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

Webometrics    ميالدي   2019 ژانويهو مقايسه آن با  جواليدر  

  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 

جوالي 

2019  

رتبه جهاني 

ژانويه 

2019  

 رتبه  تفاوت

و   جوالي

ژانويه 

2019  

 تغييردرصد 

  جواليدر 

2019  

 5  30  ↓558  ↑550 دانشگاه علوم پزشكي تهران  1

 13 109  ↓928  ↑819 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  2

 0 -2  ↓875  ↓877  دانشگاه تربيت مدرس*  3

 9 109  ↓1278  ↑1169 دانشگاه علوم پزشكي مشهد  4

 9 104  ↑1276  ↑1172 دانشگاه علوم پزشكي تبريز   5

 7 86  ↓1405  ↑1319 اصفهان دانشگاه علوم پزشكي  6

 24 337  ↓1727  ↑1390 دانشگاه علوم پزشكي ايران  7

 8 178  ↓2343  ↑2165  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  8

 7 165  ↓2388  ↑2223 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  9

 7 167  ↓2414  ↑2247 دانشگاه علوم پزشكي مازندران  10

 6 143  ↓2430  ↑2287  ي كرماندانشگاه علوم پزشك  11

 -40 -914  ↓1382  ↓2296 دانشگاه علوم پزشكي شيراز  12

 5 105  ↓2438  ↑2333 دانشگاه علوم پزشكي همدان  13

 4 106  ↑2513  ↑2407 اهللا دانشگاه علوم پزشكي بقيه  14

 9 222  ↓2652  ↑2430 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  15

 8 210  ↓2786  ↑2576 دانشگاه علوم پزشكي زنجان  16

 0 -7  ↓2682  ↓2689  دانشگاه شاهد*  17

 1 27  ↓2729  ↑2702 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  18

 9 265  ↓3066  ↑2801 دانشگاه علوم پزشكي كاشان  19

 1 38  ↓2849  ↑2811 دانشگاه علوم پزشكي كردستان  20

 4 106  ↓2990  ↑2884 دانشگاه علوم پزشكي اروميه  21

 3 75  ↓3007  ↑2932 پزشكي گيالندانشگاه علوم   22

 7 201  ↑3151  ↑2950 دانشگاه علوم پزشكي اراك  23

 0 -8  ↓2971  ↓2979 لرستاندانشگاه علوم پزشكي   24

 0 14  ↓3014  ↑3000 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك   25
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تبه ر

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه

رتبه جهاني 

جوالي 

2019  

رتبه جهاني 

 هيژانو

2019  

 رتبه  تفاوت

و   جوالي

ژانويه 

2019 

 تغييردرصد 

 جوالي در 

2019  

 10 295  ↓3383  ↑3088 دانشگاه علوم پزشكي ايالم  26

 3 84  ↓3229  ↑3145 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  27

 9 301  ↓3606  ↑3305 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان  28

 5 176  ↓3517  ↑3341 دانشگاه علوم پزشكي بابل  29

 4 146  ↓3497  ↑3351 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  30

 7 250  ↓3692  ↑3442 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  31

 10 360  ↓3807  ↑3447 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  32

 0 7  ↓3458  ↑3451 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  33

 10 355  ↓3997  ↑3642 دانشگاه علوم پزشكي گلستان  34

 8 301  ↑3983  ↑3682 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  35

 1 55  ↓3823  ↑3768 پزشكي شاهروددانشگاه علوم   36

 6 244  ↓4024  ↑3780 دانشگاه علوم پزشكي زابل  37

 7 267  ↓4151  ↑3884 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  38

 2 80  ↓3964  ↑3884 دانشگاه علوم پزشكي ارتش  39

-1006  ↓2932  ↓3938 دانشگاه علوم پزشكي توانبخشي  40  26-  

 1 30  ↓4025  ↑3995 دانشگاه علوم پزشكي فسا  41

 8 316  ↓4496  ↑4180 دانشگاه علوم پزشكي قم  42

 3 135  ↓4362  ↑4227 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  43

-15  ↓4509  ↓4524 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  44  0 

 78 3659  ↑8349  ↑4690 دانشگاه علوم پزشكي البرز  45

 81 5488  12303  ↑6815 دانشكده علوم پزشكي مراغه  46

 3 240  ↓7454  ↑7214 دانشگاه علوم پزشكي گناباد  47

 1 74  ↑8125  ↑8051 دانشگاه علوم پزشكي سمنان  48

-272  ↑10158  ↓10430 دانشگاه علوم پزشكي نيشابور  49  3-  

-145  ↑10954  ↓11099 دانشگاه علوم پزشكي دزفول   50  1-  

 1 106  ↑11467  ↑11361 تربت حيدريهدانشگاه علوم پزشكي   51

 - -  -            13290  جيرفت علوم پزشكي دانشگاه  52

 0 55  ↑13947  ↑13892 ه علوم پزشكي آبادانكددانش  53

 15 2184  17167  ↑14983  دانشكده علوم پزشكي الرستان  54

 - -  -  16698  علوم پزشكي بم شگاهدان  55
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 شوند.  آن را شامل مي هر دو حوزه علوم پزشكي و غيرِ ،شاهد و دانشگاه تربيت مدرس دوالزم به ذكر است كه  *

  

  

  

  

تبه ر

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه
رتبه جهاني 

  2019جوالي 

رتبه جهاني 

 هيژانو

2019  

 رتبه  تفاوت

و   جوالي

ژانويه 

2019 

 تغييردرصد 

 جوالي در 

2019  

 1 198  17132  ↑16934  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  56

-1458  ↑20192  ↓21650 اسفراينعلوم پزشكي  كدهدانش  57  7-  

 5 1111  23102  ↑21991  دانشكده علوم پزشكي بهبهان   58

 2 420  ↑23276  ↑22856 جام تربت علوم پزشكي كدهدانش  59

 - -  -  24456  علوم پزشكي خلخال كدهدانش  60


