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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 

4214276 4/1 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1  
 6811087406 4/37 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
 -76071644- 1/6  دانشگاه تربیت مدرس*  3
 -93290131- 4/3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  4
 11911300109 4/8 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی   5
 1276135074 5/5 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  6
 -1299128613- 1 مشهددانشگاه علوم پزشکی   7
 18342114280 2/13 ایراندانشگاه علوم پزشکی   8
 2045207227 3/1 کرماندانشگاه علوم پزشکی   9
 21602306146 3/6 دانشگاه شاهد*  10
 23132523210 3/8 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی  11
 2332239361 5/2 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  12
 23812533152 6 دانشگاه علوم پزشکی همدان  13
 -2386235333- 4/1  کردستاندانشگاه علوم پزشکی   14
 24052547142 6/5 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  15
 2559 5661 3102 8/54 بوشهردانشگاه علوم پزشکی   16
 2639 2858 219 7/7 اهللا بقیه دانشگاه علوم پزشکی  17
 -2650258268- 6/2 زنجاندانشگاه علوم پزشکی   18
 -2721267942- 6/1 بیرجنددانشگاه علوم پزشکی   19
 2780286383 9/2 گیالندانشگاه علوم پزشکی   20
 2787 3917 1130 8/28  شهرکرددانشگاه علوم پزشکی   21
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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 
  2790 3282 492  15 ارومیهدانشگاه علوم پزشکی   22
  2887 3643 756  8/20 پزشکی قزویندانشگاه علوم   23
  2932 3331 399  12 کاشان دانشگاه علوم پزشکی  24
  2952304997  2/3 اراكدانشگاه علوم پزشکی   25
  2999303132  1/1 بابلدانشگاه علوم پزشکی   26
  3172 3311 139  2/4 توانبخشی بهزیستی ودانشگاه علوم   27
  3237 3298 61  8/1 اردبیلدانشگاه علوم پزشکی   28
  3323 3375 52  5/1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  29
  3387 7488 4101  8/54 رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی   30
  3472 7532 4060  9/53 ایالمدانشگاه علوم پزشکی   31
  3553 4228 675  16 زاهداندانشگاه علوم پزشکی   32
  3688 5480 1792  7/32 ارتشدانشگاه علوم پزشکی   33
  4092 9784 5692  2/58 شاهروددانشگاه علوم پزشکی   34
  4229 8056 3827  5/47 سمناندانشگاه علوم پزشکی   35
  4280 6102 1822  9/29 قمدانشگاه علوم پزشکی   36
  4294 5430 1136  9/20 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  37
  5174 6574 1400  3/21 هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی   38
  5459 6588 1129  1/17 یاسوجدانشگاه علوم پزشکی   39
  5946 7618 1672  9/21 گناباد دانشگاه علوم پزشکی  40
  6020 8042 2022  1/25 فسادانشگاه علوم پزشکی   41
  8384 10600 2216  9/20 دانشگاه علوم پزشکی البرز  42
  -8393 6803 1590-  4/23 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   43
  -8680 7632 1048-  7/13 سبزواردانشگاه علوم پزشکی   44
  8736 10364 1628  7/15 زابلدانشگاه علوم پزشکی   45
  8844 10517 1673  9/15 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  46
  -10123 9323 800-  6/8 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   47
  11315 12572 1257  10 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   48
 13155 14644 1489 2/10 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه   49


