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بندي  هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه
Webometrics   میالدي   2017 جواليو مقایسه آن با  2018سال  ژانویهدر  

  
  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 

 2018ژانویه 
رتبه جهانی 

 2017جوالي 

رتبه  تفاوت
و  2018 ژانویه

 2017جوالي 

در  تغییر درصد
 ژانویه رتبه 

2018  

-56650858 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1  11-  
 855 86914 2  دانشگاه تربیت مدرس*  2
 1074117096 8 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3
 1358144890 6 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  4
-1373135419 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  5  1-  
 1400147575 5 علوم پزشکی اصفهاندانشگاه   6
 1477153356 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   7
 1959204384 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران  8
 23312449118 5  ی کرماندانشگاه علوم پزشک  9
 2394248793 4  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  10
 24352572137 5 مازندراندانشگاه علوم پزشکی   11
 2456251660 2  دانشگاه شاهد*  12
 2486258599 4 دانشگاه علوم پزشکی همدان  13
 2505258176 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  14
 26612830169 6 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  15
 2773284471 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  16
 29823086104 3 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  17
 3114 3287 173 5 بوشهر یدانشگاه علوم پزشک   18
 3195 3375 180 5 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  19
 3323 3410 87 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل  20
 3406 3488 82 2 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  21
 3509 3612 103 3 زاهداندانشگاه علوم پزشکی   22
-36052905700 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  23  24-  
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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
رتبه جهانی 

 2018 هیژانو
  یرتبه جهان

  2017جوالي 

رتبه  تفاوت
و  2018 ژانویه

 2017جوالي 

در  تغییر درصد
 رتبه ژانویه 

2018  

 3609 3716 107 3 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  24
 3726 3882 156 4 دانشگاه علوم پزشکی قم  25
-37302882848 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  26  29-  
-3819 3034 -785 26 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   27  
 3855 3965 110 3 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  28
 3868 3906 38 1 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  29
 3927 4148 221 5 پزشکی سمناندانشگاه علوم   30
-40343161-873 28 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  31  
 4042 4110 68 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  32
-40643197-867 27 دانشگاه علوم پزشکی اراك  33  
-4195 3313 -882 27 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  34  
-4223 3313 -910 27 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  35  
 4232 4266 34 1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  36
-4789 3637 -1152 32 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی  37  
-5152 3847 -1305 34 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  38  
 5688 8140 2452 30 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  39
 5801 6367 566 9 هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی   40
-6192 4986 -1206 24 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  41  
 6583 7058 475 7 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  42
 7079 7691 612 8 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  43
 7680 8806 1126 13 دانشگاه علوم پزشکی البرز  44
 8348 9031 683 8 دانشگاه علوم پزشکی زابل  45
 10323 11241 918 8 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   46
-10765 7175 -3590 50 دانشگاه علوم پزشکی فسا  47  
 14129 16455 2326 14 دانشگاه علوم پزشکی آبادان  48
 - - - 15513 تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی   49

 - - - 24520 اسفراینعلوم پزشکی  کدهدانش  50


