 4 0.1 پزشکی ایران  انجمن چشم  Journal of Current Ophthalmology 100 
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5 Quar le 4 0.08 دانشگاه علوم پزشکی مشهد International Journal of Pediatrics 101  

5 Quar le 4 0.05  مرکز پاتولوژي و ژنتیک کریمی نژاد - 
 Genetics in the Third Millennium 102 نجم آبادي

4 Quar le 4 0.04 انجمن قلب و عروق ایران Iranian Heart Journal 103 


