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فصلنامه سالمند: مجله سالمندی ایران نشریه مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم   
بهزیستی و توانبخشی بوده و در بر گیرنده مقاالت علوم اجتماعی، روانشناختی، پزشکی و پیراپزشکی 
مرتبط با مسائل سالمندان می باشد. این نشریه  از شماره پایئز 1385 به صورت فصلنامه منتشر می 

گردد. این نشریه به صورت دسترسی آزاد و الکترونیکی منتشر می گردد. 
نوع داوری این نشریه همترازخوانی دوسوپنهان است و به زبان فارسی و همراه اطالعات کتابشناختی   

انگلیسی منتشر می گردد. 

هدف از انتشار فصلنامه علمی پژوهشی سالمند: مجله سالمندی ایران ارتقاء سطح دانش و 
ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مطالعات سالمندشناسی است. این نشریه در حوزه های زیر مقاله 
می پذیرد:  مطالعات سالمندی، مطالعات پیراپزشکی، سالمت سالمندی، آموزش سالمندان، سالمت و 
رفاه اجتماعی سالمندان، مددکاری اجتماعی و سیاست  اجتماعی سالمندان، سالمت روانی سالمندان، 
روانشناسی سالمندان، سیاست های عمومی سالمت سالمندان، مطالعات رفتاری سالمندان، پرستاری 
سالمندان. اساتید، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقاالت خود را برای چاپ با 

رعایت شیوه نامه نگارش مقاله به دفتر نشریه ارسال کنند.
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