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بندي  هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه
Webometrics   میالدي 2016جوالي و مقایسه آن با  2017سال ژانویه در    

  
  دهد) نشان می رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل پس رفت بهبود رتبه و فلش قرمز   (فلش سبز 

   

رتبه 
 کشوري
علوم 

  پزشکی

 نام دانشگاه علوم پزشکی
 رتبه جهانی 

 2017 هیژانو
 رتبه جهانی 

 2016 يجوال

رتبه تفاوت 
 2017ژانویه 

جوالي  از
2016 

 درصد رشد 
ژانویه  رتبه

 از 2017
 2016جوالي 

-47842157 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1  5/13-  
-78976029  دانشگاه تربیت مدرس* 2  8/3-  
-1183932251-  9/26 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3  
-1186681505-  2/74 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  4  
-14581191267-  4/22 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی   5  
-16031299304-  4/23 مشهددانشگاه علوم پزشکی   6  
-16271276351-  5/27 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  7  
-22731834439-  9/23 ایراندانشگاه علوم پزشکی   8  
-24132045368-  18 کرمان دانشگاه علوم پزشکی  9  
-24902160330-  3/15 دانشگاه شاهد*  10  
-26532313340-  7/14 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی  11  
-27162381335-  1/14 دانشگاه علوم پزشکی همدان  12  
-27632332431-  5/18 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  13  
-27982405393-  3/16 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  14  
-29222386536-  5/22  کردستاندانشگاه علوم پزشکی   15  
-2940 2639301-  4/11 اهللا بقیه دانشگاه علوم پزشکی  16  
-29912650 341-  9/12 زنجاندانشگاه علوم پزشکی   17  

  -31522780372-  4/13 گیالندانشگاه علوم پزشکی   18
  -3158 2787371-  3/13  شهرکرددانشگاه علوم پزشکی   19
  -32752999 276-  2/9 بابلدانشگاه علوم پزشکی   20
  -3280 2790 490-  6/17 ارومیهدانشگاه علوم پزشکی   21
 -32882721567- 8/20 بیرجنددانشگاه علوم پزشکی   22
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  شوند.  هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن را شامل می ،شاهد و دانشگاه تربیت مدرس دوالزم به ذکر است که  * 

تبه ر
 کشوري
علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه علوم پزشکی
 رتبه جهانی 

 2017 هیژانو
 رتبه جهانی 

 2016 يجوال

رتبه تفاوت 
 2017ژانویه 

جوالي  از
2016 

درصد رشد  
ژانویه  رتبه
جوالي  از 2017

2016 
  -3371 2559812-  7/31 بوشهردانشگاه علوم پزشکی   23
  -33742952 422-  3/14 اراكدانشگاه علوم پزشکی   24
  -3406 2932 474-  2/16 کاشان دانشگاه علوم پزشکی  25
  -3408 2887 521-  18 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  26
  -3675 3172 503-  9/15 توانبخشی بهزیستی ودانشگاه علوم   27
  -3739 3323 416-  5/12 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  28
  -3797 3237 560-  3/17 اردبیلدانشگاه علوم پزشکی   29
  -3827 3387 440-  13 رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی   30
  -3909 3472 437-  6/12 ایالمدانشگاه علوم پزشکی   31
  3939 4280 341  8 قمدانشگاه علوم پزشکی   32
  -3993 3553 440-  4/12 زاهداندانشگاه علوم پزشکی   33
  -4029 3688 341-  2/9 ارتشدانشگاه علوم پزشکی   34
  -4483 4092 391-  6/9 شاهروددانشگاه علوم پزشکی   35
  -4536 4229 307-  3/7 سمناندانشگاه علوم پزشکی   36
  -5025 4294 731-  17 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  37
  -6192 5174 1018-  7/19 هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی   38
  6227 8393 2166  8/25 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   39
  -6340 5459 881-  1/16 یاسوجدانشگاه علوم پزشکی   40
  6968 8680 1712  7/19 سبزواردانشگاه علوم پزشکی   41
  -6996 6020 976-  2/16 فسادانشگاه علوم پزشکی   42
  -7446 5946 1500-  2/25 گناباد دانشگاه علوم پزشکی  43
  7739 10123 2384  6/23 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   44
  8384 11311 2927  9/25 دانشگاه علوم پزشکی البرز  45
  8736 11816 3080  1/26 زابلدانشگاه علوم پزشکی   46
  8844 11225 2381  2/21 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  47
  11315 14287 2972  8/20 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   48
 13155 16324 3169 4/19 تربت حیدریه  یعلوم پزشک دانشکده  49

 - - - 18655 آبادان یعلوم پزشک دانشکده  50


