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بندي  هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه
Webometrics   میالدي   2018 ژانویهو مقایسه آن با  2018سال  جواليدر  

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

رتبه 
 کشوري
علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه
 رتبه جهانی 

 2018جوالي 
 رتبه جهانی 

 2018ژانویه 

 رتبه  تفاوت
 و جوالي 

 2018 ژانویه

در  تغییر درصد
جوالي رتبه 

2018  

555 566112 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1
851855 40  دانشگاه تربیت مدرس*  2
920107415414 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی   3
12721358866 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  4
1369137340 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  5
13851477926 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   6
1397140030 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  7
1688195927114 دانشگاه علوم پزشکی ایران  8
228825052179 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  9
23382394562  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  10
23772435582 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  11
24122331813  ی کرماندانشگاه علوم پزشک  12
24382486482 دانشگاه علوم پزشکی همدان  13
255026611114 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  14
265724562018  دانشگاه شاهد*  15
2710360589525 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  16
2765277380 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  17
2805373092525 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  18
28962982863 ارومیهدانشگاه علوم پزشکی   19
2903  4789 188639 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی  20
2936  3819 88323 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   21
29834034105126 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  22
29893114 1254 بوشهر یدانشگاه علوم پزشک   23

 

  اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ
 یو انتشارات علم 

zare-pc
Highlight



   
  

 

  تحقیقات و فناوريمعاونت 

 ،معاونت تحقیقات و فناوري ، بلوک ستاد مرکزی وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی،  - بین فالمک و زرافشان  - شھرک قدس (غرب) نشانی پستی: تھرانA  ١۵، طبقه .        

 http://www.hbi.irنشانی صفحه اینترنتی:                                                                                                ٨٨٣٦٣٥٦٠-٨٠ھاي تماس:   تلفن

  

  اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ
 یو انتشارات علم 

8/5/97 

  
  

  
  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
رتبه جهانی  

 2018جوالي 
 رتبه جهانی 

 2017ژانویه 

 رتبه  تفاوت
 جوالي و  ژانویه

2018 

در  تغییر درصد
جوالي رتبه 

2018  

 3002  4223 1221 29 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  24
 31534064911 22 دانشگاه علوم پزشکی اراك  25
 3192  4195 1003 24 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  26
 3195  3855 660 17 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  27
 3333  3726 393 11 دانشگاه علوم پزشکی قم  28
 33483406 58 2 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  29
 33843509 125 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  30
 34213195 -226 -7 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  31
 34473323 -124 -4 دانشگاه علوم پزشکی بابل  32
 3514  5801 2287 39 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  33
 3646  3609 -37 -1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  34
 3704  6583 2879 44 علوم پزشکی یاسوجدانشگاه   35
 3872  4042 170 4 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  36
 3896  5152 1256 24 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  37
 3943  10765 6822 63 دانشگاه علوم پزشکی فسا  38
 3944  3868 -76 -2 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  39
 3986  8348 4362 52 زابلدانشگاه علوم پزشکی   40
 3999  4232 233 6 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  41
 4079  5688 1609 28 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  42
 4496  6192 1696 27 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  43
 7305  7079 -226 -3 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  44
 8174  3927 -4247 -108 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  45
 8387  7680 -707 -9 دانشگاه علوم پزشکی البرز  46
 11039  10323 -716 -7 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   47
 11842  15513 3671 24 تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی   48
 14268  14129 -139 -1 دانشگاه علوم پزشکی آبادان  49
 24023  24520 496 2 اسفراینعلوم پزشکی  کدهدانش  50
 - - -  24917 تربت جام علوم پزشکی کدهدانش  51


