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بندي  هاي علوم پزشكي كشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتايج رتبه

Webometrics    ميالدي   2017و مقايسه آن با ژانويه  2017در جوالي سال  

  

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

  

رتبه 

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه
رتبه جهاني 

 2017جوالي 

رتبه جهاني 

  2017ژانويه 

رتبه  تفاوت

ژانويه و 

 2017جوالي 

در  تغييردرصد 

 2017جوالي 

- 30 478↓ 508↓ دانشگاه علوم پزشكي تهران  1  6 -  

- 80 789↓ 869↓ دانشگاه تربيت مدرس* 2  10 -  

 1  13 1183↓ 1170↑ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  3

-168 1186↓ 1354↓ دانشگاه علوم پزشكي شيراز  4  14-  

 9 155 1603↓ 1448↑ دانشگاه علوم پزشكي مشهد  5

-17 1458↓ 1475↓ اصفهان دانشگاه علوم پزشكي  6  1-  

 6 94 1627↓ 1533↑ دانشگاه علوم پزشكي تبريز   7

 10 230 2273↓ 2043↑ دانشگاه علوم پزشكي ايران  8

-36 2413↓ 2449↓  ي كرماندانشگاه علوم پزشك  9  1-  

 102 2538 5025↓ 2487↑  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  10

-26 2490↓ 2516↓  دانشگاه شاهد*  11  1-  

 8 226 2798↓ 2572↑ دانشگاه علوم پزشكي مازندران  12

 3 72 2653↓ 2581↑ دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  13

 5 131 2716↓ 2585↑ دانشگاه علوم پزشكي همدان  14

 4 110 2940↓ 2830↑ دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  15

 5 147 2991↓ 2844↑ دانشگاه علوم پزشكي زنجان  16

 1 40 2922↓ 2882↑ دانشگاه علوم پزشكي كردستان  17

 8 253 3158↓ 2905↑ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  18

 51 3193 6227↑ 3034↑ دانشگاه علوم پزشكي لرستان  19

 6 194 3280↓ 3086↑ دانشگاه علوم پزشكي اروميه  20

-9 3152↓ 3161↓ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  21  0 

 5 177 3374↓ 3197↑ پزشكي اراكدانشگاه علوم   22
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  شوند.  هر دو حوزه علوم پزشكي و غير آن را شامل مي ،شاهد و دانشگاه تربيت مدرس دوالزم به ذكر است كه  * 

  

تبه ر

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه
رتبه جهاني 

 2017جوالي 

 يرتبه جهان

  2017 هيژانو

رتبه تفاوت 

ژانويه و 

 2017جوالي 

در  تغييردرصد 

 2017جوالي 

 2  84 3371↓ ↑3287 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك   23

 - 1 - 25 3288↓ ↓3313 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  24

 3 93 3406↓ ↑3313 كاشاندانشگاه علوم پزشكي   24

 1 33 3408↓ ↑3375 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  25

 - 4 - 135 3275↓ ↓3410 دانشگاه علوم پزشكي بابل  26

 11 421 3909↓ ↑3488 دانشگاه علوم پزشكي ايالم  27

 10 381 3993↓ ↑3612 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  28

 1 38 3675↓ ↑3637 دانشگاه علوم پزشكي توانبخشي  29

 2 81 3797↓ ↑3716 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  30

 - 1 - 20 3827↓ ↓3847 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  31

↑ ↑3882 دانشگاه علوم پزشكي قم  32  3939  57 1 

 3 123 4029↓ ↑3906 دانشگاه علوم پزشكي ارتش  33

 12 518 4483↓ ↑3965 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  34

 - 10 - 371 3739↓ ↓4110 دانشگاه علوم پزشكي گلستان  35

 9 388 4536↓ ↑4148 دانشگاه علوم پزشكي سمنان  36

 63 2702 6968↑ ↑4266 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  37

 44 3858 8844↑ ↑4986 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  38

 - 3 - 175 6192↑ ↓6367 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان  39

 - 11 - 718 6340↓ ↓7058 علوم پزشكي ياسوجدانشگاه   40

 - 3 - 179 6996↓ ↓7175 دانشگاه علوم پزشكي فسا  41

 - 3 - 245 7446↓ ↓7691 دانشگاه علوم پزشكي گناباد  42

 - 5 - 401 7739↑ ↓8140 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  43

 - 5 - 422 8384↑ ↓8806 دانشگاه علوم پزشكي البرز  44

 - 3 - 295 8736↑ ↓9031 پزشكي زابل دانشگاه علوم  45

 1 74 11315↑ ↑11241 دانشگاه علوم پزشكي دزفول   46

 12 2200 18655 ↑16455 دانشگاه علوم پزشكي آبادان  47




