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  journals.ajums.ac.ir نشانی الکترونیکی سایت :

 در آموزش پزشکی فصلنامه گام های توسعه -7
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 :مجالت طراز اول آموزش پزشکی به زبان انگلیسیبرخی از 

 Academic Medicine 

 Active Learning in Higher Education 

 Advances in Health Sciences Education 

 Anatomical Sciences Education 

 BMC Medical Education  

 Educational Evaluation and Policy Analysis 

 Educational Psychologist 

 Educational Psychology Review 

 Educational Research Review 

 Educational Researcher 

 Harvard Educational Review 

 Health Education Research 

 Higher Education 

 International Journal of Artificial Intelligence in Education 

 Journal of Advances in Medical Education & Professionalism (JAMP) 

 Journal of Education Policy 

 Journal of Educational Psychology 

 Journal of Graduate Medical Education 

 Journal of Higher Education 

 Journal of Surgical Education  

 Journal of Teacher Education 

 Medical Education 

 Medical Teacher 

 Postgraduate Medical Journal  

 Research in Higher Education 

 Review of Educational Research 

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

Healthcare Teaching and Learning in Medicine 

 Studies in Higher Education 

 Studies in Science Education 

 Teaching and Teacher Education 

 The Internet and Higher Education 
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