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مقدمه

انتشارات یکی از فعالیتهای عمدۀ ارتباطی در یک دانشگاه محسوب میشود که هدف آن تعامل با مخاطبان درون و برون سازمانی به منظور گسترش و بسط دانایی ،آگاهی و تبلیغ به کار میرود .دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور بنا به رسالتی که بر عهده دارند هر کدام بر حسب نیاز و ضرورت اقدام به چاپ و توزیع نشریات برای مخاطبان خاص خود میکنند که میتوان آنها را مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی نامید .همچنین
این نشریات گروههای کارمندی ،دانشجویی و اساتید را در بر میگیرد که این نشریات به طور کلی با دو نوع مخاطبان خاص و عام رو به رو است.
به طور کلی هدف از چاپ و انتشار نشریات دانشگاهی را میتوان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد :آگاهی دادن به کارکنان ،دانشجویان و اساتید ،اشاعه و نشر دانش پزشکی در رشتههای تخصصی ،تنویرافکار عمومی درون
سازمانی ،تقویت ارزشهای دینی ،محلی ،بسترسازی برای تولید علم و نشر آن ،اخبار و اطالع رسانی و غنی سازی اوقات فراغت کارکنان.
بررسی و تحلیل آماری وضعیت نشریات دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جنبههای گوناگون میتواند نقش اساسی و تعیین کنندهای در برآورد شرایط رسانههای مکتوب و ارتقاء بهبود شرایط آن داشته باشد .نگاه آماری
و تببین این وضعیت عالوه بر بهبود شرایط فعالیت نشریات ،در سیاستگزاری و برنامهریزی بر آینده نشریات دانشگاهها نیز مثمرثمر خواهد بود .آمار به دست آمده از بررسی اخیر وضعیت نشریات دانشگاههای علوم پزشکی
کشور حاکی از آن است  65/3درصد نشریات مربوط به مخاطبان خاص (اعضای هیأت علمی و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی میباشد) و  23/74شامل مخاطبان عام است .همچنین در گسترۀ توزیع  36/54درصد داخلی،
 36/54درصد استانی 9/64 ،درصد کشوری و  30/61درصد کشور است.
همچنین ترتیب انتشار  1/66درصد نشریات به صورت هفتهنامه 10/38 ،درصد به صورت ماهنامه 33/95 ،درصد به صورت فصل نامه و  43/97درصد به صورت گاهنامه میباشد .از لحاظ نوع زبان  69/75درصد فارسی،
 7/97درصد انگلیسی و  8/16درصد فارسی و انگلیسی است .از لحاظ زمینۀ  42/67درصد علمی 23/37 ،درصد اجتماعی 29/31 ،درصد فرهنگی 10/94 ،درصد سیاسی 2/41 ،درصد ادبی و  0/37درصد قرآنی است .امید
است مجموعه گزارش حاضر منبع خوبی به منظور بهرهبرداری عالقه مندان به شمار آید.
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نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مرکزی
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

تلنگر

بسیج دانشجویی

مهدی وفایی نیا

هفته نامه

1381

استانی

بلی

خبری صنفی

دانشجویان

فارسی

2

ایثار

بسیج دانشجویی

اکرم سلمانزاده

گاهنامه

1376

استانی

بلی

سیاسی فرهنگی

دانشجویان

فارسی

3

همراز

انجمن اسالمی

صادق دهقانزاده

فصلنامه

1378

استانی

بلی

سیاسی فرهنگی

دانشجویان

فارسی

4

پرواز اندیشه

انجمن اسالمی

روح اهلل صالحپور

فصلنامه

1378

استانی

بلی

سیاسی اجتماعی ادبی

دانشجویان

فارسی

5

تسنیم

کانون قرآن

زهره رئیسیان

گاهنامه

1378

استانی

بلی

فرهنگی فرآنی

دانشجویان

فارسی

6

رسیل

مجمع ثاراهلل

مهدی بهرامی

گاهنامه

1378

استانی

بلی

علمی فرهنگی سیاسی

دانشجویان

فارسی

7

طعم اتحف

کانون شعرو ادب

محمدرضا فیروزی فر

فصلنامه

1384

استانی

بلی

فرهنگی ادبی

دانشجویان

فارسی

8

جامعه

جامعه اسالمی

سجاد حبیب آذر

گاهنامه

1384

استانی

خیر

سیاسی اجتماعی

دانشجویان

فارسی

10

نجوا

بسیج دانشجویی

هاجر مالزم

ماهنامه

1377

استانی

خیر

ادبی فرهنگی اجتماعی

دانشجویان

11

اینترنت

انجمن اسالمی

--

فصلنامه

131382

استانی

خیر

علمی فرهنگی

دانشجویان

فارسی

12

بیدار

معاونت دانشجویی فرهنگی

مینا کریمی

گاهنامه

131387

کشوری

بلی

خبری اجتماعی

دانشجویان /
وزارتخانهها /
دانشگاهها

فارسی

13

سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر حسن صلحی

فصلنامه

1386

کشوری

بلی

علوم سم شناسی

گروههای
مرتبط /تخصصی

فارسی
انگلیسی

14

ره آورد دانش

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر کامران ثقفی

فصلنامه

1375

کشوری

بلی

پزشکی پژوهشی

ردههای علوم
پزشکی

فارسی
انگلیسی

15

صابرین

دانشگاه علوم پزشکی

ابوالفضل سراج

فصلنامه

1380

کشوری

بلی

پرستاری ومامائی

پرستاران و
ماماها  /کتابخانه

فارسی
انگلیسی

16

رایحه سالمت

دانشگاه علوم پزشکی

عباداهلل باوندپور

ماهنامه

1370

کشوری

بلی

خبری علمی

عمومی/
وزارتخانه/
دانشگاههای
علوم پزشکی

فارسی
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صعود

کانون شطرنج

سمیه جزانی

گاهنامه

1384

استانی

بلی

ورزشی علمی آموزشی

دانشجویان

فارسی
فارسی
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نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

هديه 6+9

هادي طالبي

هادي طالبی

دو فصلنامه

بهار و تابستان

سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي ،سياسي،
دانشجويي

دانشجويان

فارسي

2

سالمت اردبيل

روابط عمومي

دكتر علي محمديان

فصلنامه

آبان1387

كليه واحدهاي
دانشگاه

بلی

خبري  ،آموزشي

كاركنان
دانشجويان

فارسي

3

مجله علمي پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي
اردبيل

دكتر علي مجيدپور

دوره هشتم شماره
اول بهار 131387

1387

دانشگاه علوم پزشكي
اردبيل و دانشگاههاي
سراسر كشور

بلی

علوم پزشكي

محققين و
اعضاي هيئت
علمي دانشگاه

فارسي

4

مجله علمي پژوهشي

دانشكده پرستاري و مامايي

دكتر منصوره
كرماللهي

سال دهم تابستان
1387

1387

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

علوم پزشكي

محققين و
اعضاي هيئت
علمي دانشگاه

فارسي
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

همكاري

روابط عمومي دانشگاه

دكتر علی افشانی

ماهنامه

1377

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور و در
سطح استان

بلی

آموزشی ،فرهنگی و
خبری

دانشگاهيان و
عموم مردم

فارسي

2

مجله پزشكي

معاونت پژوهشي

دكتر جالل
عباسزاده

فصلنامه

1371

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

علمي  ،پژوهشی

دانشگاهيان

فارسي
انگليسي

3

فصلنامه پرستاري و
مامايي

دانشكده پرستاري و
مامايي اروميه

حميده محدثي

فصلنامه

131382

دانشگاههاي
علوم پزشكي و
دانشکدههای
پرستاری و مامائی
کشور

بلی

علمي – آموزشي –
پژوهشي

دانشگاهيان

فارسي
انگليسي
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نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

1

سيماي دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان

دكتر نورالدين
سلطانيان

فصلنامه

ازسال 1375
تاكنون

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور و
واحدهاي تابعه استان

بلي

علمي،فرهنگي،خبري

تمامي گروه

فارسي

2

دانشکده پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

منصور شعله ور

ماهنامه

کشوری

بلی

اساتید و
دانشجویان

فارسی –
انگلیسی

3

دانشکده دندانپزشکی
اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر بنکدار چیان

کشوری

بلی

کلیه اساتید
و دانشجویان
دندانپزشکی

فارسی –
انگلیسی

4

Dental Research journal

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر سیدبهروز
موسوی

بین الملی

بلی

کلیه اساتید
و دانشجویان
دندانپزشکی

انگلیسی

5

تحقیق در علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکترعباس جعفری

کشوری

بلی

کلیه اساتید
و دانشجویان
داروسازی

انگلیسی

6

مدیریت و اطالعات در
بهداشت و درمان

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکترمحمدحسین
یارمحمدیان

کشوری

بلی

کلیه اساتید و
مدیریت و اطالع
رسانی

فارسی

7

پژوهش در علوم
توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر کریمی

فصلنامه

کشوری

بلی

کلیه اساتید
توانبخشی

فارسی

8

پژوهش در علوم رفتاری

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر غالمرضا قاسمی

فصلنامه

کشوری

بلی

کلیه اساتید
روانشناسی و
پزشکی

فارسی

9

ایرانی آموزش در علوم
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر علیرضا یوسفی

فصلنامه

کشوری

بلی

فارسی

10

تحقیقات پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

محسن رفیعیان

فصلنامه

بین المللی

بلی

فارسی

11

)Atherosclerosis(ARYA

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر نخبان
صرافزادگان

بین المللی

بلی

انگلیسی

85/1/16
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

7
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

Journal sciences of

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

دکتر مهدی نعمت
بخش

بین الملل

دکتر حسین موحدیان
عصار

کشوری

12

medical Sciences

13

بهداشت و سالمت

دانشگاه علوم پزشکی
اصفها ن

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار
بلی
بلی

زمينه

مخاطبين

زبان
انگلیسی

کلیه اساتید
بهداشت

فارسی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

نسيم انديشه

بسيج دانشجويي دانشگاه

آمنه رضواني

گاهنامه

1387/11/22

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي،

كاركنان دانشگاه

فارسي

2

مشكوه

كانون قرآن و عترت
دانشگاه

نجمه هاشمي

گاهنامه

1379/3/21

دانشگاه

بلي

قرآني

كاركنان دانشگاه

فارسي

3

صبا

بسيج دانشجويي دانشكده
بهداشت

جمشيد بهمئي

گاهنامه

1379/3/21

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي ،خبري،
علمي ،مذهبي ،طنز،
پژوهشي،ادبي،صنفي

كاركنان دانشگاه

4

حرف آخر

بسيج دانشجويي دانشكده
پيراپزشكي

كامران آزاد بخت

گاهنامه

1381/12/21

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي ،مذهبي ،ادبي،
طنز ،علمي ،خبري

كاركنان دانشگاه

5

فاتحان جاويد

كانون دفاع مقدس بسيج
دانشجويي

هادي بهرامي

گاهنامه

ديماه 131380

دانشگاه

بلي

دفاع مقدس

كاركنان دانشگاه

فارسي

6

امين

كانون واليت نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در
دانشگاهها

منيره ايجادي

گاهنامه

1381/10/25

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي ،علمي

كاركنان دانشگاه

فارسي

7

فردوس

بسيج دانشجويي دانشكده
توانبخشي

پروانه شهابي

گاهنامه

ديماه 131382

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي ،علمي

اعضاءهيات
علمي و كاركنان
دانشگاه

فارسي

8

اسوه

معاونت دانشجويي،
فرهنگي دانشگاه

دكتراحمدرضا مهتدي

گاهنامه

1383/6/30

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،خبري ،اجتماعي،
مذهبي،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

فارسي

فارسي

9

پاتوق شيشهاي

انجمن اسالمي دانشجويان
مستقل دانشگاه

وحيدرضا رحمانيان

گاهنامه

1383/8/19

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي،

كاركنان دانشگاه

فارسي

10

آفتاب شرق

انجمن اسالمي دانشجويان
دانشگاه

سمانه منصوري

گاهنامه

1384/9/17

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي،
اجتماعي ،علمي صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

11

توسعه سالمت

كميته تحقيقات دانشجويي
دانشكده بهداشت

امين ترابي پور

فصلنامه

1386/3/23

دانشگاه

بلي

فرهنگي،علمي

كاركنان دانشگاه

فارسي

12

ميم – الف

ميثم رضايي

فاطمه كياني زاده

گاهنامه

1386/11/17

دانشگاه

بلي

سياسي ،فرهنگي ،خبري،
اجتماعي ،صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

13

اسراء

كانون مهدويت بسيج
دانشجويي دانشگاه

مجتبي نوحي جدسي

گاهنامه

1386/1/21

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،ادبي،مذهبي،
خبري ،سياسي و اجتماعي

كاركنان دانشگاه

فارسي

14

مطالبه

انجمن اسالمي دانشجويان
مستقل دانشكده داروسازي

كاظم ميكائيلي

دوهفته نامه

1386/9/26

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

15

چليپا

انجمن اسالمي دانشجويان
مستقل دانشكده توانبخشي

مهرنوش كريمي

گاهنامه

1386/9/26

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،ادبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

16

افق

بسيج دانشجويي دانشكده
داروسازي

صادق يوسفي نسب

گاهنامه

1386/9/26

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي ،علمي،
مذهبي ،طنز ،خبري،
صنفي ادبي،پژوهشي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

فارسي

18

بهداشت حرفهاي و ايمني

گروه بهداشت حرفه اي

مسعود رفيعي

گاهنامه

1387

دانشگاه

خير

علمي ،فرهنگي

دانشجويا ن
واعضا ء هيئت
علمي

فارسي

19

توفا

كانون شعروادب

حميدسهرابيان

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلی

ادبي

دانشجويان و
اعضا ء هيئت
علمي

فارسي

20

جاذبه

بتول رضايي

بتول رضايي

گاهنامه

1387

دانشگاه

خير

فرهنگي ،علمي  ،ادبي

دانشجويان و
اعضا ء هيئت
علمي

فارسي

21

پرستار

بيمارستان امام خميني

ناهيد خليلي

فصلنامه

1387

دانشگاه

خير

فرهنگي ،علمي و پژوهشي
و خبري

دانشجويان و
اعضا ء هيئت
علمي

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

17

كاويان

امين رحمي زاده

امين رحميزاده

گاهنامه

1386/12/19

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،ادبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

9

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

22

پيام توسعه آموزش
پزشكي

مركز مطالعات و توسعه
آموزش پزشكي

دكترعلي اكبر شايسته

فصلنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي،پژوهشي و خبري

دانشجويان و
اعضاي هيئت
علمي

فارسي

دانشكده پزشكي

دكترعلي زارعي
محمود آبادي

گاهنامه

1387

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلي

علمي پژوهشي

اعضاءهيئت
علمي

انگليسي

24

مردمك

اداره فرهنگي هنري

ابراهيم ناصر منش

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،اجتماعي،انتقادي

كاركنان دانشگاه

فارسي

25

يار مهربان

ابوالفضل شيروي خوزاني

ابوالفضل شيروي
خوزاني

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

26

معراج

هيات محبان اهل بيت

ايمان سيفي

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

مذهبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

27

نشاني

بسيج دانشجويي دانشكده
دندانپزشكي

مهدي غالميان

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي

كاركنان دانشگاه

فارسي

28

امتداد

خديجه آزادي

خديجه آزادي

گاهنامه

1387

بلي

فرهنگي،مذهبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

29

كالغ

سيدشهاب الدين شهابي

Jundishapur

23

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

10

of Journal
microbiology

سيدشهاب الدين
شهابي

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

طنز

كاركنان دانشگاه

فارسي

30

هي جار

مسلم كياني اصالني

مسلم كياني اصالني

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي،فرهنگي  ،اجتماعي

كاركنان دانشگاه

فارسي

31

نشريه الكترونيكي طاليه
داران بسيجي

كانون فضاي مجازي بسيج
دانشجويي دانشگاه

فاطمه نوروزي

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي،اجتماعي،
مذهبي،طنز،سياسي،
خبري ،ادبي ،صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

32

نداي سالمت

شبكه بهداشت و درمان
مسجدسليمان

دكتر غالمرضا برات

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي،
خبري و پژوهشي

كاركنان دانشگاه

فارسي

33

سوتك

فريد باقري

فريد باقري

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

34

چراغ

وحيد احمدي ساليانه

وحيداحمدي ساليانه

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي،اجتماعي ،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

35

ناوك

فاطمه نيكزاد

فاطمه نيكزاد

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي،
طنز ،سياسي ،خبري،
صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

36

گام سبز

حسن شكوهمندي

حسن شكوهمندي

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي

كاركنان دانشگاه

فارسي

37

هالل مهر

كانون دانشجويي هالل
احمر دانشگاه

فاطمه صفري كهره

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي،اجتماعي،
خبري و ادبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

38

پيك سالمتي

معاونت غذا و دارو

دكتر ماليري

گاهنامه

1386

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،علمي

كاركنان دانشگاه

فارسي

40

نگاه

بسيج دانشجويي دانشكده
پرستاري

محسن الهي

گاهنامه

دانشگاه

بلي

فرهنگي،اجتماعي ،سياسي

كاركنان دانشگاه

فارسي

41

فصل نامه رازي

بيمارستان رازي اهواز

دكتر رضا آخوندزاده

فصلنامه

1386

دانشگاه

بلي

علمي ،فرهنگي ،پژوهشي،
طنز،

كاركنان دانشگاه

فارسي

42

بهداشت و سالمت

شبكه بهداشت درمان
باغملك

دكتر آرش
خوشنويسزاده

گاهنامه

1386

دانشگاه

بلي

فرهنگي،علمي،خبري

كاركنان دانشگاه

فارسي

43

سياه سپيد

مجيد گودرز تله جردي

مجيدگودرز تله
جردي

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،علمي ،اجتماعي،
مذهبي ،طنز ،سياسي،
خبري ،صنفي ،ادبي،
پژوهشي

كاركنان دانشگاه

فارسي

44

علوم پيراپزشكي

دانشكده پيراپزشكي

دكتر شريف مراغي

فصلنامه

1387

دانشگاه

بلي

علمي،پژوهشي

كاركنان دانشگاه

فارسي

45

وارث

عليرضا جهان نيا

عليرضا جهان نيا

گاهنامه

131388

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،جتماعي ،مذهبي،
طنز ،سياسي ،خبري،
صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

46

پيام واليت

بسيج كاركنان بيمارستان
امام خميني(ره)

مسعود پوالدوند

ماهنامه

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،جتماعي ،مذهبي،
طنز ،سياسي ،خبري،
صنفي

كاركنان دانشگاه

فارسي

47

بيداري

زهرا رفيع نظر

زهرا رفيع نظر

گاهنامه

1388

دانشگاه

بلي

علمي،فرهنگي ،ادبي
خبري،اجتماعي ،سياسي،
مذهبي ،پژوهشي ،صنفي،
طنز

كاركنان دانشگاه

فارسي

48

آدمك

محمود طيبي

محمود طيبي

گاهنامه

1388

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،اجتماعي ،طنز،
سياسي ،خبري ،صنفي،
ادبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

49

حق

كانون مطالعاتي شهيد
مطهري ،نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري
دانشگاهها

صالح ناصري

گاهنامه

1388

دانشگاه

بلي

مذهبي

كاركنان دانشگاه

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

39

خيرنامه

دانشگاه علوم پزشكي

دكترمحمدحسين
سرمست شوشتري

گاهنامه

131380

دانشگاه

بلي

خبري

كاركنان دانشگاه

فارسی

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

11

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

50

انعكاس

شوراي صنفي مركزي
دانشجويان دانشگاه

زهرا نوروزي

گاهنامه

1388

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،اجتماعي ،طنز،
سياسي ،خبري ،صنفي،
پژوهشي

كاركنان دانشگاه

فارسي

51

بيان

كميته علمي پژوهشي
گفتار درماني

مصطفي قاسمي برم
سبز

فصلنامه

1388

دانشگاه

بلي

علمي،پژوهشي

اعضاءهيئت
علمي

فارسي

52

نما

كانون دانشجويي فيلم
وعكس دانشگاه

فاطمه رفيعي نسب

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،علمي ،سياسي،
اجتماعي ،مذهبي ،طنز،
خبري ،صنفي،ادبي،
پژوهشي

كاركنان دانشگاه

فارسي

53

تحليل

كانون بررسي و تحليل
بسيج دانشجويي دانشگاه

خديجه نورالدين زاده

گاهنامه

1387

دانشگاه

بلي

فرهنگي،سياسي،اجتماعي

كاركنان دانشگاه

فارسي

54

توانا

شبنم بهرنگ راد

شبنم بهرنگ راد

گاهنامه

1386

دانشگاه

بلي

فرهنگي ،علمي،

كاركنان دانشگاه

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

12

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

مجله دانشگاه علوم پزشكي
ايران

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكترغالمرضا شاه
حسيني

فصلنامه

1373

به كليه دانشگاههاي
كشور توزيع ميشود

بلی

پزشكي

اعضاءهيات علمي
و پزشكان و
دانشجويان پزشكي

فارسي

& Pharmacology

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكتر غالمرضا
شاهحسيني

شش ماه يكبار

2002

پزشكان و
داروسازان

انگليسي

فصلنامه پرستاري ايران

دانشگاه علوم پزشكي ايران و
دانشكده پرستاري و مامائي

دكتر سيده فاطمه حق
دوست اسكويي

فصلنامه

1366

پرستاران ماماها
عالقمندان به
رشتههاي علوم
پزشكي

فارسي و
انگليسي

Iranian Journal of

2

3

therapuetics

On line

بلی

كشوري

بلی

& Pharmacology
therapuetics

پرستاري ساير گسترههاي
علوم پزشكي

4

مجله پزشكي جمهوري
اسالمي ايران

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكتر محمد فرهادي

فصلنامه

1387

كشوري

بلی

پزشكي

پزشكان

انگليسي

5

مديريت سالمت

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكترسيد جمال الدين
طبيبي

فصلنامه

1375

درسطح كلي كتابخانهها
و دانشگاهها

بلی

مديريت

تمام رشته

فارسي و
انگليسي

6

مجليه روانپزشكي و
روانشناسي باليني ايران

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكتر سيد احمد واعظي

فصلنامه

تابستان 1373

داخل كشوري

بلی

روانپزشكي و روانشناسي

روانپزشكان و
روانشناسان

فارسي و
چكيده به
التين

7

سالمت كار

دانشگاه علوم پزشكي ايران

دكتر احمد عامري

فصلنامه

پاييز 1384

داخل كشوري

بلي

بهداشت حرفهاي ،ايمني
صنعتي،
طب دارو ،تهويه صنعتي،
بهداشت محيط كار،
سم شناسي ،مديريت
بهداشت ايمني و مرتبط

اساتيد و
متخصصين
رشتههاي مورد
اشاره در زمينه

فارسي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

1

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایالم
مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر کورش ساکی

فصلنامه

1371

سراسر کشور

بلی

علمی پژوهشی

اساتید و
دانشجویان

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

2

ارمغان سالمت

روابط عمومی

دکتر کارگر

ماهنامه

1388

دانشگاههای علوم
پزشکی

بلی

علمی خبری

اساتید و
دانشجویان

فارسی

3

خبرنامه بانجو

معاونت دانشجویی

فتح اله محمدیان

ماهنامه

1385

دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

بلی

خبری

اساتید و
دانشجویان

فارسی

4

صدرا

نهاد نمایندگی ولی فقیه

فرزاد بسطامی

ماهنامه

1385

دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

بلی

فرهنگی قرآنی

اساتید و
دانشجویان

فارسی

5

پژوار

کمیته تحقیقات دانشجویی

مرتضی بخش

فصلنامه

دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

بلی

علمی پژوهشی

اساتید و
دانشجویان

فارسی

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

مخاطبين

زبان
فارسی و
انگلیسی

13

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

6

هم پای صاعقه

انجمن اسالمی دانشجویان

پزشک پور

هفته نامه

1387

دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

بلی

فرهنگی سیاسی

اساتید و
دانشجویان

فارسی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

14

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

ارتباط

دانشگاه

دكتر ابراهيم ميكانيكي

فصلنامه

131380

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

خبري آموزشی اجتماعی

كاركنان

فارسي

2

مجله علمي و پژوهشي

معاونت تحقيقات و فناوري

دكتر ابراهيم ميكانيكي

دوماهنامه

1378

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

علمي

اساتيد و
دانشجويان

فارسي

3

پويش

کمیته دانشجویی EDC

فصلنامه

1387

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

خبری آموزشی

اساتید و
دانشجویان

فارسي

4

اُرد

كميته فرهنگي

محمد آذربخش

فصلنامه

1383

دانشگاههاي علوم
پزشكي

خير

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويي

فارسي

5

همراه با مشاور

واحد مشاوره دانشجويي

--

گاهنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

روانشناسي

دانشجويي

فارسي

6

وارش

انجمن اسالمي

رضا هدايتي

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشكي

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويي

فارسي

7

فرهنگ

معاونت دانشجویی

دكتر عليرضا سفيدجيان

گاهنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

فرهنگی اجتماعی

دانشجويي و
كاركنان

فارسی

8

تلسكوپ

معاونت دانشجويي

محمد مبلغ االسالم

گاهنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

خبري

دانشجويي

فارسي

9

حضور

بسيج كاركنان

نبي اله رضا پور

گاهنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

اجتماعي

كاركنان

فارسي

10

نسخه

بسيج دانشجويي

محسن ياسريان

گاهنامه

--

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

علمي ،فرهنگي و اجتماعي

دانشجويي

فارسي

11

حرف دل

دفتر نهاد رهبری

ارسالن باباپور

گاهنامه

--

دانشگاه علوم پزشکی

بلی

دینی اجتماعی

دانشجویی کارکنان

فارسی

12

صراط

بسيج دانشجويي

هادي عروجي

گاهنامه

1379

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

علمي

دانشجويي

فارسي

1387

13

شميم دانش

دفتر نهاد رهبري

رقيه رودي

--

--

دانشگاههاي علوم
پزشكي

خير

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويي

فارسي

14

حسن حسن

نهاد رهبري

حاج آقا نيكزاد

گاهنامه

--

دانشگاههاي علوم
پزشكي

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويي و
كاركنان

فارسي

15

ثمين

معاونت دانشجويي

مهناز احمدزاده

گاهنامه

1387

دانشگاههاي علوم
پزشكي

اجتماعي

دانشجويي

فارسي

16

دنت

دانشكده دندانپزشكي

ياشار وكيلي

فصلنامه

1385

دانشگاه دندانپزشكي

نشريه خبري ،آموزشي،
دندانپزشكي

دانشجويي

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس

1

سالمت هرمزگان

دانشگاه علوم پزشكي
وهرمزگان

عباس اسدي

فصلنامه

مهر1387

واحدهاي استاني -كليه
ادارات – مطبها –
آرايشگاهها -دانشگاههاي
علوم پزشكي
سراسركشور

بلی

2

مجله پزشكي هرمزگان

دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني
هرمزگان

دكتر حيدر علي داوري

فصلنامه

1372

3

آواي ما

كانون شعر و ادب

زينب زينلي

خبري ،آموزشي

داخل  -استاني

فارسي

كتابخانهها – موسسات
تحقيقاتي علمي – تمام
مراكز دانشگاهي –
دانشگاههاي سراسر
كشور – مراكز بهداشتي

بلی

علمي – پژوهشي

كادر درماني

فارسي
انگليسي

بهار 1388

دانشكدهها و خوابگاهها

بلی

فرهنگي – ادبي

دانشجويان

فارسي

4

ميعاد

كانون قران وعترت

جعفر زاهدي

تيرماه 1388

دانشكدهها و خوابگاهها

بلی

علمي -خبري -فرهنگي

دانشجويان

فارسي

5

ديگه چه خبر

بسيج دانشجويي

مرتضي جعفرپور

گاهنامه

131382

دانشكدهها ،خوابگاهها

خير

فرهنگي علمي ،خبري

دانشجويان

فارسي

6

بيستون

بسيج دانشجويي

محمد عزيزيان

گاهنامه

1383

فرهنگي

خير

فرهنگي

دانشجويان

فارسي

7

ايلديريم

معاونت دانشجويي و فرهنگي

سعيد ابولي

گاهنامه

1384

فرهنگي

خير

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان ترك
زبان

فارسي

8

رها

انجمن اسالمي

عاطفه معرفي

گاهنامه

1352

فرهنگي

خير

سياسي ،اجتماعي ،طنز

دانشجويان

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

15

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

16

مدير مسئول

نام نشريه

صاحب امتياز

9

سياه ،سفيد ،خاكستري

انجمن اسالمي

رعنا جهانگيري

10

پگاه

دفتر انجمن اسالمي

كرامتا ...جهانشاهي

11

گلخند

بسيج دانشجويي

اسدا ...حسيني

12

پويش

بسيج دانشجويي

راضيه رضايي

13

ساغر انديشه

بسيج دانشجويي

حسين خانلو

14

مهتاب

كتاب شعر و ادب

وحيد مهرنوش

15

طلوع

بسيج دانشجويي

حسين دهقان

16

نسيم نو

انجمن اسالمي

كرامتا ...جهانشاهي

گاهنامه

17

پويا

انجمن اسالمي

مدينه زادصيادان

گاهنامه

18

صبح اميد

بسيج دانشجويي

--

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

گاهنامه

1379

فرهنگي

خير

علمي ،فرهنگي ،سياسي

دانشجويان

گاهنامه

1378

فرهنگي

خير

سياسي ،فرهنگي ،خبري

دانشجويان

گاهنامه

1379

فرهنگي

خير

طنز

دانشجويان

فارسي

گاهنامه

1378

فرهنگي

خير

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان

فارسي

گاهنامه

1379

فرهنگي

خير

خبري ،فرهنگي ،هنري

دانشجويان

فارسي

گاهنامه

1381

فرهنگي

خير

هنري – ادبي

دانشجويان

فارسي

گاهنامه

1384

فرهنگي

خير

فرهنگي ،هنري ،خبري

دانشجويان

فارسي

1381

فرهنگي

خير

دانشجويي ،اجتماعي سياسي

دانشجويان

فارسي

131382

فرهنگي

خير

فرهنگي ،هنري ،علمي

دانشجويان

فارسي

1383

فرهنگي

خير

اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

131380

فرهنگي

خير

فرهنگي ،هنري

دانشجويان

فارسي

19

بوستان معرفت

كانون هنرهاي تجمسي

عاليه اسالم پناه

گاهنامه

مخاطبين

زبان
فارسي
فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

بلی

پژوهشي

خاص

فارسي –
انگليسي

1

طب جنوب

معاونت پژوهشي دانشگاه

دكتر ايرج نبيپور

دوفصلنامه

مراكز دانشگاهي و
پزشكي

بلی

اطالع رساني

عام

فارسي

2

موج

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

سعيد راويان

دوفصل نامه

ادارات استان –
دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

1

خبرنامه دانشگاه علوم
پزشكي بيرجند

روابط عمومي دانشگاه

دكتر مراد هاشم زهي

فصلنامه

1379-1387

دانشگاه علوم پزشكي و
ادارات سطح شهر بيرجند

بلی

خبري

دانشجويان
كاركنان و اساتيد

فارسي

2

تسنيم (شفق سابقه)

بسيج دانشجويي

سيدعليرضا قريشي

فصلنامه

1386

دانشگاههاي علوم پزشكي

بلی

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سياسي

دانشجويان،
كاركنان و اساتيد

فارسي

3

دورهم

انجمن اسالمي

امير بلوج زاده

گاهنامه

1386

سطح دانشگاه

بلی

فرهنگي  ،اجتماعي  ،طنز

دانشجويان،
كاركنان و اساتيد

فارسي

4

اعتصام

كانون قرآن

سيدحميد حسيني

گاهنامه

1386

دانشگاههاي علوم پزشكي

بلی

فرهنگي قرآني

دانشجويان،
كاركنان و اساتيد

فارسي

5

نسيم معرفت

كانون آيت ا ...عارفي

محمدعلي تابعي

گاهنامه

1386

سطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،اجتماعي  ،علمي
 ،سياسي

دانشجويان،
كاركنان و اساتيد

فارسي

6

ثارا...

ستاد امر به معروف و نهي
ازمنكر

هادي مختاري

ويژه نامه

1386

سطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،مذهبي

دانشجويان ،
كاركنان و اساتيد

فارسي

7

كوثر

مجتمع اهل بيت (ع)

محمد تقي نجاري

نشريه ديواري

1380

سطح دانشگاه

خير

ديني  ،مذهبي

دانشجويان،
كاركنان و اساتيد

فارسي

8

كاوش

بسيج دانشجويي

افشين ملك بهابادي

ماهنامه

1380

سطح دانشگاه

خير

علمي فرهنگي

دانشجويان،
كاركنان و
اساتيد

فارسي

9

بارون

ستاد احیاء امر به معروف و
نهی از منکر

مهدی عطاریان

گاهنامه

1387

سطح دانشگاه

بلی

فرهنگی – اجتماعی

دانشجویان و
کارکنان و اساتید

فارسي

10

فصلنامه علمي ،دانشكده
پرستاري ومامايي بيرجند

دانشكده پرستاري و مامايي

علي محمد ايزد پناه

فصلنامه

83-1387

دانشكده پرستاري و
مامائي سراسركشور

بلی

علمي – پژوهشي

دانشجويان و
كاركنان

فارسی

11

برساحل سالمت

شبكه بهداشت و درمان
فردوس

دكتر سيد محمود
ميرزايي

فصلنامه

1387

سطح شهرستان و شبكه
بهداشت و درمان استان

بلی

علمي ،فرهنگي  ،اجتماعي

كاركنان و پرسنل
شبكه و ادارات
سطح شهرستان

فارسي

12

نشريه الكترونيكي شبكه
بهداشت و درمان فردوس

شبكه بهداشت و درمان
فردوس

دكتر سيد محمود
ميرزايي

دوفصلنامه سال 1387

1387

سطح اداري استان

بلی

ارسال سي دي به كل ادارات

كاركنان ادارات و
نهادها

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

17

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

13

مجله علمي دانشگاه علوم
پزشكي بيرجند

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دكترهاشمزهي

فصلي

--

كشوري

بلی

علمي پژوهشي

پزشكا ن عمومي،
متخصصان علوم
پزشكي ،ساير
رشتههاي مرتبط
با علوم پزشكي،
اعضاء هيات
علمي دانشگاهها،
كاركنان بهداشتي
درماني

فارسي با
چكيده
انگليسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

مجله پرستاري و مامائي

دانشكده پرستاري و مامائي

دكتروحيدزمان زاده

فصلنامه

بهار 1385

سراسركشور

بلی

سياه و سفيد

پرستاران و ماماها

فارسي

دانشكده دندانپزشكي

دكتر پور علي بابا

فصلنامه

كل كشور

بلی

دندانپزشكي

دندانپزشكان

انگليسي

Joural of Dental research

2

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

18

Dental clinics,Dental
)prospects (JODDD

3

مجله علوم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی

فصلنامه

پزشکی

فارسی

4

مجله علوم دارویی

فصلنامه

دارویی

فارسی

5

مجله دندانپزشکی

فصلنامه

دندانپزشکی

فارسی

6

بچه های مهرگان

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرهنگی اجتماعی

فارسی

7

تلنگر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اجتماعی -سیاسی -
دانشجویی

فارسی

8

تکانه

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سیاسی -فرهنگی -اجتماعی

فارسی

9

ذره بین

معاونت دانشجویی و فرهنگی

طنز

فارسی

10

فدک جوان

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرهنگی – اجتماعی

فارسی

11

بهسازان محیط

معاونت دانشجویی و فرهنگی

محیط زیست

فارسی

12

شمیم

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرهنگی – اجتماعی

فارسی

13

سوزوموز

14

نشریه فیزیکال

انجمن اسالمی دانشکده
توانبخشی

15

نشریه پالک

ستاد دانشجویان شاهد و
ایثارگر

16

نشریه مقاومت

حوزه مقاومت بسیج کارمندی

فارسی

17

نشریههای ورزشی

حوزه مقاومت بسیج کارمندی

فارسی

جزوات اجتماعی – فرهنگی حوزه مقاومت بسیج کارمندی

فارسی

19

نشریه بسوی نور

شبکه بهداشت و درمان
سراب

رديف

نام نشريه

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز
مرکز دانشکده توانبخشی

18

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

فارسی
فارسی

فصلنامه

علمی – فرهنگی – سیاسی
– اجتماعی

فارسی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
ACTA MEDICA

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر جواديان

دوماهنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان
اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

انگليسي

دكتر شفيعي

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيئت
علمي ودانشجويان

فارسي

مهين صدايي

دوفصلنامه

داخلي

بلي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر محسن ساغري

دوفصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

انگليسي

مركز تحقيقات غدد درون
ريز و متابوليسم دانشگاه علوم
پزشكي تهران

دكتر باقر الريجاني

فصلنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

فارسي

انجمن علمي بهداشت ايران

دكتر داريوش فرهود

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

انگليسي

1
2

DARU

دانشگاه علوم پزشكي تهران

3

شنوايي سنجي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

IRANHAN JOURNAL OF

4

5
6

NUCLEAR
MEDICINE

ديابت و ليپيد ايران
IRANIAN JOURNAL OF
PEDIOLOGY

انگليسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

گستره توزيع

در حال انتشار

IRANICA

تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

19

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

7

مجله دندانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكترعباس منزوي

فصلنامه

داخلي

8

حيات

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر رضا نگارنده

فصلنامه

داخلي

بلي

9

مجله دانشكده پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر امامي رضوي

ماهنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

دانگشاه علوم پزشكي تهران

دكتر علي رباني

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر قناعتي

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

بلي

اعضاي هيات
علمي ودانشجويان

انگليسي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسی

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر مصطفي معين

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

انجمن انگل شناسي ايران

دكتر حسين كشاورز

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

مركز تحقيقات هماتولوژي
آنكولوژي و پيوند مغز
استخوان دانشگاه علوم
پزشكي تهران

دكتر محمدجهاني

10
11

IRANIAN JORURNAL OF
PEDITIRCS
IRANIAN JORURNAL OF
RADIOLOGY

تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

گستره توزيع

در حال انتشار

فارسي

بلي

اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان
اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان

فارسي
فارسي

IRANIAN JORURNAL OF

12

ENVIRONMENTAL
& SCIENCE HEALTH

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكترمصداقي نيا

فصلنامه

بين المللي

)IJEHSE( ENGINEERING

13

مجله دانشكده بهداشت و
انستيتو تحقيقات بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر مهدي
ناطق پور

فصلنامه

داخلي

JOURNAL OF

14

DENTISTRY TEHRAN
UNIVERSITY OF

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر حسين زاده نيك

فصلنامه

بين المللي

MEDICAL SCIENCES
IRANIN JOURNAL OF
راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

20

15
16

ALLERGY ASTHMA
AND IMMUNOLOGY
JOURNALOF IRANIN
PARASTTOLOGY
INTERNATIONAL
JOURNAL OF

17

JEMATOLOGYONCOLOGY & BONE
STEM CELL RESEARH

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

TEHRAN UNIVERSITY

مركز قلب دانشگاه علوم
پزشكي تهران

دكتر كريمي

فصلنامه

بين المللي

ARTHROPOD BORNC

انجمن علمي حشره شناسي
ايران

دكتر يعقوبي

دو فصلنامه

بين المللي

بلي

MEDICAL HYPOTHESIS

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر الريجاني

الكترونيكي

بين المللي

--

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

پياورد سالمت

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر درگاهي

فصلنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر شاهين آخوندزاده

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

مركز تحقيقات غدد درون
ريز و متابوليسم دانشگاه علوم
پزشكي تهران

دكتر الريجاني

الكترونيكي

بين المللي

--

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

انجمن ميكروبيولوژي ايران

دكتر فيض آبادي

فصلنامه

بين المللي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

مركز تحقيقات باروري
و ناباروري دانشگاه علوم
پزشكي تهران

دكتر رمضانزاده

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

HISTORY OF MEDICINE

مركز تحقيقات اخالق پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر الريجاني

الكترونيكي

بين المللي

--

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

مجله توانبخشي نوين

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر هاديان

فصلنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسی

دكتر الريجاني

فصلنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسي

دكتر ياوري

فصلنامه

داخلي

بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسي

THE JOURNAL OF

18

HEART CENTER
IRANIN JOURNAL OF

19

DICEASES

گستره توزيع

در حال انتشار
بلي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان
اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

انگليسي

IRANIN JOURNAL OF

20

21
22

& IDEAS

IRANINAN JOURNAL
OF PSYCHIATRY
IRANINAN JOURNAL

23
24

OF DIABETES AND
LIPID DISORSERS
IRANINAN JOURNAL
OF MICROBILOJY
JOURNAL OF

25

AND FAMILY
REPRODUCTIVE
HEALTH

26
27
28
29

مركز تحقيقات اخالق پزشكي
مجله اخالق و تاريخ پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
مجله اپيدميولوژي ايران

انجمن اپيدميولوژي ايران

انگليسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

JOURNAL OF
MEDICAL ETHICS AND

فصلنامه

بين المللي

انگليسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

21

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

30

مجله سالمت محيط ايران

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر مصداقي نيا

فصلنامه

داخلي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر رامين كردي

فصلنامه

--

OCCUPATIONAL

انجمن بهداشت
حرفهاي ايرانيان

دكتر گل بابايي

31

OF JOURNAL ASIAN
MEDICINE SPORTS

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار
بلي
خير

زمينه

مخاطبين

زبان

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسي
انگليسي

--

INTERNATIONAL

32

OF JOURNAL
HGGIENE

بين المللي

دو فصلنامه

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

بلي

انگليسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ،درماني جهرم

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

22

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

نشريه علمي داراي رتبه
علمي و پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي

پروين زارعيان

دوفصلنامه

زمستان 1383

كل دانشگاههاي كشور

خير

علمي – پژوهشي

اساتيد ،دانشجويان
يا هيئت علمي

فارسي

2

هميشه سبز

دانشگاه علوم پزشكي

دكترعبداللهي

دوماهنامه

تابستان 1385

صرف ٌا دانشگاه علوم
پزشكي

بلی

دانشجويي

دانشجويان،
مسئولين
دانشگاهها

فارسي

3

كيميا (بسيج دانشجويي)

بسيج دانشگاههاي علوم
پزشكي

مرتضايي

گاهنامه

سال 1385

سطح دانشگاه – ادارات

بلی

دانشجويي ،فرهنگي،
اجتماعي

تام

فارسي

4

تماشا

كانون قرآن و عترت

حق شناس

گاهنامه

سال 1385

سطح دانشگاهها -ادارات

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

تام

فارسي

5

نشريه علمي – خبري

مركز توسعه

دكتر رئوفي

گاهنامه

سال 1387

هيئت علمي دانشگاهها،
جشنواره شهيد مطهري

بلی

علمي ،پژوهشي ،فرهنگي

خاص (هيئت
فارسي)

فارسي

6

ديدار

روابط عمومي دانشگاه

دكترمجيد ارجمند

ماهنامه

سال 1385

دانشگاه علوم پزشكي
ادارات شهرستانها

بلی

خبري

عام

فارسي

7

ماهنامه نگاهي ديگر

دفتر نهاد نمايندگي مقام
رهبري معاونت آموزشي

نهاد نمايندگي

گاهنامه

سال 1387

دانشگاهها ي علوم
پزشكي

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

اساتيد ،هيئت
علمي دانشجويان

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالی
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

گام پویا

بسیج دانشجویی

خدیجه فکور

گاهنامه

پائیز 1388

دانشگاه

بلی

سیاسی علمی فرهنگی

دانشجویان

فارسی

2

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه

جواد شاهین فر

فصل نامه

پائیز 1387

دانشگاههای کشور

بلی

علمی  ،پژوهشی

پژوهشگران،
اساتید ،دانشجویان

فارسی

3

خبرنامه علمی ،آموزشی
مدارک پزشکی (کتیبه)

--

دکتر تقی دولت آبادی

ماهانه

از آذر1385

حوزههای تابعه دانشگاه
در سطح استان

بلی

تخصصی مدارک پزشکی و
آمار بیمارستانی

روسای
بیمارستانها،
معاونتها،
واحدهای
مدارک پزشکی،
دانشکدهها و واحد
آمار

فارسی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

بلی

فارسي

1

چاووش

دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان

دكترحميد نجم الديني

فصلنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي و ادارات
شهرستان

فارسي و
انگليسي

2

مجله علمي دانشگاه علوم
پزشكي رفسنجان

دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان

دکتر محسن رضائیان

فصلنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

3

مجله دانشكده پرستاري و
مامايي و پيراپزشكي

دانشكده پرستاري و مامائي و
پيراپزشكي

پروين جعفرپور

دوفصلنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

فارسي و
انگليسي

4

ويژه نامه خبري حوزه
معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان

دکتر حمید ابوسعیدی

گاهنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

فارسي

5

نشريه سفير سالمت

معاونت بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي

دكتر احمد جماليزاده

گاهنامه

خانههاي بهداشت
و ادارات شهرستان
رفسنجان

بلی

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

گستره توزيع

در حال انتشار

23

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

1

مسير توسعه

دانشگاه علوم پزشكي زابل

دكتر خليل سلوكي

فصلنامه

2

افق طاليي سالمت

معاونت بهداشتي

دكتر حمید دهمرده

دوماه نامه

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

ادارت و مردم استان
سيستان و بلوچستان
و دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور وزارت
بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي

بلی

خبري

مردم

فارسي

ادارت و مردم سيستان و
بلوچستان و دانشگاههاي
علوم پزشكي كشور

بلی

علمي ،آموزشي

مردم

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

24

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

آفتاب

روابط عمومی دانشگاه

دکترمحمدهادی عباسی

فصلنامه

1383

سراسری

بلی

اطالع رسانی

کارکنان

فارسی

2

طبیب شرق

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر نور محمد نوری

فصلنامه

1379

سراسری

بلی

علمی پژوهشی

اعضاء هیات علمی
و اساتید

فارسی

3

ربیع القلوب

کانون قرآن

علیرضا نجفی ثانی

گاهنامه

1375

سراسری

بلی

قرآنی

دانشجویان و
اساتید

فارسی

4

کالغ

جامعه اسالمی

بهاره صابری

ماهنامه

1384

محلی

بلی

طنز

دانشجویان

فارسی

5

صبا

کانون قرآن

سلیمان سیجان

گاهنامه

1385

محلی

بلی

قرآنی

دانشجویان واساتید

فارسی

6

پرتو

بسیج دانشجویی

مهدی بوشادی

گاهنامه

1386

محلی

بلی

علمی فرهنگی

دانشجویان و
کارکنان

فارسی

7

آفاق

بسیج دانشجویی

مصطفی محمدی

گاهنامه

1386

محلی

بلی

اجتماعی سیاسی

دانشجویان و
کارکنان

فارسی

8

ساقی

جامعه اسالمی

راضیه خاکسفیدی

ماهنامه

1383

محلی

بلی

سیاسی دانشجویی

دانشجویان

فارسی

9

سالم

دفتر نهاد رهبری

رقیه اسماعیلی

ماهنامه

1385

محلی

بلی

فرهنگی اجتماعی

دانشجویان و
کارکنان

فارسی

10

اندیشه و قلم

کانون قرآن و عترت

علیرضا نجفی ثانی

گاهنامه

1386

محلی

بلی

دانشجویی فرهنگی اجتماعی

دانشجویان و
کارکنان

فارسی

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

آواي شفقت

اكبر پور رحيمي

اكبر پور رحيمي

گاهنامه

بها ر 1388

دانشگاهي

بلی

فرهنگي – سياسي اجتماعي

دانشگاهي

فارسي

2

حضور موفق

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

مدير فرهنگي و
دبيرخانه شوراي عالي
ورزش

ويژه نامه

تابستان 1387

دانشگاهي

خير

ورزشي -فرهنگي

دانشگاهي

فارسي

3

گزارش عملكرد دانشجويان
در هفتمين المپياد ورزشي
– فرهنگي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

مدير فرهنگي و
دبيرخانه شوراي عالي
ورزش

ويژه نامه

مرداد 1386

دانشگاهي

خير

ورزشي – فرهنگي

دانشگاهي

فارسي

4

خالصه عملكرد

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دانشگاه علوم پزشكي
زنجان

عملكرد

سال 1386

در سطح كشور

خير

اطالع رساني

دانشگاهي

فارسي

5

ويژهنامه نخستين جشنواره
كشوري تجويز و مصرف
منطقی دارو

معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو

ويژه نامه

پائيز 1387

در سطح كشور

خير

اساتيد،
اطالعرساني در خصوص دارو
پزوهشگران و مردم

فارسي

7

طلوع

روابط عمومي دانشگاه

روابط عمومي دانشگاه

ويژه نامه

شهريور 1388

در سطح دانشگاهها و
استان

خير

فعاليت مركز فوق تخصصي
قلب بيمارستان آيتاله
موسوي

مردم استان زنجان

فارسي

8

عملكرد سه دهه تالش

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دكتر رحيم سروري

كتابچه

مهر ماه 1388

در سطح دانشگاهها
واحدهاي تابعه

خير

اطالع رساني

دانشگاهي

فارسي

9

اولين برنامه پنج ساله جامع
 -راهبردي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دانشگاه علوم پزشكي
زنجان

كتابچه

تابستان 84

در سطح دانشگاهها و
واحدهاي تابعه

خير

اطالع رساني

دانشگاهي

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

6

شفاخانه عشق

مجمع خيرين سالمت

مجمع خيرين سالمت

ويژه نامه

فروردين 1388

در سطح استان

خير

اطالع رساني در خصوص
فعاليت خيرين

خيرين

فارسي

25

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

10

مجله توسعه آموزشي در
علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دكتر رحيم سروري

فصلنامه

پائيز و زمستان
1387

در سطح دانشگاهها

بلی

پژوهشي ،آموزشي و پزشكي

دانشگاهي

فارسي و
چكيده
مقاالت
انگليسي

11

سالنامه آماري

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دكتر رحيم سروري

كتابچه

سال1387

در سطح دانشگاهها

خير

آمار

دانشگاهي

12

اكسيژن

كانون ورزشي دانشجويان

حافظ نوري

نشريه

خرداد 1388و بهار
1387

دانشگاهي

بلی

ورزشي  -اجتماعي

دانشجويان

فارسي

13

مجله علمي پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دكتر رحيم سروري

فصلنامه

دانشگاههاي
علوم پزشكي
كشور ،موسسات
تحقيقاتي و
پژوهشي و كليه
اساتيد پزشكان

فارسي و
چكيده
مقاالت
انگليسي

بصورت مجله در ايران و
سايت  EMROبصورت
الكترونيكي نمايه در
بهار ،تابستان ،پائيز
بانك اطالعاتی
و زمستان  1387و
IRAN- EMRO
بهار 1388

بلی

MEDEXGOOGLE

پزشكي ،دندانپزشكي،
داروسازي ،پرستاري ،مامايي،
بهداشت و پيراپزشكي

SCHOLAR

فارسي

MAGIRAN-SID

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

26

14

بهبود

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

دكتر رحيم سروري

ماهنامه

ازسال 1385

بصورت مجله در سطح
كشور

بلی

كليه دانشگاههاي
در تمام زمينههاي پزشكي و
علوم پزشكي كشور
اخبار مربوط به دانشگاه
و كاركنان

فارسي

15

سبحان نو

نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري

سكينه سادات ميرزايي

گاهنامه

از سال 1371
به بعد

دانشگاهي – كشوري

بلی

پژوهشهاي قرآني

دانشگاهيان

فارسي

16

عرفان

نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري

سنيه خادمي

گاهنامه

از سال 1375به
بعد

دانشگاهي

بلی

فرهنگي اجتماعي

دانشگاهيان

فارسي

17

تلنگر

بسيج دانشجويي

رضا جعفرقلي

ماهنامه

بهار 1387و 1388

در سطح دانشگاهها

بلی

اجتماع ،فرهنگي و سياسي

دانشگاهيان

فارسي

18

مجله عملكرد دانشگاه علوم
پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

روابط عمومي

عملكرد

سال 131382

دانشگاهها و سازمانها و
در سطح كشور

خير

پزشكي -بهداشتي

دانشگاهيان
سازمانها و
مسئولين

فارسي

19

زرخشان

سعيد نوروزي

سعيد نوروزي

گاهنامه

از سال 131382

دانشجويان پرستاري
ابهر

بلی

علمي ،فرهنگي و اجتماعي

دانشجويان و
پرسنل دانشكده

فارسي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

20

ولیعصر(عج)

بیمارستان ولیعصر(عج)

دکتر رحیمی

ماهنامه

از مردادماه

ریاست و معاونت
پشتیبانی و روابط
عمومی دانشگاه و کلیه
بخشهای مرکز

بلی

21

کویر

انجمن اسالمی دانشکده
پزشکی

حمید یوسفی

گاهنامه

اردیبهشت 1386

در سطح دانشگاهها

بلی

دانشگاهیان

22

کنکاوش

بسیج دانشجویی

پویان پیروی حسنی

فصلنامه

بهار 1386

در سطح دانشگاهها

بلی

دانشگاهیان

23

عصاره خلقت

حوزه دانشجویی و فرهنگی

ویژه نامه

بمناسبت میالد
مهدی(عج)

در سطح دانشگاه

خیر

فارسی

24

 13آبان

حوزه دانشجویی و فرهنگی

ویژه نامه

بمناسبت  13آبان

در سطح دانشگاه

خیر

فارسی

25

میالد حضرت زهرا(س)

حوزه دانشجویی و فرهنگی

ویژه نامه

بمناسبت میالد
حضرت زهرا(س)

در سطح دانشگاه

خیر

فارسی

اطالع رسانی

مسئولین دانشگاه
و بیمارستان و
کارکنان

فارسی
انگلیسی

فارسی
فارسی

27

ویژه نامه نخستین نمایشگاه
توانمندیهای بهداشت
کشور

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روابط عمومی

ویژه نامه

1382

دانشگاهها و سازمانها

خیر

اطالعرسانی حوزه بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

دانشگاهیان و
سازمانها

فارسی

28

ویژه نامه پژوهش در علوم
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روابط عمومی

خبرنامه

1382

دانشگاهها و سازمانها

خیر

پزشکی بهداشتی

دانشگاهیان و
سازمانها

فارسی

29

ویژه نامه همایش ائمه جمعه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روابط عمومی

ویژه نامه

1382

دانشگاهها و سازمانها

خیر

فرهنگی  -اجتماعی

دانشگاهیان

فارسی

30

خبرنامه هفته سالمت

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ستاد هفته سالمت

ویژه نامه

از سال 1382

سازمانهای دولتی
استان و رسانهها

بلی

بهداشتی  -درمان

دانشگاهیان

فارسی

31

دومین برنامه پنج ساله
جامع  -راهبردی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر رحیم سروری

کتابچه

در سطح دانشگاهها

خیر

اطالع رسانی

دانشگاهیان

فارسی

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

26

آذرخش

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی
زنجان

ماهنامه

1385 -1382

دانشگاهها و سازمانها

خیر

اطالعرسانی حوزه بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

دانشگاهیان و
سازمانها

فارسی

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

زمينه

مخاطبين

زبان

27

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

28

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

1

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

استان سمنان

بلی

شرح وظايف دانشگاه علوم
پزشكي

كاركنان دانشگاه
علوم پزشكي

گستره توزيع

در حال انتشار

فارسي

بلی

قراني – مذهبي

دانشجويان و
كاركنان اعضاي
هيئت علمي

فارسي

علمي تخصصي راديولوژي

دانشجويان و
كاركنان اعضاي
هيئت علمي

فارسي

علمي تخصصي فيزيوتراژي

دانشجويان و
كاركنان اعضاي
هيئت علمي

فارسي

خبرنامه بهداشتي مركز
بهداشت استان سمنان

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دكتر جعفر جندقي

فصلنامه

2

ذكر

دارالقرآن دانشگاه

سيدمحمدتقي جعفري

گاهنامه

در سطح دانشگاه

3

پرتو

بسيج دانشجويي دانشگاه

مجتبي شريفي فرد

گاهنامه

در سطح دانشگاه

بلی

4

توان

بسيج دانشجويي دانشگاه

سيروس تقيزاده
دلخوش

گاهنامه

در سطح دانشگاه

بلی

1381/1/10

5

بيان

جالل بختياري

علمي تخصصي گفتاردرماني

6

حيات

ابوالفضل ارغنده پور

علمي تخصصي پرستاري

7

كومش

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دكتر علي رشيديپور

فصلنامه

1378

سراسر كشور

بلی

علوم پزشكي

گروههاي مختلف
پزشكي

فارسي
چكيده
فارسي
انگليسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

مجله دانشگاه علوم پزشكي
سبزوار

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

دكتر كاظم حسنپور

فصلنامه

1373

بينالمللي

بلی

پزشكي و پيراپزشكي

اعضاي هيئت
علمي دستياران،
پزشكان،
دانشجويان

فارسي
انگليسي

2

بيهق

كميته تحقيقات دانشجويي

عبدالقادر عصاررودی

فصلنامه

1375

كشوري

بلی

پزشكي و پيراپزشكي

دانشجويان

فارسي

3

آفتاب

دفتر نهاد مقام معظم رهبري
دانشگاه

محمدرضا
ناصری زاده

گاهنامه

1386

محلي

بلی

فرهنگي اجتماعي

دانشجويان

فارسي

4

تا جمعه ظهور

دفتر نهاد مقام معظم رهبري
دانشگاه

فاطمه نسائی

گاهنامه

131386

محلي

بلی

فرهنگي اجتماعي

دانشجويان

فارسي

5

مصباح

بسيج دانشجويي دانشگاه

مهدي پيراني

گاهنامه

1381

محلي

بلی

علمي ،فرهنگي اجتماعي و
سياسي

دانشجويان

فارسي

6

رسالت دانشجو

انجمن اسالمي دانشگاه

حسين امامي

گاهنامه

1381

محلي

بلی

علمي ،فرهنگي اجتماعي و
سياسي

دانشجويان

فارسي

7

شاهدان قدسي

بسيج دانشجويي

زینب ابتدایی

گاهنامه

1381

محلي

بلی

فرهنگي

دانشجويان

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
1

خبرنامه

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

فروردين 1383

داخلي

خير

خبري ،آموزشي

همكاران

2

خبرنامه

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

تابستان 1383

داخلي

خير

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

3

خبرنامه

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

پاييز 1383

داخلي

خير

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

4

خبرنامه

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

زمستان 1383

داخلي

خير

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

5

خبرنامه

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

بهار 1384

داخلي

خير

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

6

صبح سالمت

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

بهمن 1385

داخلي

بلی

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

7

صبح سالمت

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

تير 1386

داخلي

بلی

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان
فارسي
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گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

بلی

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

بلی

خبري ،آموزشي

همكاران

فارسي

8

صبح سالمت

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

اسفند 1386

داخلي

9

صبح سالمت

دانشگاه

بهروز خندان دل

گاهنامه

تابستان 1387

داخلي

علمی ،پژوهشی

همکاران و
محققین

فارسي

10

صبح دانشگاه

دانشگاه

دکترسیدعباس موسوی

دوفصلنامه

بهار و تابستان
1386

داخلی

بلی

همکاران و
محققین

فارسي

11

صبح دانشگاه

دانشگاه

دکتر سید عباس
موسوی

دوفصلنامه

پائیز و زمستان
1387

داخلی

بلی

علمی ،پژوهشی

همکاران و
محققین

فارسي

12

دانش و تندرستی

دانشگاه

دکتر جواد نوریان

فصلنامه

پائیز و زمستان
1387

داخلی

بلی

علمی ،پژوهشی
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تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

بلی

علمي

اعضاي هيات
علمي و دانشجويان

فارسي

1

مجله علمي دانشگاه

معاونت پژوهشي

دكتر محمود رفيعيان

فصلنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

اطالع رساني

مديران و كاركنان
دانشگاه

فارسي

2

نشريه پژواك

دانشگاه علوم پزشكي

دكترمحمدعلي كياني

فصلنامه

سطح استان و
دانشگاهاي علوم پزشكي

بلی

دانشجويان

فارسي

3

سفير بهداشت

دانشكده بهداشت

صادق اميري

دوهفته نامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

فارسي

4

اشك مهتاب

ابراهيم فتح الهي

ابراهيم فتح الهي

ماهنامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

5

تجلي

انجمن اسالمي

منصوره غالم شاهي

ماهنامه

1386

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

6

رخنه

بسيج دانشجويي دانشكده
بروجن

عزت اله جمالي

گاهنامه

1385

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

7

حرف تازه

بسيج دانشجويي دانشكده
بروجن

مصطفي حيدري

گاهنامه

1386

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

8

سياه و سفيد

محمد اسماعيل آرامش

محمداسماعيل آرامش

ماهنامه

1386

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

9

پازل

بسيج دانشجويي

شريفه فرهمند

گاهنامه

1388

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

10

با پرستاران

دانشكده بروجن

ناصر رفيعي

گاهنامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

11

آسمانه

كانون وارثان و ايثار

زهره چلمقاني

گاهنامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

12

بينه

كانون قرآن و عترت

شريفه فرهمند

گاهنامه

1386

در سطح دانشگاه

بلی

قرآني ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهیدبهشتی

1

نقل و نقد

روابط عمومی دانشگاه

مژگان جزیزاده کریمی

هفته نامه

1377

ملی

بلی

خبری

مسئوالن
دانشگاه ،کارکنان،
دانشجویان

فارسی

Infectious Diseases

مرکز تحقیقات بیماریهای
عفونی گرمسیری

دکتر داود یادگاری دنیا

فصلنامه

1384

بین المللی

بلی

محققین و
متخصصین
علوم پزشکی به
بیماریهای عفونی و گرمسیری
ویژه متخصصین
بیماریهای عفونی
گرمسیری

مرکز  EDCدانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا زالی

فصلنامه

1375

بین المللی

بلی

محققین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
اعضای هیئت
علمی

2

3

Journal of Clinical

Journal of Medical
Education

آموزش پزشکی

انگلیسی

انگلیسی

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

of Endocrinology and

مرکز تحقیقات غدد درون ریز
و متابولیسم ایران

دکتر فریدون عزیزی

فصلنامه

1382

بین المللی

بلی

اندکرینولو ِژی و متابولیسم

محققین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
متخصصین علوم
غدد درون ریز و
علوم پایه

انگلیسی

مرکز تحقیقات اعصاب اطفال

دکتر محمد غفرانی

فصلنامه

1385

بین المللی

بلی

نورولوژی اطفال

محققین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
متخصصین اعصاب
کودکا ن

انگلیسی

دانشکده داروسازی علوم
پزشکی شهید بهشتی

دکترمحمود مصدق

فصلنامه

1380

بین المللی

بلی

علوم دارویی

محققین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
متخصصین علوم
دارویی

انگلیسی

مرکز تحقیقات بیماریهای
کلیوی و مجاری ادراری

دکتر ناصر سیم فروش

فصلنامه

1382

بین المللی

بلی

اورولوژی

محققین و
متخصصین علوم
داخلی کلیه و
مجاری ادراری و
جراحان ارولوژی

مرکز تحقیقات سرطان

دکتر محمد اسماعیل
اکبری

فصلنامه

1386

بین المللی

بلی

پیشگیری از کانسر

محققین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
متخصصینی که
در زمینه کانسر و
پیشگیری از آن
فعالیت میکنند

International Journal

4

5
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Metabolism

Iranian Journal of Child
Neurology

Iranian Journal of

6

Pharmaceutical Research

7

Urology Journal

8

Iranian Journal of Cancer
Prevention

انگلیسی

انگلیسی

9

Iranian Endodontic
Journal

Iranian Journal of

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

دکتر سعید عسگری

فصلنامه

1385

بین المللی

بلی

اندودونتیکس

محققین و
متخصصین
رشتههای مختلف
دندانپزشکی به
ویژه اندودونتیکس

انگلیسی

مرکز تحقیقات چشم

دکتر محمدعلی جوادی

فصلنامه

1385

بین المللی

بلی

چشم پزشکی

محققین و
متخصصین کلیه
رشتههای پایه
و بالینی که در
ارتباط با چشم
پزشکی و بینایی

انگلیسی

دکتر فریدون عزیزی

فصلنامه

1355

ملی

بلی

پژوهش در پزشکی

پژوهشگران،
اعضای هیئت
علمی و دانشجویان
مقاطع مختلف
تحصیلی

فارسی –
انگلیسی

دکتر بهزاد هوشمند

فصلنامه

1361

ملی

منتشر می شود

علوم دندانپزشکی

پژوهشگران،
اعضای هیئت
علمی و دانشجویان
مقاطع مختلف
تحصیلی

دکتر فریدو ن عزیزی

دوماهنامه

1377

ملی

منتشر می شود

غدد درون ریز و متابولیسم و
اختاللهای متابولیک

محققین و
متخصصین علوم
دندانپزشکی

فارسی –
انگلیسی

دکتر احمدرضا درستی
مطلق

فصلنامه

1385

ملی

منتشر می شود

علوم تغذیه و صنایع غذایی

محققین و
متخصصین علوم
تغذیه و صنایع
غذایی

فارسی –
انگلیسی

10

Ophthalmic Research

11

پژوهش در پزشکی

دانشکده پزشکی شهید
بهشتی

12

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی

14

علوم تغذیه و صنایع غذایی
ایران

انستیتو تحقیقات تغذیه و
صنایع غذایی

فارسی –
انگلیسی
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13

مرکز تحقیقات غدد درون
غدد درون ریز و متابولیسم
ریز و متابولیسم دانشگاه علوم
ایران
پزشکی شهید بهشتی
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

33

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

15

تنفس

پژوهشکده سل و بیماریهای
ریوی

دکترمحمدرضا مسجدی

فصلنامه

1380

ملی

بلی

بیماریهای ریوی و تحقیقات
دستگاه تنفسی

محققین و
متخصصین
بیماریهای داخلی
و تخصصی ریه و
بیماریهای عفونی
گرمسیری

فارسی –
انگلیسی

16

فصلنامه پرستاری و مامائی

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

دکتر ژیال عابد سعیدی

فصلنامه

1370

ملی

منتشر میشود

پرستاری ،مامایی و
پیراپزشکی

پرستاران ماماها
و دانشجویان
رشتههای پرستاری
مامائی و رشتههای
مرتبط

فارسی –
انگلیسی

17

پژوهنده

معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترسید محمود
طباطبایی فر

دوماهنامه

1374

ملی

منتشر میشود

پزشکی و پیراپزشکی

اعضای هیئت
علمی و دانشجویان
مقاطع مختلف
تحصیلی

18

فیزیولوژی و فارماکولوژی

انجمن فیزیولوژی و
فارماکولوژی ایران

دکترفرشته معتمدی

فصلنامه

1375

ملی

منتشر میشود

فیزیولوژی و فارماکولوژی

محققین و
متخصصین علوم
پایه و مرتبط
با فیزیولوژی و
فارماکولوژی

فارسی –
انگلیسی

Gastroenterology ans

مرکز تحقیقات بیماریهای
گوارش و کبد

دکترمحمدرضا زالی

فصلنامه

1386

بین المللی

منتشر نمیشود

گوارش و کبد

محققین و
متخصصین
بیماریهای داخلی و
گوارشی

انگلیسی

20

اخالق پزشکی

مرکز تحقیقات اخالق و
حقوق پزشکی

دکتر علیرضا زالی

فصلنامه

1386

ملی

منتشر میشود

اخالق پزشکی

محققیین و
متخصصین علوم
پزشکی به ویژه
اخالق و پژوهش

فارسی –
انگلیسی

21

Paramedical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

دکتر سیدحسن مقدمنیا

فصلنامه

1387

بین المللی

منتشر میشود

پیراپزشکی و علوم
آزمایشگاهی

محققین و
متخصصین علوم
آزمایشگاهی و
علوم پایه

انگلیسی

Iranian Journal of

19
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Hepatology

فارسی –
انگلیسی
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نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

1

سالمت فارس

روابط عمومي دانشگاه

دكترحامد فصيحي نيا

ماهنامه

1387

بلي

دانشگاه علوم پزشكي

خبري ،آموزشي

دانشگاهيان و
عموم مردم

فارسي

2

اشارات

روابط عمومي دانشگاه علوم
پزشكي شيراز

دكتر محمدهادي
ايمانيه

دو ماهنامه

از سال 1375

سطح دانشگاه و
دانشگاههاي تيپ يك

بلي

خبري فرهنگي

دانشگاهيان

فارسي

3

سفيدپوشان سبز

اداره پرستاري مامايي استان
فارس (دانشگاه علوم پزشكي
شيراز)

كبري مصطفوي

فصلنامه

-

سطح دانشگاه و
دانشگاههاي تيپ يك

بلي

علمي ،پژوهشي ،فرهنگي

دانشگاهيان و
پرستاران

فارسي

4

سالمت مادر و نوزاد

معاونت بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي شيراز

دكتر حسن جواليي

فصلنامه

از سال 1384

سطح دانشگاه و
دانشگاههاي تيپ يك

بلي

علمي ،پژوهشي ،آموزشي

دانشگاهيان و
عموم مردم

فارسي

5

پزشك خانواده

معاونت بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي شيراز

دكترمحمدرضا حيدري

گاهنامه

1387

دانشگاه علوم پزشكي

بلی

علمي ،پژوهشي

پزشكان خانواده

فارسي

6

نشريه سبز

مركز آموزش توسعه پزشكي

دكتر جواد كجوري

فصلنامه

1386

دانشگاههاي كشور

بلی

علمي ،فرهنگي ،خبري

دانشگاهيان

فارسي

7

آراد

دانشكده دندانپزشكي

دكتر حسين ميرهادي

فصلنامه

1386

دانشگاههاي كشور

بلی

علمي ،فرهنگي،خبري

دانشجويان

فارسي

8

مجله علوم پزشكي ايران

دانشگاه علوم پزشكي معاونت
پژوهشي

دكترمحمدهادي باقري

فصلنامه

1370

بين المللي و كل كشور

بلی

علمي ،پژوهشي

دانشگاهيان

فارسي

9

مجله دندانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكترعلي اصغر علوي

فصلنامه

1377

دانشگاههاي تيپ يك

بلی

علمي ،پژوهشي

دانشگاهيان و
دندانپزشكان

فارسي-
انگليسي

10

تحقيقات قلب و عروق ايران

متخصصين قلب و عروق

دكترمحمدجواد زيبايي
نژاد

فصلنامه

1387

دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي

بلی

علمي و پژوهشي

دانشگاهيان و
مراكز علمي

فارسي
انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر غالمعباس قادري

فصلنامه

1384

شركتها،كتابخانهها،
اعضاي هيات علمي،
دانشجو

بلی

علمي،پژوهشي

دانشگاهيان
ومتخصصين

انگليسي

انجمن گوارش و كبد ايران

دكتر رضا ملك زاده

 6ماه يكبار در سال

2009

انتشار روي سايت

بلی

پزشكي و پيراپزشكي

متخصصين و
متخصصين گوارش

انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر كامران باقري
لنكراني

فصلنامه

2000

بين المللي

بلی

پژوهشي ،اطالع رساني
آموزشي

دانشگاهيان و
مراكز علمي و
پژوهشي

انگليسي

11

Iranian Journal of
Immunology
Middle east Journal of

12

digestive diseas

13

Electornic Journal of shiraz
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در حال انتشار
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ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

بین المللی

بلی

مسائل اجتماعی ،تامین و رفاه

دانشجویان و
اساتید

فارسی

1

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
اجتماعی

دانشگاه

دکتر میرطاهر موسوی

1380

خیر

2

فصلنامه مددکاری اجتماعی

دانشگاه

دکتر ااقلیما

--

--

--

3

فصلنامه سالمند

دانشگاه

دکترکامرانی

--

داخلی

بلی

مسائل سالمندی

سالمندان و
مراقبین و
متخصصین مربوطه

فارسی

4

فصلنامه توان بخشی

دانشگاه

دکترکریملو

1379

داخلی

بلی

توان بخشی

مراکز بهداشتی
درمانی – پزشکان

فارسی

5

دوفصلنامه توان بخشی

دانشگاه ()IRJ

دکتر نخعی

2006

بین المللی

بلی

توان بخشی (بیماری و
معلولیتها)

پزشکان ،
متخصصان علوم
توان بخشی ،
مراکز پژوهشی و
دانشگاهها

انگلیسی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

جالينوس

كميته تحقيقات دانشجويي

دكتر حميدرضا حيران

فصلنامه

از 1384

كشوري

بلی

علمي

دانشجو

فارسي –
انگليسي

2

روزبهان

دانشگاه علوم پزشكي فسا

مجتبي ذوالقدر

فصلنامه

از 1382

كشوري

بلی

عملكرد

كاركنان و مردم

فارسي

3

بقراط

دانشگاه علوم پزشكي فسا

دکترمحمدحسن مشکی
باف

فصلنامه

از 1382

كشوري

بلی

علمي  -پژوهشی

هيات علمي

فارسي –
انگليسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

پژواك

دانشگاه

محمدحسن ارداقيان

ماهنامه

پايان هرماه

دانشگاه

بلي

اجتماعي و فرهنگي

عام

فارسي

2

مجله علمي دانشگاه

دانشگاه

دكترحميدرضا جوادي

فصلي

درطول فصل

سراسري

بلي

علمي

خاص

فارسي

3

ساقي

دانشگاه

زهرا فالح نژاد

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعي و فرهنگي

عام

فارسي

4

معراج انديشه

دانشگاه

عطيه چگيني

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعي و فرهنگي

عام

فارسي

5

Science-com

دانشگاه

مينا محبیان

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

علمي

عام

فارسي

6

نجواي قلم

دانشگاه

آرمين قناعت

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعي سياسي

عام

فارسي

7

ماه نو

دانشگاه

كبري شمسي

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعي وفرهنگي

عام

فارسي

8

حلقه وصل

دانشگاه

پريسا شكري

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعي و فرهنگي

عام

فارسي

9

كلمه

دانشگاه

راضيه چگيني

گاهنامه

در طول سال

دانشگاه

بلي

اجتماعی و فرهنگي

عام

فارسي

10

رهگذر

كانون ادب و هنر

امير مهرابي

گاهنامه

درطول سال

دانشگاه

بلي

فرهنگي و ادبي

عام

فارسي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

1

نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

درتنگنای شبهات 1

دانشجویی و فرهنگی

ماهنامه

فرهنگی – اجتماعی

دانشجو

فارسي

2

دیگه چه خبر

دانشجویی و فرهنگی

گاهنامه

علمی

دانشجو

فارسی

3

بهسازان

دانشجویی و فرهنگی

نشریه

علمی

دانشجو

فارسی

4

دلنوشته

دانشجویی و فرهنگی

ویژه نامه طرح شهید
بهشتی

فرهنگی

دانشجو

فارسی

5

بینش پرستار

دانشجویی و فرهنگی

فصلنامه

علمی

دانشجو

فارسی

6

نسیم پژوهش

معاونت آموزشی پژوهشی

گاهنامه

علمی

اساتید – دانشجو

فارسی

7

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی قم

معاونت آموزشی پژوهشی

فصلنامه

علمی

سراسری

فارسی

8

روز شمار انتظار

نهاد مقام معظم رهبری

فصلنامه

فرهنگی اجتماعی

دانشجو

فارسی

9

طنین

روابط عمومی

فصلنامه

نشریه اطالع رسانی

سراسری

فارسی

10

خبرنامه

روابط عمومی

گاهنامه

خبری

کارمند

فارسی
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زمينه

مخاطبين

زبان

37

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
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38

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

مردم و كاركنان
دانشگاه

فارسي

1

حيات

روابط عمومي

عليرضا كاشاني نژاد

ماهنامه

پايان هر ماه

خبري

فارسي و
انگليسي

2

قبض

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

دكتر محمد زارع

فصلنامه

پايان هر فصل

علمي – پژوهشي

اعضاي هيات
علمي و
پژوهشگران كشور

3

عفاف

پايگاه حضرت زينب

فرحناز جهانگيري

گاهنامه

جندماه يكبار

علمي

كاركنان دانشگاه

فارسي

4

پژوهش

معاونت پژوهشي

دكتر حميدي

گاهنامه

چندماه يكبار

خبري و آموزشي

دانشگاههاي علوم
پزشكي

فارسي

5

خزيز

مستقل

سيد شهاب الدين ايزدي

گاهنامه

جندماه يكبار

فرهنگي اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

6

همدرد

معاونت دانشجويي

هادي مير باقري

گاهنامه

جندماه يكبار

فرهنگي ،اجتماعي ،علمي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

7

تودد

بسيج دانشجويي

محسن رحماني

گاهنامه

جندماه يكبار

اجتماعي ،سياسي،خبري

دانشجويان دانشگاه

فارسي

8

فانوس

مستقل

مهدي ميرصالحيان

گاهنامه

جندماه يكبار

سياسي،مذهبي ،اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

9

صبا

دانشكده بهداشت

عبداهلل جابري

گاهنامه

جندماه يكبار

علمي ،اجتماعي ،فرهنگي،
طنز

دانشجويان دانشگاه

فارسي

10

روزنه

بسيج دانشجويي

محمدرضا صباحي

گاهنامه

جندماه يكبار

علمي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

11

آيينه بسيج

بسيج دانشجويي

حسين غالميان

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي،اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

12

سينما توگراف

معاونت دانشجويي

سعيد دارم

گاهنامه

چندماه يكبار

سينمايي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

13

فطرس

نهاد رهبري

ام البنين حسن بيگي

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

14

نغمه

معاونت دانشجويي

محسن نادري

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،ادبي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

15

مهتاب كوير

مستقل

بهزاد صادقي

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

16

تاصبح

معاونت دانشجويي

زينب شيرازي

گاهنامه

چندماه يكبار

علمي ،سياسي،فرهنگي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

17

سهيم

دانشكده پيراپزشكي

محبوبه تشكري

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

18

سپهر

معاونت دانشجويي

دكتر سيدعليرضا
مروجي

گاهنامه

چندماه يكبار

خبري،فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

19

مشق آزاد

بسيج دانشجويي

مجتبي نادري

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،سياسي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

20

نالههاي فراق

بسيج دانشجويي

امير چمن

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،اعتقادي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

21

حيل المتقين

نهاد رهبري

فاطمه ربيعي

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي،قرآني

دانشجويان دانشگاه

فارسي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

دانشجويان دانشگاه

فارسي

22

مهاجر

بسيج دانشجويي

زينب خورشيد سوار

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،شهدا

فارسي

23

بهداشت عمومي

دانشكده بهداشت

طيب سادات جدي

گاهنامه

چندماه يكبار

علمي ،فرهنگي

دانشجويان دانشگاه

24

اسفندگان

بسيج دانشجويي

معصومه كاظمي

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي،اجتماعي ،زنان و
خانواده

دانشجويان دانشگاه

فارسي

25

نفس

دانشكده بهداشت

مهدي اژدري

گاهنامه

چندماه يكبار

علمي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

26

سبو

مستقل

ابراهيم داستان پور

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي،سياسي ،اجتماعي،
خبري

دانشجويان دانشگاه

فارسي

27

كنكاش

معاونت پژوهشي

دكتر اژدر حيدري

گاهنامه

چندماه يكبار

علمي ،پژوهشي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

28

فلك

مستقل

سيدمحمد سجاد
سجاديان

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،اجتماعي ،انتقادي دانشجويان دانشگاه

فارسي

29

پيرامون

دانشكده پيراپزشكي

گاهنامه

چندماه يكبار

علمي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

30

بهپاد

بيمارستان بهشتي

دكتر كليدري

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي ،خبري

دانشجويان دانشگاه

فارسي

31

آواي وطن

معاونت دانشجويي

سيد عبدالستار غفاري

گاهنامه

چندماه يكبار

فرهنگي،اجتماعي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

32

توسعه و مردم

دانشكده بهداشت

دكتر الماسي

گاهنامه

چندماه يكبار

خبري ،علمي

دانشجويان دانشگاه

فارسي

33

ارتباط

معاونت بهداشتي

دكتر سيد عليرضا
مروجي

گاهنامه

چندماه يكبار

خبري آموزشي

كاركنان
دانشگاه مردم
كاشان

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

علمی خبری
اطالع رسانی

تمام گروههای
بهداشتی درمانی

1

نشریه علمی خبری نسیم

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

سیف اهلل مرادی

فروردین 1381

مراکز بهداشتی،
درمانی استان و
دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

فارسی

بلی

دانشجویان ،اعضاء
هیات علمی

فارسی و
التین

2

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

دکتر طیب قدیمی

1375

مراکز بهداشتی
درمانی استان و
دانشگاههای علوم
پزشکی کشور

بلی

علمی

3

نشریه دانشجویی بیان جوان

بسیج دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی کردستان

میالد مسائلی

1373

دانشگاه علوم
پزشکی و
دانشگاههای استان

بلی

سیاسی فرهنگی ادبی
اجتماعی

دانشجویان و
اساتید دانشگاه
علوم پزشکی
کردستان

فارسی

4

نشریه دانشجویی ژیوار

خانم آوات کریمی

اروات کریمی

1383

دانشگاه علوم
پزشکی

بلی

ادبی فرهنگی اجتماعی

دانشجویان و
کارکنان و اساتید
دانشگاه علوم
پزشکی

کردی و
فارسی

5

نشریه دانشجویی ژوان

جلیل نصیری

جلیل نصیری

1379

دانشگاه علوم
پزشکی

بلی

ادبی فرهنگی اجتماعی

دانشجویان و
کارکنان

کردی و
فارسی

6

فصلنامه زانکو

معاونت پژوهشی دانشگاه

دکتر رشید رمضانزاده

1385

دانشگاه علوم
پزشکی و
دانشگاههای استان

بلی

علمی

دانشجویان اعضاء
هیات علمی

فارسی

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

بلی

اجتماعي ،فرهنگي

كاركنان ،اعضاء
هيئت علمي

فارسي

1

خبرنامه داخلي

روابط عمومي دانشگاه

علي اكبر اسماعيلي
رنجبر

ماهنامه

سراسري

اطالع رساني

هيات علمي
دانشجويان

فارسي با
خالصه
انگليسي

2

مجله علمي دانشگاه

دانشگاه

دكتر محمدحسين داعي
پاريزي

فصلنامه

سراسري

بلی

گروههاي پزشكي،
پيراپزشكان،
كارشناسان،
كاردانان ،پزشكان
و بهورزان

فارسي

3

بهتاش

معاونت بهداشتي دانشگاه

دكتر حسین صافي زاده

فصلنامه

شبكهها و مراكز
بهداشت استان

بلی

علمي

فارسي و
انگليسي

4

گامهاي توسعه در آموزش
پزشكي

مركز مطالعات و توسعه
آموزش پزشكي دانشگاه

دكتر سيدحسن افتخار
واقفي

دوفصلنامه

سراسري

بلی

علمي

اعضاء هيات علمي

5

مهاجر

بسيج دانشجويي دانشكده
پرستاري جيرفت

سعيده توسلمند

گاهنامه

استاني

بلی

علمي ،فرهنگي

كاركنان
دانشجويان و هيات
علمي

فارسي

6

بيان ما

كانون قرآن دانشكده
پرستاري جيرفت

محمود معتمدزاده

فصلنامه

استاني

بلی

علمي ،فرهنگي

كاركنان و
دانشجويان

فارسي

7

پاكنويس

سمانه مظلومي

سمانه مظلومي

گاهنامه

داخلي

بلی

علمي ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي

دانشجويان

فارسي

8

ترنم اميد

بسيج دانشجويي

زينب سليماني

گاهنامه

داخلي

بلی

علمي ،سياسي،

دانشجويان

فارسي

9

واگوي

معاونت دانشجويي

دكترنصراله صالح
گوهري

فصلنامه

استاني

بلی

علمي ،آموزشي

كاركنان
دانشجويان

فارسي

10

مبين

دارالقران دانشگاه

شمس الديني

گاهنامه

دانشگاه

بلی

فرهنگي ،قراني

دانشجويان

فارسي

11

وقايع اتفاقيه

انجمن اسالمي

رضا قدوسي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

سياسي

دانشجويان

فارسي

12

انجمن پرتونگاران جوان

انجمن راديولوژي

مسلم منظري توكلي

گاهنامه

--

دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

13

ره آورد

بسيج دانشجويي

محمد مرسلي

گاهنامه

--

دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

14

آبان

جبار شكيب خواه

جبار شكيب خواه

گاهنامه

--

دانشگاه

بلی

فرهنگي ،اجتماعي،سياسي

دانشجويان

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

41

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

15

انعكاس

بسيج دانشجويي

امير حسيني نژاد

گاهنامه

--

دانشگاه

بلی

علمي  ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

16

ابحك

انجمن علمي دانشجويان
بهداشت حرفهاي

جواد وطني

گاهنامه

--

دانشگاه

بلی

علمي،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

بلي

پژوهشي

دانشگاهيان

فارسي

1

بهبود

دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني
كرمانشاه

دكتر عليرضا جهانبخش

فصل نامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

شرح وظايف

ادارات استان

فارسي

2

دريچه

دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني
كرمانشاه

دكتر فاطمه رضوان
مدني

ماهنامه

استان كرمانشاه

بلي

نشريه علمي فرهنگي
روانشناسي

واحدهاي
تابعه دانشگاه
علوم پزشكي و
دانشگاههاي استان

فارسي

3

بهروان

دانشگاه علوم پزشكي
وخدمات بهداشتي ،درماني
كرمانشاه

دكتر صمدنوري زاد

ماهنامه

واحدهاي تابعه
دانشگاه علوم پزشكي و
دانشگاههاي استان

بلي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

دانشجو

بسيج دانشجويي حجاب

زينب جمالي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي فرهنگي

دانشجو – كارمند

فارسي

2

سوژه

امور فرهنگي دانشگاه

فرشته زمانيان

گاهنامه

1388

درسطح دانشگاه

بلی

فرهنگي اجتماعي

دانشجو – كارمند

فارسي

3

سفير سالمت

مركز تحقيقات توسعه
اجتماعي و ارتقاء سالمت

راحله ملكي

فصلنامه

1384

درسطح دانشگاه

بلی

علمي -پژوهشي – اجتماعي

دانشجويي مردمي

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

4

سلوك عشق

درالقران

سيد هاشم ابوترابي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

فرآني – فرهنگي – اجتماعي دانشجو – كارمند

فارسي

5

سبحان

دفتر نهاد رهبري

فريده عسكري

گاهنامه

1380

درسطح دانشگاه

بلی

فرهنگي – اجتماعي – ديني
– پژوهشي

دانشجو – كارمند

فارسي

6

پويا

تربيت بدني

محمد اقبالي

گاهنامه

1383

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ورزشي

دانشجو – كارمند

فارسي

7

افق دانش

معاونت پژوهشي دانشگاه

دكتر محمد قهرماني

فصلنامه

1382

درسطح دانشگاههاي
سراسر كشور

بلی

علمي – پژوهشي

محققين
دانشجويان و
دانشگاهيان

فارسي

9

طلوع

روابط عمومي

علي داستاني

فصلنامه

1381

درسطح دانشگاه و
ادارات

بلی

خبري

عمومي

فارسي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

1

مجله آموزش پزشكي مركز
مطالعات وتوسعه آموزش
علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي ومركز
مطالعات و توسعه پزشكي

دكتر علي منفرد

فصلنامه

2

دو فصلنامه دانشكدههاي
پرستاري ومامائي استان
گيالن

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

سيد نوشاز ميرحق جو

دوفصلنامه

دانشگاههاي علوم
پزشكي سراسركشور

بلی

فارسي

فارسي

3

ماهنامه خبري دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

دكترحسن بهبودي

ماهنامه

 1381تاكنون

دانشگاههاي
سراسركشور و
سازمانهاي ذيربط

بلی

فارسي

4

آروين

معاونت پژوهشي دانشگاه

دكترعاطفه قنبري

فصلنامه

 1385تاكنون

سطح كشوري

بلی

علمي ،پژوهشي

دانشجويان و
اعضاءهيئت علمي

فارسي

5

خبرنامه پژوهشي

معاونت پژوهشي دانشگاه

دكتررسول طبري

فصلنامه

 1385تاكنون

درسطح استان

بلی

خبري

اساتيد ،دانشجويان
و واحدهاي ستادي
دانشگاه

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

43
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

6

مجله دانشگاه علوم پزشكي
گيالن

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

دكترحسن بهبودي

فصلنامه

1371تاكنون

كشوري

بلی

علمي ،پزشكي

اعضاءهيئت علمي
و محققين

فارسي با
چكيده
انگليسي

7

سالنامه آماري

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

دكترحسن بهبودي

سالنامه

 1375تاكنون

وزارت متبوع

بلی

خبري تحليلي

سطوح مختلف
وزارت متبوع

فارسي

8

سراج

بسيج دانشجويي دانشگاه
علوم پزشكي گيالن

معصومه شفيعي

گاهنامه

1385

خبري – تحليلي

فارسي

9

شما

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

فاطمه كريمي

فصلنامه

1382

فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي

فارسي

10

مهد نور

نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاه علوم
پزشكي گيالن

صاحبه رفيعي

فصلنامه

1386

قرآني ،فرهنگي

فارسي

11

كنكاش

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

صادق عزيزي

دوهفته نامه

1380

فرهنگي،اجتماعي

فارسي

12

پاسارگاد

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

مرتضي پرتويان

ماهنامه

1385

ادبي،فرهنگي،
هنري

فارسي

13

طرقه

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

زهرا قياسي زاده

1385

تخصصي مهدويت

فارسي

14

پاي پياده

جامعه اسالمي دانشجويان

سجاد ميرزايي

گاهنامه

1385

سياسي ،علمي ،فرهنگي

فارسي

15

كاكتوس

انجمن اسالمي دانشكده
پرستاري

مليحه كاكاوند

گاهنامه

1378

فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي

فارسي

16

بيداد

مجيد دالور

اصغر نصيري

گاهنامه

1386

موسيقي

فارسي

نما

بسيج دانشجويي دانشكده
پزشكي

سلمان ستوده

ماهنامه

83

فرهنگي ،علمي ،سياسي

فارسي

18

بهاي سكوت

جامعه اسالمي دانشكده
پرستاري

شوراي جامعه اسالمي

گاهنامه

1386

سياسي ،علمي ،فرهنگي

فارسي

19

ساينس

مرتضي پرتويان

1385

علمي ،پژوهشي

فارسي

20

آنتراكت

معصومه رجبي

1386

ادبي ،طنز

فارسي

21

پرستاران

فاطمه زائر ثابت

1387

علمي ،پژوهشي

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشریات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
زمينه

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

1

آيينه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي

دكتر شهريار سمناني

ماهنامه

سي ام هر ماه

واحدهاي تابعه وزارتخانه
دانشگاههاي علوم
پزشكي سراسر كشور و
ادارت كل استان

بلی

خبري

2

بازتاب

معاونت دانشجويي و فرهنگي

سيديعقوب جعفري

گاهنامه

-

واحدهاي تابعه وزارتخانه
دانشگاههاي علوم
پزشكي سراسر كشور

بلی

خبري

مخاطبين

زبان

همكاران و
واحدهايي كه
توزيع ميگردد

فارسي

کارکنان

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

1

سپيد

دانشگاه علوم پزشكي استان
لرستان

رياست دانشگاه

ماهنامه

از سال 1378
تا كنون

عموم به صورت اینترنتی

بلی

علمی ،خبری  ،فرهنگی

كاركنان درون
سازماني و عموم
با درج در سایت
دانشگاه

فارسي

2

يافته

دانشگاه علوم پزشكي
وخدمات بهداشتي  ،درماني
استان لرستان

دكتر حسن تيموري

فصلنامه

از 1378تاكنون

دانشگاههاي علوم
پزشكي و ديگر مراكز و
ارگان ها (سراسري)

بلی

علمي

كاركنان درون
سازماني و مراكز
دانشگاهي

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

45

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

46

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

مجله دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي
مازندران

دكترسيدعبدا ...مدني

دوماه نامه

1371/12/9

دانشگاه و مراكز آموزش
عالي كشور

بلی

علمي ،پژوهشي ،گروههاي
پزشكي

گروههاي پزشكي،
پژوهشگران

فارسي

2

خبرنامه

روابط عمومي دانشگاه علوم
پزشكي مازندران

دكتر مرتضي آهنگران

دو ماهنامه

سال 1383

واحدهاي تابعه و ادارات
استان دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

اجتماعي ،علمي ،فرهنگي

كاركنان ،مديران،
دانشجويان و اعضاء
هيات علمي

فارسي

3

بينا

مريم شكري

گاهنامه

دانشگاه

بلی

سياسي،علمي ،فرهنگي،
هنري

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

4

كوثر

فاطمه محجوب

گاهنامه

دانشگاه

بلی

سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
علمي،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

5

قاصدك

امير قوتي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

ادبي فرهنگي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

6

سفير85

مهدي شكوهيان

گاهنامه

دانشگاه

خير

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

7

ديدگاه

محسن نظامي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

علمي ،اجتماعي،فرهنگ،
هنري ،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

8

پيراپزشكان

علي صالحي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

سياسي ،فرهنگي ،هنري،
اجتماعي علمي،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

9

جوانه

مصطفي عليزاده

گاهنامه

دانشگاه

بلی

اجتماعي،فرهنگي ،هنري،
ادبي ،علمي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

10

مشكاه

علي عبداللهي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

علمي،فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

11

ماهان

مسعود سوسرايي

گاهنامه

دانشگاه

خير

علمي،فرهنگي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

12

ادين

مهران فضلي

گاهنامه

دانشگاه

تازه مجوز گرفته است

علمي،فرهنگي،اجتماعي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

13

طيف طب

هوشيار باكي

گاهنامه

دانشگاه

تازه مجوز گرفته است

علمي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

مدير مسئول

ترتيب انتشار

رديف

نام نشريه

تازه مجوز گرفته است

خبري ،فرهنگي،علمي ،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

گاهنامه

دانشگاه

14

فانوس

صاحب محمدي

سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي،
هنري ،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

دانشگاه

تازه مجوز گرفته است

15

آرمان

فريبرز عزيزي

گاهنامه

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

خير

فرهنگي

16

چكامه

حامد قلي زاده

گاهنامه

دانشگاه

فارسي

علمي ،فرهنگي ،هنري،
اجتماعي،ادبي

دانشجويان و
اساتيد

17

بصيرت

دكتر فرهنگ بابا
محمودي

گاهنامه

دانشگاه

بلی

گروههاي پزشكي،
پژوهشگران

فارسي

18

بهبود روش

معاونت توسعه

دكتر عابدي

دوماهنامه

مرداد 1386

كشوري

بلی

ترويجي،آموزشي

پزشكان و
داروسازان و
دانشجويان

فارسي

19

دوا

معاونت غذا و دارو و دانشكده
داروسازي

دكتر ابراهيم صالحي فر

فصلنامه

1387

معاونت غذا و دارو
دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور

بلی

علمي ،پژوهشي،داروسازي،
پزشكي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

صاحب امتياز

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
1

زنان مامايي و نازائي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر سيد قدسيه علوي

فصلي

پائیز 1388

سراسري

بلي

پزشكي

گروه پزشكي

فارسي

2

گوش گلو ،ييني و حنجره

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر نوروز بيگي

فصلي

بهار 1388

سراسري

بلي

پزشكي

گروه پزشكي

فارسي

3

مجله دانشكده پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر بهرامي

فصلي

پاييز 1388

سراسري

بلي

پزشكي عمومي

گروه پزشكي

فارسي

4

فيزيك پزشكي ايران

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر عقابيان

فصلي

بهار 1388

سراسري

بلي

پزشكي عمومي

گروه پزشكي

فارسي

5

اصول بهداشت رواني

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر حسيني

فصلي

تابستان 1388

سراسري

بلي

روان پزشكي

گروه پزشكي

فارسي

6

دانشكده دندانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر تميزي

فصلي

تابستان 1388

سراسري

بلي

دندان پزشكي

گروه پزشكي

فارسي

7

علوم پايه پزشكي ايران

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر فضلي بزاز

فصلي

پاييز 2009

سراسري

بلي

علوم پايه پزشكي

گروه پزشكي

انگليسي

8

نويد نو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر بهرامي

فصلي

بهار 1388

بين المللي سراسري

بلي

پزشكي

گروه پزشكي

فارسي

9

رسانه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر شبستري

فصلی

كشوري

خير

اخبار دانشگاه

سازمانها

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

47
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رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

10

افسايد

مستقل

مهدي فرهادي

گاهنامه

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

فرهنگي ،اجتماعي ،صنفي

فارسي

11

آ...سانسور

كانون نوانديشان سبز

سودابه طهمورثي

دوهفته نامه

مهر 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

فرهنگي ،اجتماعي ،صنفي،
علمي

فارسي

12

آسيب

مستقل

حميدرضا بوستاني

گاهنامه

تابستان 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

فرهنگي ،ادبي ،هنري

فارسي

13

ارمغان سبز

بسيج پيراپزشكي

حسن پيالرام

ماهنامه

پاييز1388

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي

دانشجويان

فارسي

14

السابقون

كانون شاهدان

ستاد شاهد و ايثارگر

گاهنامه

مهر 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

فرهنگي

دانشجويان

فارسي

15

تلنگر

جامعه اسالمي

ايوب توكليان

گاهنامه

اسفند 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

فرهنگي،اجتماعي  ،سياسي

دانشجويان

فارسي

16

پاكنويس

مستقل

مجيد عزيزي

گاهنامه

زمستان 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

سياسي ،فرهنگي ،علمي،
اجتماعي

دانشجويان

فارسي

17

پژوهان

كانون دانشجويان ممتاز

سينا احمدي

گاهنامه

مهر 1388

دانشكده پزشكي

بلی

علمي (اخبار روز پزشكي)

دانشجويان

فارسي

18

توان

ستاد شاهد و ايثارگر

دكتر عباس عظيمي

گاهنامه

آذر 1387

دانشكده پيراپزشكي

بلی

علمي

دانشجويان

فارسي

19

رويان

بسيج دانشكده دندانپزشكي

فاطمه محمودآبادي

2هفته نامه

دي 1387

دانشكده دندانپزشكي

بلی

اجتماعي ،صنفي ،خبري

دانشجويان

فارسي

20

دايت

اداره تغذيه

امير احسان
اسماعيلزاده

ماهنامه

--

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

خير

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

21

دوربين

بسيج داروسازي

عليرضا كميلي نژاد

گاهنامه

دي 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

فرهنگي ،سياسي ،هنري

دانشجويان

فارسي

22

زاويه

بسيج پرستاري

سيد حسين واعظ زاده

ماهنامه

بهار 1388

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

سياسي ،فرهنگي ،علمي،
اجتماعي

دانشجويان

فارسي

23

سپيده عشق

بسيج دانشجويي پيراپزشكي

عبدالرضا مومني نژاد

گاهنامه

اسفند 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي ،مذهبي

دانشجويان

فارسي

24

شريان

بسيج دانشجويي پزشكي

امير رضا ريحاني

گاهنامه

اسفند 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي

دانشجويان

فارسي

25

كاريزما

بسيج پزشكي

مصطفي مژدهي فر

گاهنامه

--

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

26

گل يا پوچ

مديريت فرهنگي پيراپزشكي

محمد مقضي

گاهنامه

--

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

اجتماعي

دانشجويان

فارسي

27

قاصدك

سيدجواد حسيني

سيد جواد حسيني

ماهنامه

--

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

28

مردمك

بسيج دانشجويي پيراپزشكي

سمانه اسماعيلي

گاهنامه

خرداد 1387

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي ،اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

29

نگاه تازه

مستقل

محسن محبي

فصلنامه

مهر 1388

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي ،فرهنگي ،خبري،
اجتماعي ،سياسي

دانشجويان

فارسي

30

نگاه دوم

بسيج پيراپزشكي

امير روشندل

دوهفته نامه

مهر 1388

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

31

محرم بيماران

كانون محرم

نويد فتحي

ماهنامه

تابستان 1388

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

32

سایه روشن

بسیج پیراپزشکی

سیدجواد حسینی

گاهنامه

دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

بلی

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
طنز

دانشجویان

فارسی

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

1

ماهنامه خبري
چاپي  /الكترونيكي

روابط عمومي دانشگاه

دكتر عبداله فرهادي
نسب

ماهنامه

سال 1360

سراسر كشور

بلی

اخبار دانشگاه

دانشگاههاي علوم
پزشكي

فارسي

2

ويژه نامه دانشآموزان ممتاز

روابط عمومي دانشگاه

دكتر عبداله فرهادي
نسب

سالي يكبار

مهرماه 1388

دانشگاه و واحدهاي
تابعه

بلی

اطالع رساني

كاركنان دانشگاه

فارسي

3

مجله علمي دانشگاه علوم
پزشكي همدان

دانشگاه علوم پزشكي همدان

دكتر عبداله فرهادي
نسب

فصلنامه

سال 1371

سراسر كشور

بلی

پزشكي

جامعه دانشگاهي

فارسي
چكيده
انگليسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان
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50

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

4

مجله علمي دانشكده
پرستاري و مامايي همدان

دانشكده پرستاري و مامايي
همدان

علي اصغر حيدري

دوفصلنامه

سال 1370

سراسر كشور

بلی

پرستاري و مامايي

اعضاء هيات
علمي ،دانشجويان،
محققين

فارسي
چكيده
انگليسي

5

Jornal of Research in Health
Sciences

دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشكده بهداشت

دكتر غالمحسين صدري

دو فصلنامه

از سال 2001

سراسر كشور

بلی

علوم بهداشتي

متخصصين علوم
بهداشتي

انگليسي

6

سروش سالمت

معاونت بهداشتي دانشگاه

دكتر بهزاد اميري

فصلنامه

سراسر كشور

بلی

پزشكي بهداشتي

كاركنان بهداشتي

فارسي

7

دانشگاه در آيينه مطبوعات

روابط عمومي دانشگاه

دكتر محمدعلي چراغي

ماهنامه

سال 1382

واحدهاي تابعه دانشگاه
و ادارات استان

بلی

فعاليت مطبوعاتي دانشگاه

واحدهاي تابعه
دانشگاه

فارسيی

8

تحول و توسعه در آموزش
پزشكي

مركز مطالعات و توسعه
دانشگاه

دكتر ابراهيم خوشرفتار

دو فصلنامه

1388

دانشگاههاي علوم
پزشكي سراسركشور

بلی

آموزش پزشكي

اعضاي هيات
علمي دانشگاهها

فارسي
انگليسي

9

نشريه الكترونيكي آموزشي،
پژوهشي ويژه اعضاي هيات
علمي

معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه

دكتر عباس زمانيان

فصلنامه

1384

اعضاي هيات علمي
دانشگاه

بلی

خبري ،آموزشي و پژوهشي

اعضاي هيات
علمي دانشگاه

فارسي

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

ارمغان دانش

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دكتر سيدحسامالدين
نبويزاده

فصلنامه

پاييز 1386

كشوري

بلی

علمي ،پژوهشي

دانشجويان و
اساتيد

فارسي

2

دنا

دانشكده پرستاري مامايي
حضرت زينب ياسوج

ابراهيم مومني

فصلنامه

بهار 1386

كشوري دانشكدههاي
پرستاري

بلی

علمي

دانشجويان و
اساتيد و كاركنان
بيمارستان

فارسي

نشریات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشريات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

1

آواي سالمت

مركز بهداشت شهرستان يزد

دكترمحمود نوري
شادكام

فصلنامه

1386

كشوري

بلی

پزشكي – بهداشتي

عام

فارسي

2

خبرنامه پژوهشي

معاونت پژوهشي

دكتر فاطمه عزالديني

ماهنامه

1387

استاني

بلی

خبري – پژوهشي

عام

فارسي

3

بانوي آفتاب

معاونت دانشجويي فرهنگي

دكتر محمد حسن
لطفي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي فرهنگي اجتماعي

دانشجويان

فارسي

4

خبرنامه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي

دكتر مير محمدي

ماهنامه

1387

استاني

عام

فارسي

5

مجله علمي پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي

دكترمحمود صدر بافقي

فصلنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي پژوهشي

دانشجويان و
اعضاءهيات علمي

فارسي

6

مثبت يك

دفتر نهاد رهبري

خانم راضيه السادات
موسوي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

7

نه طنز

داود رجبيان

حامد ميرزايي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،اجتماعي دانشجويي

دانشجويان

فارسي

8

دانش و فرهنگ

وحيد پورشفيعي

وحيد پور شفيعي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

خير

اجتماعي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

9

كاوش

انجمن علمي فوريتهاي
پزشكي

علي محمد رشيديان

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلي

علمي – فرهنگي

دانشجويان

فارسي

10

حوا

انجمن علمي مامائي

شهال عالئي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

11

پويش

مهدي طاهري يزدي

مهدي طاهري يزدي

گاهنامه

1387

در سطح دانشگاه

خير

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

12

همراهان سبز

انجمن علمي اتاق عمل

علي اكبر سلماني

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،دانشجويي

دانشجويان

فارسي

13

پرتو

انجمن علمي راديولوژي

رسول گنجي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

15

عرشيه

اموردانشجويي و فرهنگي

ابوالفضل فخايي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

خير

فرهنگي ،قرآني

دانشجويان

16

اشك كوير

ميثم حميدي

ميثم حميدي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،ادبي،مذهبي

دانشجويان

فارسي

17

چارديواري

كانون فانوس

سميه فالحي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان

فارسي

18

عبدي

انجمن علمي مديريت

سجاد غالمعلي پور

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

19

برتر

سيدمهدي طباطبايي

سيد مهدي طباطبايي

گاهنامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

فرهنگي ،اجتماعي

دانشجويان

فارسي

20

هدف

انجمن علمي بهداشت
حرفهاي

نيلوفرداميار

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

14

طنين سالمت

انجمن علمي بهداشت عمومي

محمد ساعتچي

گاهنامه

1387

در سطح دانشگاه

بلی

علمي ،فرهنگي

دانشجويان

فارسي
فارسي
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رديف

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

52

مخاطبين

زبان

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

21

تلنگر

داود رجبيان

داود رجبيان

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

بلی

طنز فرهنگي

دانشجويان

فارسي

22

دريچه

محمد بهزادي

محمد بهزادي

گاهنامه

1387

درسطح دانشگاه

خير

خبري سياسي

دانشجويان

فارسي

نشریات حوزۀ معاونت آموزشی

کشوری

بله

علمی – پژوهشی (گروه
پزشکی)

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی –
انگلیسی

1

طب و تزکیه

وزارت بهداشت

دکتر بهرام عین اللهی

فصلنامه

استانی

خیر

خبری

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی

2

موج آموزش

وزارت بهداشت

علی نمکی

گاهنامه

آبان 87

خیر

خبری

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی

3

معرفت

وزارت بهداشت

علی نمکی

گاهنامه

مرداد 88

استانی

علمی – اخالقی

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی

4

یک پنجره

وزارت بهداشت

دکتر بهرام عین اللهی

گاهنامه

86-87

کشوری

خیر

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی –
انگلیسی

5

مجموعه مقاالت آموزش
پزشکی

وزارت بهداشت

دکتر بهرام عین اللهی

گاهنامه

آبان 87

کشوری

خیر

علمی – پژوهشی

فارسی

6

مجموعه بیانات مقام معظم
رهبری

وزارت بهداشت

گاهنامه

ادواری

کشوری

بله

خبری

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

فارسی

7

فروغ نیایش

وزارت بهداشت

گاهنامه

آبان 87

کشوری

خیر

کنگره سراسری نماز

اعضاء هیات
علمی –
دانشجویان

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

نشریات حوزۀ معاونتهای ستاد مرکزی

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان

53

نشریات حوزۀ معاونتهای ستاد مرکزی

نشریات حوزۀ معاونت تحقیقات و فناوری
رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

1

مجله پژوهشی حکیم

وزارت بهداشت

محمدرضا محمدی

فصلنامه

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال حاضر منتشر ميشود

زمينه

مخاطبين

زبان

کشوری

خیر

علمی – پژوهشی

اساتید –
دانشجویان

فارسی

نشریات حوزۀ معاونت توسعه و مدیریت منابع

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

54

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

گستره توزيع

در حال حاضر منتشر ميشود

زمينه

مخاطبين

زبان

1

برنامهریزی عملیاتی

-

امیر مسعود حبیبیان

گاهنامه

1387

کشوری

بلی

آموزشی

کارشناسان و
مدیران

فارسی

نشریات سازمان انتقال خون ايران

1

نشريه تخصصي خون

مركز تحقيقات سازمان انتقال
خون ايران

دكتر غريب كريمي

فصل نامه

2

نشريه پيام خون

سازمان انتقال خون

دكتر محسن منشدي

ماهنامه

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

1

گپ (گفتارهای پاستوری )

انستیتو پاستور ایران

دکتر مدرسی

ماهنامه

-

گستره توزيع

در حال انتشار

سطح كشور

طب انتقال خون

پزشكان وگروههاي
پزشكي

فارسي –
انگليسي

سطح كشور

وظايف و اخبار سازمان

همكاران در سطح
كشور

فارسي

نشریات سازمانهای وابسته

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

تاريخ نشر

زمينه

مخاطبين

زبان

نشريات سازمان انستیتو پاستور
تاريخ نشر

انستیتو پاستور ایران

بلی

علمی ،فرهنگی ،خبرهای
داخلی

پرسنل انستیتو
پاستور ایران

فارسی
راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

گستره توزيع

در حال انتشار

زمينه

مخاطبين

زبان
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فهرست مجالت تأييد شده كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور
* نشريات دارای رتبه علمی -پژوهشی *

كد نشريه
عنوان
تاريخ تصويب
تاريخ اعتبار

پژوهش در پزشكي
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دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اراک

معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه

http://www.arakmu.ac.ir

http://www.arums.ac.ir
http://pajoohesh.arums.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.arums.ac.ir

معاونت پشتيباني

http://poshtibani.arums.ir

معاونت دانشجويي و فرهنگي

http://student.arums.ac.ir

دانشكده پزشكي
دانشکده پرستاري و مامايي
دانشكده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سایت انگلیسی دانشگاه
معاونت بهداشتی

http://medicine.arums.ac.ir
http://nursing.arums.ac.ir
http://health.arums.ac.ir

http://www.umsu.ac.ir
http://en.umsu.ac.ir
http://phc.umsu.ac.ir

معاونت دانشجویی

http://student.umsu.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.umsu.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://logistic.umsu.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://med.umsu.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://health.umsu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی
مجله پزشکی دانشگاه
فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه

http://paramed.umsu.ac.ir
http://nm.umsu.ac.ir
http://umj.ir
http://jnm.umsu.ac.ir

کتابخانه مرکزی دانشگاه

http://www.umsu.ac.ir/library/index.html

مرکز مطالعات امور بانوان

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/banovan/index.htm

مرکز توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/paygah-salamat/index.htm

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

معاونت غذا و دارو

http://fdo.umsu.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نشانی
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://edu.mui.ac.ir/

معاونت آموزشی

http://phc-isf.ir/

معاونت بهداشتی

http://research.mui.ac.ir/

معاونت پژوهشی

http://afa.mui.ac.ir/

معاونت پشتیبانی

http://fdo.mui.ac.ir/

معاونت دارو و غذا

http://ta.mui.ac.ir/

معاونت درمان

http://csa.mui.ac.ir/

معاونت دانشجویی فرهنگی

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://vcheducation.ajums.ac.ir/

معاونت آموزشی

http://vchhealth.ajums.ac.ir/

معاونت بهداشتی

http://vchlogistics.ajums.ac.ir/

معاونت پشتیبانی

http://vchsc.ajums.ac.ir/

معاونت دانشجویی

http://vchmedical.ajums.ac.ir/

معاونت درمان

/http://fdo-ahwaz.ir

معاونت غذا و دارو

http://fhealth.ajums.ac.ir/

دانشکده بهداشت

http://fparamedicine.ajums.ac.ir/

دانشکده پیراپزشکی

http://fpharmacy.ajums.ac.ir/

دانشکده داروسازی

http://fnursing.ajums.ac.ir/

دانشکده پرستاری

http://fmedicine.ajums.ac.ir/
http://frehabilitation.ajums.ac.ir/
http://fdentistry.ajums.ac.ir/
http://fpgid.ajums.ac.ir/

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

روابط عمومی

دانشکده پزشکی
دانشکده توانبخشی
دانشکده دندانپزشکی
واحد بین المللی خلیج فارس

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://www.mui.ac.ir
http://www.sakha.mui.ac.ir/
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دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

معاونت آموزشی

http://amozesh.mubabol.ac.ir

معاونت تحقیقات وفناوری

http://research.mubabol.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.mubabol.ac.ir

معاونت دارو

/http://drug.mubabol.ac.ir

معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی

/http://logistics.mubabol.ac.ir

معاونت بهداشتی
دانشکده پرستاری آمل
دانشکده پرستاری رامسر
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پیراپزشکی
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

/http://health.mubabol.ac.ir
http://amol.mubabol.ac.ir
http://ramsar.mubabol.ac.ir
http://pezeshki.mubabol.ac.ir
http://dandan.mubabol.ac.ir
http://pira.mubabol.ac.ir
http://beheshti.mubabol.ac.ir

مرکز آموزش درمانی شهید یحیی نژاد

http://yahya.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی آیت ا..روحانی

http://rohani.mubabol.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی 17شهریور
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)
مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکال
مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

http://shahrivar.mubabol.ac.ir
/http://fz.mubabol.ac.ir
http://amirKola.mubabol.ac.ir
/http://rajaee.mubabol.ac.ir
http://EDC.mubabol.ac.ir
http://nahad.mubabol.ac.ir

مدیریت حراست
اداره آمار وفناوری اطالعات وارتباطا ت
کمیته تحقیقات دانشجویی
دفتر ریاست
مرکز تحقیقات عفونی

/http://publicrelations.mubabol.ac.ir
/http://sit.mubabol.ac.ir
http://SRC.mubabol.ac.ir
http://www.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=156
http://Idrc.mubabol.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

مدیریت گزینش

http://gozinesh.mubabol.ac.ir
http://harasat.mubabol.ac.ir

روابط عمومی

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

معاونت دانشجویی

/http://student.mubabol.ac.ir
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دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پایگاه خبری روابط عمومی

http://www.ksdo.ir

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

http://www.hems.ir

دانشکده پزشکی

http://medicine.hums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://healthschool.hums.ac.ir

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
مجله طب نظامی
مجله پرستاری مراقبت ویژه
مجله علوم رفتاری
مجله پزشکی کوثر
مجله راهبردهای آموزش
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
روابط عمومی
واحد آمار و فناوری اطالعات

http://www.bmsu.ac.ir
http://www.militarymedj.ir
http://www.ijccn.ir
http://www.jbs.ir
http://www.kowsarmedj.ir
http://www.edcbmj.ir
http://www.bpums.ac.ir
http://pr.bpums.ac.ir
http://it.bpums.ac.ir

آموزش مداوم

http://cme.bpums.ac.ir

اورژانس 115

http://bushehr-ems.com/ems2/

فصلنامه طب جنوب

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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/http://www.hums.ac.ir

http://www.pghrc.ir/istnj/index.php

معاونت آموزش و تحقیقات

/http://edu.bpums.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://csm.bpums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://health.bpums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://official.bpums.ac.ir

معاونت غذا و دارو
معاونت درمان

/http://fdo.bpums.ac.ir
/http://treat.bpums.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://bpums.ac.ir/daneshkade_pezeshki

دانشکده پرستاری و مامایی

http://bpums.ac.ir/daneshkade_parastari

دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
مرکز پژوهشهای خلیج فارس

http://bpums.ac.ir/A_Behdasht
http://bpums.ac.ir/A_Pirapezeshki
/http://www.bpums.ac.ir/pgrc

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت غذا و دارو

http://www.bums.ac.ir
http://www.bums.ac.ir/logestic
http://www.bums.ac.ir/drugfood

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.bums.ac.ir/student

معاونت درمان

http://www.bums.ac.ir/darman

معاونت آموزشی

http://www.bums.ac.ir/eduassistance

معاونت تحقیقات

http://www.bums.ac.ir/research

دانشکده پزشکی

http://www.bums.ac.ir/doctor

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
آموزشکده بهداشت
آموزشکده فوریتهای پزشکی

http://www.bums.ac.ir/nurse
http://www.bums.ac.ir/pira
http://www.bums.ac.ir/behdasht
http://www.bums.ac.ir/urgency

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات کاربردی داروئی

/http://darc.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی

http://www.tbzmed.ac.ir/TLRC/index.htm

مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی داروئی

/http://nano.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

/http://lgdrc.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقیقات علوم تغذیه
مرکز تحقیقات قلب و عروق
مرکز تحقیقات بالینی مرکزآموزش درمانی الزهرا
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
مرکز تحقیقات هماتولوژی  -انکولوژی
مرکز رشد واحدهای فناور فرآوردههای دارویی
مرکز کشوری مدیریت سالمت

/http://nut-rc.tbzmed.ac.ir
www.tbzmed.ac.ir
http://rcid.tbzmed.ac.ir
www.tbzmed.ac.ir
http://biotechnology.tbzmed.ac.ir/index.htm
/http://horc.tbzmed.ac.ir
http://pti.tbzmed.ac.ir
http://npmc.tbzmed.ac.ir

معاونت آموزشی

http://amouzesh.tbzmed.ac.ir/

معاونت بهداشتی

http://www.eazphc.ir/

معاونت پشتیبانی

http://www.logistic.tbzmed.ac.ir/

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

معاونت بهداشتی

http://www.bums.ac.ir/behdashti
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http://fda.tbzmed.ac.ir/
http://hnfac.tbzmed.ac.ir/
http://med-fac.tbzmed.ac.ir/
http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/
http://nursing.tbzmed.ac.ir/

معاونت درمان
معاونت غذا ودارو
دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشکده پزشکی تبریز
دانشکده پیرا پزشکی
دانشکده پرستاری و مامائی

http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/

دانشکده توانبخشی

http://pharmfac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده داروسازی

http://dentistry.tbzmed.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی

http://imamreza.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی امام رضا

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/bababagiF/bababagi.htm

مرکز آموزش درمانی باباباغی

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/raziF/razi.htm

مرکز آموزش درمانی رازی

http://sinahosp.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی سینا

http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/SHAHID%20MADANI/pages/FARSI/index.htm
http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/shohada/index.htm
http://taleghanihosp.tbzmed.ac.ir/
http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/Alavi/INDEX.HTMl
http://www.tbzmed.ac.ir/hospitals/pediaticF/default.aspx
/http://nikukarihosp.tbzmed.ac.ir

مرکز آموزش درمانی شهید مدنی
مرکز آموزش درمانی شهدا
مرکز آموزش درمانی طالقانی
مرکز آموزش درمانی علوی
مرکز آموزش درمانی کودکان
مرکز آموزش درمانی نیکو کاری

http://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir/

مرکز آموزش درمانی الزهرا

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.nkh-cms.ac.ir

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

http://treatment.tbzmed.ac.ir/

معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1429

معاونت آموزشی

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1471

معاونت بهداشتی

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1529

معاونت پشتیبانی

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://researchvice.tbzmed.ac.ir/
http://student.tbzmed.ac.ir/
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معاونت درمان

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1542

معاونت غذا و دارو

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1580

مدیریت و نیروی انسانی

http://www.Hfm.jums.ac.ir

سایت همایشها
سایت اتوماسیون تغذیه
دفتر معارف اسالمی
اتوماسیون مکاتبات اداری
سایت دفتر مجله و نشریات
سایت خدمات آموزشی و انتخاب واحد

http://www.Jahromcong.jums.ac.ir
http://www.Jeton.jums.ac.ir
http://www.Maaref.jums.ac.ir
http://www.Office.jums.ac.ir
http://www.Jums.hbi.ir
http://www.Register.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

/http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir
http://president.zums.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://logistic.zums.ac.ir

معاونت پژوهش

http://research.zums.ac.ir

معاونت آموزش

http://education.zums.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://stu-cul.zums.ac.ir

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان

http://health.zums.ac.ir

معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
دانشکده پزشکی

http://vcfd.zums.ac.ir
http://treatment.zums.ac.ir
http://medical.zums.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

حوزه ریاست

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.hfm.jums.ac.ir
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دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پرستاری ابهر
دانشکده داروسازی
آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل موسوی
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)
مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر
مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک
دفتر مجله علمی پژوهشی دانشگاه
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
دفتر استعدادهای درخشان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
معاونت آموزشي و پژوهشي
معاونت غذا و دارو

http://nursing-midwife.zums.ac.ir
http://abhar-nursing.zums.ac.ir
http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13
http://mousavi.zums.ac.ir
http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=29
http://valiasr.zums.ac.ir
http://emdadi.zums.ac.ir
http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=14
http://www.zums.ac.ir/journal
http://www.cdczanjan.ir
http://medets.com

/http://www.medsab.ac.ir
http://www.medsab.ac.ir/amoozesh.htm
http://www.medsab.ac.ir/drugsite/drughome.htm

معاونت درمان

http://www.medsab.ac.ir/Darman/index.htm

معاونت توسعه

http://www.medsab.ac.ir/tosee.htm

معاونت بهداشتی

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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http://paramedical.zums.ac.ir

http://www.medsab.ac.ir/bsite/index.htm

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

حوزه ریاست

http://po.skums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://edu.skums.ac.ir

معاونت دارو و غذا

http://fdo.skums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://md-ro.skums.ac.ir

معاونت بهداشتی
مجله دانشگاه
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی

http://res.skums.ac.ir
http://student.skums.ac.ir

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

/http://www.sums.ac.ir

وب سایت انگلیسی دانشگاه

/http://www.sums.ac.ir/english

روابط عمومی
واحد پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

/http://relations.sums.ac.ir
/http://pazhoohesh.sums.ac.ir

مجمع خیرین تامین سالمت فارس

/http://khsfars.sums.ac.ir

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

/http://bazrasi.sums.ac.ir

شورای همکاری دانشگاهها
دفتر کارآفرینی
اداره آمار و اطالعات
شورای سالمت و امنیت غذایی استان فارس

/http://shd.sums.ac.ir
/http://karafarini.sums.ac.ir
/http://mis.sums.ac.ir
/http://hc.sums.ac.ir

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

/http://shahedst.sums.ac.ir

هیأت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات اداری

/http://revision.sums.ac.ir

کمیته برنامه ریزی

/http://plancom.sums.ac.ir

معاونت پژوهشی

/http://research.sums.ac.ir
/http://fhc.sums.ac.ir

معاونت دانشجویی

/http://student.sums.ac.ir

معاونت درمان

/http://darman.sums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

/http://fdo.sums.ac.ir

معاونت فرهنگی

/http://culture.sums.ac.ir

دانشکده پزشکی

/http://med.sums.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

/http://dental.sums.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشی

/http://education.sums.ac.ir

معاونت بهداشتی

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://health.skums.ac.ir
http://journal.skums.ac.ir
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دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
دانشکده بهداشت و تغذیه

/http://schealth.sums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

/http://paramed.sums.ac.ir

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشکده علوم توانبخشی
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) الرستان
دانشکده پیراپزشکی گراش
دانشکده جامع علمی کاربردی کوار
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب
مرکز تحقیقات توانبخشی
مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
مرکز تحقیقات  HIVو هپاتیت گراش
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی
مرکز تحقیقات سرطان شناسی
مرکز تحقیقات سوختگی
مرکز تحقیقات تروما
مرکز تحقیقات پیوند اعضاء
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات چشم پزشکی

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

66

/http://pharmacy.sums.ac.ir
/http://nursing.sums.ac.ir

/http://rhsch.sums.ac.ir
/http://mgsch.sums.ac.ir
/http://larnurse.sums.ac.ir
/http://gerash.sums.ac.ir
/http://kavarju.sums.ac.ir
/http://tim.sums.ac.ir
/http://chmsr.sums.ac.ir
/http://stereology.sums.ac.ir
/http://gerash.sums.ac.ir/markaz-tahghighat
/http://sppti.sums.ac.ir
/http://icr.sums.ac.ir
/http://burnres.sums.ac.ir
/http://traumarc.sums.ac.ir
/http://strc.sums.ac.ir
/http://nhemrc.sums.ac.ir
/http://www.sums.ac.ir/research-center/eye-researchcenter

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

/http://gehrc.sums.ac.ir

مرکز تحقیقات میکروب شناسی و بالینی

/http://www.alborzicmrc.org

مرکز تحقیقات کلیوی
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی
مجله تحقیقات پزشکی
مجله دندانپزشکی
نشریه الکترونیک مرکز بهداشت شهدای والفجر
مجله علوم پزشکی ایران

/http://snurc.sums.ac.ir
/http://adrc.sums.ac.ir
/http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/pharmaceutical-research-center
/http://mncrc.sums.ac.ir
/http://pearl.sums.ac.ir/publications/jmr
/http://dentjods.sums.ac.ir
http://shc.sums.ac.ir/e-journal.htm
http://ijms.sums.ac.ir/site/default.aspx

شهر سالمت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

http://www.shirazhcc.com
/http://115.sums.ac.ir

طرح مشارکت در اصالح الگوی مصرف (مدام)

/http://modam.sums.ac.ir

کتابخانه الکترونیک

/http://dlibrary.sums.ac.ir

نرم افزار
پژوهشیار

/http://ftp2.sums.ac.ir
/http://pajooheshyar.sums.ac.ir

شورای پیشنهادات

/http://idea.sums.ac.ir

قطب آموزش الکترونیکی

/http://ceel.sums.ac.ir

اداره کل آموزش

/http://amoozesh.sums.ac.ir

اداره امور رادیولوژی

/http://radiology.sums.ac.ir

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
مرکز آموزش مجازی
مخابرات دانشگاه
واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی
دانشکده علوم پزشکی فسا
معاونت آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگی

/http://internet.sums.ac.ir
/http://els.sums.ac.ir
/http://mokhaberat.sums.ac.ir
/http://ib.sums.ac.ir
/http://portal.uswr.ac.ir
http://www.fums.ac.ir
http://www.fums.ac.ir/amoozeshi

معاونت پشتیبانی

http://www.fums.ac.ir/poshtibani

معاونت غذا و دارو
روابط عمومی
اداره آمار و فناوری اطالعات
کتابخانه
MRI

اتوماسیون پژوهشی
انتخاب واحد دانشجویی

http://www.fums.ac.ir/darman
http://www.fums.ac.ir/daroo
http://www.fums.ac.ir/ravabet
http://www.fums.ac.ir/site
http://library.fums.ac.ir
http://www.fums.ac.ir/MRI
http://payesh.fums.ac.ir
http://amoozesh.fums.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

معاونت بهداشتی

http://www.fums.ac.ir/behdashti

معاونت درمان

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

اداره انتشارات

/http://nashr.sums.ac.ir
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قم
معاونت غذا و دارو
آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

معاونت درمان
اورژانس 115
معاونت توسعه مدیریت و منابع

/http://www.muq.ac.ir
/http://fdo.muq.ac.ir
/http://ta.muq.ac.ir
/http://ems.muq.ac.ir
/http://logistic.muq.ac.ir

معاونت بهداشت

/http://phc.muq.ac.ir

معاونت دانشجویی و فرهنگی

/http://csa.muq.ac.ir

معاونت آموزشی و پژوهشی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

/http://ems.muq.ac.ir
/http://jounal.muq.ac.ir

دانشکده پزشکی

/http://med.muq.ac.ir

دانشکده پرستاری

/http://nm.muq.ac.ir

دانشکده بهداشت

/http://health.muq.ac.ir

اداره آمار و فناوری اطالعات

/http://site.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

وب سایت دانشگاه (نسخه انگلیسی)

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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/http://www.qums.ac.ir

http://en.kaums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://edu.kaums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://health.kaums.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://research.kaums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://logistics.kaums.ac.ir

معاونت دانشجویی فرهنگی

http://student.kaums.ac.ir

معاونت درمان

http://darman.kaums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://fdo.kaums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://healthf.kaums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی

http://nursing.kaums.ac.ir
http://medicine.kaums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

http://paramedicine.kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی تروما

http://trc.kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی علوم تشریحی
مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی
مرکز تحقیقات جمعیتی
بانک اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

بانک اطالعاتی کارکنان دانشگاه
بانک اطالعاتی لینکهای مفید
بانک اطالعاتی واحدهای تولیدی تحت پوشش

http://pop.kaums.ac.ir
http://asatid.kaums.ac.ir
http://www.kaums.ac.ir/contact
http://pharmacy.kaums.ac.ir
/http://staff.kaums.ac.ir
http://www.kaums.ac.ir/useful_links
http://factory.kaums.ac.ir

ثبت نام اینترنتی دانشگاه

http://amoozesh.kaums.ac.ir

ثبت نام نیروهای طرحی

http://tarh.kaums.ac.ir

دفتر کارآفرینی دانشگاه

http://karafarini.kaums.ac.ir

سامانه آموزش مداوم دانشگاه

http://cme.kaums.ac.ir

سامانه ارزیابی اساتید دانشگاه

http://arzyabi.kaums.ac.ir

سامانه پژوهشی دانشگاه
سامانه رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه
سامانه طرح تکریم ارباب رجوع
سامانه فرم های الکترونیکی دانشگاه
سامانه نظرخواهی
گالری عکس دانشگاه
مجله علمی پژوهشی دانشگاه (فیض)
مجمع خیرین تامین سالمت

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

بانک اطالعاتی تماس با دانشگاه
بانک اطالعاتی داروخانه های تحت پوشش

http://research.kaums.ac.ir
http://research.kaums.ac.ir/content.asp?ContentId=1669

http://research.kaums.ac.ir
http://cv.kaums.ac.ir
/http://takrim.kaums.ac.ir
http://forms.kaums.ac.ir
http://feedback.kaums.ac.ir
http://gallery.kaums.ac.ir
http://feyz.kaums.ac.ir
http://salamat.kaums.ac.ir/home.asp

روابط عمومي دانشگاه

http://news.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

معاونت پشتیبانی

http://vcf.kmu.ac.ir

معاونت پژوهشی

http://vcr.kmu.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://vch.kmu.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

/http://www.muk.ac.ir
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معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی

http://vcfd.kmu.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://www.kmu.ac.ir/medicalschool
http://pmeds.kmu.ac.ir

معاونت درمان
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی

http://dens.kmu.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

http://phrs.kmu.ac.ir

دانشکده داروسازی

http://phs.kmu.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://mnis.kmu.ac.ir
http://nmf.kmu.ac.ir

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی رازی

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=450

دانشکده پرستاری بم

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=448

دانشکده پرستاری زرند

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=449

دانشکده پرستاری جیرفت

http://www.kums.ac.ir
http://vc-research.kums.ir
http://vc-students.kums.ac.ir
http://vc-health.kums.ac.ir
http://vc-adminstration.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه مدیریت و منابع

/http://vc-education.kums.ac.ir

معاونت آموزشی

/http://vc-trethment.kums.ac.ir

معاونت درمان

http://vc-food-drug.kums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://medicine-school.kums.ac.ir
http://pharmacy-school.kums.ac.ir
http://dentistry-school.kums.ac.ir

دانشکده پزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده دندانپزشکی

http://hygiene-school.kums.ac.ir

دانشکده بهداشت

http://nursing-school.kums.ac.ir

دانشکده پرستاری ومامایی

/http://paramedical-school.kums.ac.ir
http://centerlibrary.kums.ac.ir

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

http://vct.kmu.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی
کتابخانه مرکزی

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://vce.kmu.ac.ir
http://www.kmu.ac.ir/SiteWizard/Admin/Wizard/Default.Aspx?PageId=1320
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مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

http://firc.kums.ac.ir
http://www.gums.ac.ir
/http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

معاونت بهداشتی

http://hd.lums.ac.ir

معاونت آموزشی

http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=644&lang=Fa

معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت درمان
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو

http://logesticdeput.lums.ac.ir
http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=146&lang=Fa
http://ta.lums.ac.ir
http://researchdeputy.lums.ac.ir
http://fdodeputy.lums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی

http://midcollege.lums_nur.ac.ir

دانشکده پزشکی

http://medicineschool.lums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت

http://paramedicalschool.lums.ac.ir
http://healthschool.lums.ac.ir
http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=971&lang=Fa

سایت آموزشی فوریتهای پزشکی استان لرستان

http://ems.lums.ac.ir

 115خرم آباد

http://ems.lums.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

http://edc.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

/http://www.mazums.ac.ir

معاونت غذا و دارو

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=16

معاونت درمان

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=15

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://emergencycenter.kums.ac.ir
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معاونت توسعه و مدیریت منابع

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=13

معاونت بهداشتی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=12

معاونت آموزشی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=11

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=10

معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=13

دانشکده پیراپزشکی

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=12

دانشکده پرستاری و مامایی

http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=10
http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=9

دانشکده بهداشت
دانشکده داروسازی
دانشکده پزشکی

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://chancellor.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx
http://dme.umsha.ac.ir
http://www.umsha.ac.ir/research_chancellor

ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری

http://culture.umsha.ac.ir

معاونت دانشجویی

http://mboh.umsha.ac.ir

معاونت بهداشتی

/http://darman.umsha.ac.ir
http://fdo.umsha.ac.ir
http://support.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx
http://medschool.umsha.ac.ir
http://dentistry.umsha.ac.ir
http://sph.umsha.ac.ir
http://midnurse.umsha.ac.ir/farsi
http://paramed.umsha.ac.ir
http://hir.umsha.ac.ir
http://www.umsha.ac.ir/research_chancellor/farsi/showpages.aspx?mid=265
http://www.umsha.ac.ir/design

معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات علوم پزشکی
دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
بانک اطالعات پژوهشی دانشگاه

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=11

آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

http://www.mazums.ac.ir/?mtc&sid=14
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http://umsha.ofis.ir

بانک اطالعات اعضای هیأت علمی

http://www.umsha.ac.ir/SJH/english/introduction.aspx

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی

http://www.umsha.ac.ir/JRHS

Journal of Research in Health sciences

  
آدرس وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

/http://www.ssu.ac.ir
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2205
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=689

معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=955

معاونت پژوهشی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1549

معاونت غذا و دارو

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2518

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=3233

معاونت درمان

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1042

دانشکده پزشکی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2121

دانشکده دندانپزشکی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1697

دانشکده پرستاری و مامایی

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=3300
http://www.yums.ac.ir

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

معاونت توسعه و مدیریت منابع

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=977

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=999
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دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بیمارستان ها و مرکز بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

بیمارستان ولیعصر

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

بیمارستان امیرکبیر

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

بیمارستان طالقانی

http://www.arums.ac.ir
http://www.arums.ac.ir/arass.htm

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستان پارس آباد

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://emam.umsu.ac.ir

)بیمارستان امام خمینی (ره

http://talegani.umsu.ac.ir

بیمارستان طالقانی

http://motahari.umsu.ac.ir

بیمارستان مطهری

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/bemarestanha/ravanpezishki/index.html
http://www.mui.ac.ir
/http://alzahra.mui.ac.ir
http://nour.mui.ac.ir/indexP.htm

بیمارستان روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرکز پزشکی الزهرا
مرکز پزشکی نور و علی اصغر

/http://isa.mui.ac.ir

بیمارستان عیسی بن مریم

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://hrazi.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hrazi.ajums.ac&Lang=fa-IR
http://hshafa.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=6679&Site=hshafa.ajums.ac&Lang=fa-IR

 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه ها

بیمارستان رازی
بیمارستان شفا

http://hgolestan.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hgolestan.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان گلستان

http://www.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=htaleghani.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان طالقانی

http://hsalamat.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hsalamat.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان سالمت

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

نشانی
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http://hsina.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hsina.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان سینا

http://himam.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=himam.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان امام

http://haboozar.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=haboozar.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان ابوذر

http://www.iums.ac.ir
 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=85
http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=43

لوالگر
شهدای یافت آباد

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=96

شهید فهمیده

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=93

شهدای هفتم تیر
فیروزگر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=51

)حضرت رسول (ص

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=82

شهید مطهری

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=108
www.iums.ac.ir/hosp_akbarabadi

)حضرت فاطمه (س
شهید اکبرآبادی

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=91

حضرت علی اصغر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=100

شهید هاشمی نژاد

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=88

شفا یحیائیان

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=81

روانپزشکی ایران

/http://www.hums.ac.ir
 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

فیروزآبادی

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=84

http://www.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=6298&sid=70&slc_lang=fa
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.hums.ac.ir/farsi/ebnesina/index.html
http://www.hums.ac.ir/farsi/shahidmohammadi/index.html

http://www.bpums.ac.ir
/http://festival.buhc.ir
http://bpums.ac.ir/health_tanghestan.aspx
http://bpums.ac.ir/health_jam.aspx
http://bpums.ac.ir/health_dashtestan.aspx

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
بیمارستان ابن سینا
بیمارستان شهید محمدی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مرکز بهداشت و درمان شهرستان بوشهر
مرکز بهداشت و درمان شهرستان تنگستان
مرکز بهداشت و درمان شهرستان جم
مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشستان

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشتی

http://bpums.ac.ir/health_dashti.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیر

http://bpums.ac.ir/health_dayyer.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیلم
مرکز بهداشت و درمان شهرستان کنگان

http://bpums.ac.ir/health_kanghan.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان گناوه

http://bpums.ac.ir/health_ghenave.aspx

آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی  -درمانی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیمارستان ولیعصر
بیمارستان امام رضا
شبکه بهداشت و درمان درمیان
شبکه بهداشت و درمان قاین
شبکه بهداشت و درمان نهبندان
شبکه بهداشت و درمان فردوس
شبکه بهداشت و درمان سرایان
شبکه بهداشت و درمان سربیشه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مرکز بهداشتی درمانی کلیبر
مرکز بهداشتی درمانی اهر
مرکز بهداشتی درمانی جلفا
مرکز بهداشتی درمانی ورزقان
راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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http://behdasht-daylam.ir

مرکز بهداشتی درمانی مرند

http://www.bums.ac.ir
http://www.bums.ac.ir/valiasr/fa/index
http://www.bums.ac.ir/emamreza/fa/index

http://www.bums.ac.ir/darmian
http://www.bums.ac.ir/ghaen
http://www.bums.ac.ir/nehbandan
http://www.bums.ac.ir/ferdos
http://www.bums.ac.ir/sarayan
http://www.bums.ac.ir/sarbishe
http://www.tbzmed.ac.ir
http://hckaleybar.tbzmed.ac.ir/
http://aharphc.tbzmed.ac.ir/
http://jolfaphc.tbzmed.ac.ir/
http://varzghanphc.tbzmed.ac.ir/
http://marandphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی هریس

http://herisphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی شبستر

http://shabestarphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی تبریز

http://tabrizphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی اسکو

http://oskoophc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی آذرشهر

http://azarshahrphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی هشترود

http://hashtroodphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی بستان آباد

http://bostanabadphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی عجب شیر

http://ajabshirphc.tbzmed.ac.ir/

http://bonabphc.tbzmed.ac.ir/Fa/index.php
/http://malekanphc.tbzmed.ac.ir

 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://charoimaghphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی میانه

http://sarabphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی سراب

http://maragheh.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی مراغه

http://medicine.tums.ac.ir/fa/News.aspx?CatID=16&Lt=1&Li=148
http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?lt=1&li=149

دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش
)امام خمینی (ره

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=150

امیراعلم

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=707

انستیتو کانسر

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=706

ولیعصر

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=158

مرکز طبی کودکان

http://publicrelations.tums.ac.ir/content/?contentID=24

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

مرکز بهداشتی درمانی چارویماق

http://mianehphc.tbzmed.ac.ir/

http://www.tums.ac.ir
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مرکز بهداشتی درمانی بناب
مرکز بهداشتی درمانی ملکان

بهارلو

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=152

بهرامی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=153

رازی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=155

سینا

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=329

مرکز قلب تهران

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=156

شریعتی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=157

فارابی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=154

روزبه

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=315

ضیائیان

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=159

میرزا کوچک خان

http://www.nkh-cms.ac.ir
=http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1733&itemid=&item=&indexid
http://www.zbmu.ac.ir
http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=222&sid=5&slc_lang=fa

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستان امام خمینی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی زابل
بیمارستان امیرالمومنین

http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=221&sid=5&slc_lang=fa

بیمارستان امام خمینی

http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=223&sid=5&slc_lang=fa

بیمارستان سیدالشهداء زهک

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدابنده

http://tarom.zums.ac.ir

بیمارستان شهدای طارم

http://booali.zums.ac.ir

بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

http://razi.zums.ac.ir

بیمارستان رازی ماهنشان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=36

مرکز بهداشت شهرستان زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=37

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=38

شبکه بهداشت و درمان خدابنده

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=39

شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم

http://khoramdareh.zums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمدره

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=41

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=42

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

== http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=N9swubypSxmw4SZ01O//nQ

بیمارستان امیرالمومنین

==http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=tLOHrFCdxVablMKCVd7t0w

بیمارستان فاطمیه

== http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=/FGbKQ0VGoYLYFC5/R7YGA

بیمارستان رضایی

==http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=BGpAv84xdOHkfAX3IpPdtg

 محرم11 بیمارستان

==http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=4UZXUPSBpIRxcq4hPfkctw

بیمارستان امام

/ http://www.15khhospital.com

http://www.sbmu.ac.ir
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/TaleghaniHospitals/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Emamhosseinhospital/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/AkhtarHospital/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/15khordadhospital/default.aspx

 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=33

 خرداد مهديشهر15 بيمارستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طالقانی
)امام حسین(ع
اختر
پانزده خرداد

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://www.zums.ac.ir
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http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/ModaresHospital/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Shohadatajrish/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Mofidhospital/default.aspx

کودکان مفید

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/loghmanhospital/default.aspx

لقمان حکیم

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/labafinezadhospital/default.aspx
 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Masihhospital/default.aspx

)مهدیه (ویژه بانوان

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/AshrafiHospital/default.aspx

اشرفی اصفهانی
طرفه

/http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

/http://www.sums.ac.ir

بیمارستان اعصاب و روان

/http://www.sums.ac.ir

بیمارستان ابن سینا

/http://gerashh.sums.ac.ir
/http://ewaz.sums.ac.ir

بیمارستان امیرالمومنین گراش
بیمارستان امیدوار اوز

/http://zeinabhp.sums.ac.ir

بیمارستان زینبیه

/http://chamran.sums.ac.ir

بیمارستان چمران

/http://hafez.sums.ac.ir

بیمارستان حافظ

/http://www.sums.ac.ir

بیمارستان حجازی

/http://khalili.sums.ac.ir
/http://dastgheib.sums.ac.ir
 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

لبافی نژاد
مسیح دانشوری

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/MahdieHospital/default.aspx
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Torfehospital/default.aspx
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مدرس
شهدای تجریش

/http://rajaeehosp.sums.ac.ir
/http://shp.sums.ac.ir
/http://aliasghar.sums.ac.ir

بیمارستان خلیلی
بیمارستان شهید آیتاله دستغیب
بیمارستان شهید رجایی
بیمارستان شهدای سروستان
)بیمارستان حضرت علی اصغر (ع

/http://faghihi.sums.ac.ir

بیمارستان شهید فقیهی

/http://hburn.sums.ac.ir

بیمارستان قطب الدین

/http://motahari.sums.ac.ir

درمانگاه شهید مطهری

/http://namazi.sums.ac.ir
/http://shce.sums.ac.ir
/http://estahban.sums.ac.ir

بیمارستان نمازی
مرکز بهداشت شهدای انقالب
شبکه بهداشت و درمان استهبان

شبکه بهداشت و درمان المرد
شبکه بهداشت و درمان ممسنی
شبکه بهداشت و درمان داراب
شبکه بهداشت و درمان الرستان
شبکه بهداشت و درمان کازرون

/http://mamasani.sums.ac.ir
/http://darab.sums.ac.ir
/http://larhealth.sums.ac.ir
/http://kazeroon.sums.ac.ir

آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی  -درمانی

شبکه بهداشت و درمان خرم بید

/http://khorrambid.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان ارسنجان

/http://arsanjan.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان خنج

/http://khonj.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان نی ریز

/http://neyriz.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد
شبکه بهداشت و درمان اقلید
شبکه بهداشت و درمان قیر و کارزین
شبکه بهداشت و درمان آباده

/http://pasargad.sums.ac.ir
/http://eghlid.sums.ac.ir
/http://ghirkarzin.sums.ac.ir
/http://abadeh.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان مرودشت

/http://marve.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان بوانات

/http://bavan.sums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان فیروزآباد
شبکه بهداشت و درمان زرین دشت
شبکه بهداشت و درمان سپیدان
دانشکده علوم پزشکی فسا
بیمارستان دکتر شریعتی فسا
راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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/http://lamerd.sums.ac.ir

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

/http://firoozabad.sums.ac.ir
/http://www.sums.ac.ir/shabakeh/zarin-dasht
/http://www.sums.ac.ir/shabakeh/sepidan
http://www.fums.ac.ir
http://www.fums.ac.ir/shariati
http://www.fums.ac.ir/valiasr
http://www.kaums.ac.ir

بیمارستان اخوان

http://akhavan.kaums.ac.ir

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

http://beheshti.kaums.ac.ir

بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://matini.kaums.ac.ir
/http://naghavi.kaums.ac.ir
http://aranbidgol.kaums.ac.ir
http://healthab.kaums.ac.ir

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
بیمارستان سیدالشهداء شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
زایشگاه شهید رجایی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بیمارستان افضلی پور

/http://rajaei.kaums.ac.ir
http://www.kmu.ac.ir
http://www.kmu.ac.ir/hospitals/afzalipour
http://www.kmu.ac.ir/SiteWizard/Admin/Wizard/Default.aspx?PageId=860

بیمارستان شهید باهنر

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=649

بیمارستان شهید بهشتی

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=844

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بیمارستان امام علی
بیمارستان امام خمینی
بیمارستان طالقانی
بیمارستان فارابی
بیمارستان شهید فهمیده
بیمارستان معتضدی
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
شبکه اسالم آباد غرب
شبکه بهداشت و درمان پاوه
شبکه بهداشت و درمان جوانرود

http://www.kums.ac.ir
/http://imamali.kums.ac.ir
http://imamkhomaini.kums.ac.ir
http://taleghani.kums.ac.ir
http://farabi.kums.ac.ir
http://shahidfahmideh.kums.ac.ir
http://motazedi.kums.ac.ir
http://khc.kums.ac.ir
http://islamabad.kums.ac.ir
http://paveh.kums.ac.ir
http://javanrood.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان روانسر

http://ravansar.kums.ac.ir
http://sarpolzahab.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان سنقر

http://songhor.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان صحنه

http://sahneh.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان ثالث باباجانی
شبکه بهداشت و درمان کنگاور
شبکه بهداشت و درمان گیالنغرب
شبکه بهداشت و درمان هرسین

http://salas.kums.ac.ir
http://kangavar.kums.ac.ir
http://gilangharb.kums.ac.ir
http://harsin.kums.ac.ir

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

شبکه بهداشت و درمان داالهو

http://dalahoo.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب

آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی  -درمانی

بیمارستان شفا

http://darmanab.kaums.ac.ir

http://sshohada.kaums.ac.ir
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بیمارستان پورسینا
بیمارستان رازی

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=22

بیمارستان الزهرا

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=21

بیمارستان حشمت

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=24

بیمارستان امیرالمومنین

http://www.gums.ac.ir/hospitals/articles.php?cat_id=7
http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=23

/http://www.goums.ac.ir
http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=17
http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=30
http://www.goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=31

http://www.gmu.ac.ir

 شهریور17 بیمارستان
بیمارستان شفا
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 آذر5 بیمارستان
بیمارستان دزیابی
بیمارستان طالقانی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/bimarestanha/bimarestane-22-bahman.html

 بهمن22 بیمارستان

http://www.gmu.ac.ir/bimarestanha/bimarestan-15-kahordad.html

 خرداد15 بیمارستان

http://www.lums.ac.ir
http://madanihospital.lums.ac.ir
http://shohadahospital.lums.ac.ir
http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=799&lang=Fa

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بیمارستان شهید مدنی خرم آباد
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
بیمارستان خیریه عسلی خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/sina/fa/index

بیمارستان ابن سینا

http://www.mums.ac.ir/emamreza/fa/index

بیمارستان امام رضا

http://www.mums.ac.ir/khatam/fa/index

بیمارستان خاتم االنبیا

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/index

بیمارستان دکتر شیخ

http://www.mums.ac.ir/shariati/fa/index

 درمانی- آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=22

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

بیمارستان شریعتی

 درمان و آموزش پزشكي،راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت

http://www.gums.ac.ir
http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=1
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بیمارستان سوانح طالقانی

http://www.mums.ac.ir/taleghani

بیمارستان شهید کامیاب

http://www.mums.ac.ir/kamyab/fa/index

بیمارستان قائم
بیمارستان شهید هاشمی نژاد
بیمارستان امید

بیمارستان فرشچیان
بیمارستان بعثت
بیمارستان اکباتان
بیمارستان فاطمیه

http://www.mums.ac.ir/hasheminejad/fa/index
http://www.mums.ac.ir/omid/fa/index
http://www.umsha.ac.ir
http://fsh.umsha.ac.ir
http://besat.umsha.ac.ir
http://ekbatan.umsha.ac.ir
http://fth.umsha.ac.ir

کلینیک شیخ الرئیس

/http://skc.umsha.ac.ir

کلینیک امام خمینی (ره)

http://emc.umsha.ac.ir

    

آدرس وب سایتهای بیمارستانها و مراکز بهداشتی  -درمانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.mums.ac.ir/quaem

راهنمای نشريات و وب سایتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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