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 Webometricsبندي نظام رتبه درهاي علوم پزشکی کشور  بندي دانشگاه نتایج رتبه

  میالدي   2019 جواليو مقایسه آن با  2020ژانویه در  
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 

ژانویه 
2020  

رتبه جهانی 
جوالي 
2019  

  رتبه  تفاوت
ژانویه 
و  2020

  جوالي
2019  

 تغییردرصد 
  ژانویه در 

2020  

- 568  550  18 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1  3-  
 793  819  26 3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  2
 860  877  17 2  دانشگاه تربیت مدرس*  3
 1152  1169  17 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  4
 1311  1319  8 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  5
 1315  2296  981 43 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  6
- 1433  1390  43 پزشکی ایراندانشگاه علوم   7  3-  
-2064  1172  892 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   8  76 -  
 2098  2165  67 3دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور   9
 2156  2223  67 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  10
 2218  2287  69 3  ی کرماندانشگاه علوم پزشک  11
 2264  2333  69 3 همداندانشگاه علوم پزشکی   12
 2319  2430  111 5 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  13
- 2429  2407  22 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  14  1-  
 2526  2576  50 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  15
 2716  2801  85 3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  16
 2731  3088  357 12 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  17
 2832  2884  52 2 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  18
 2849  2932  83 3 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  19
 2901  2979  78 3 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   20

 

 از سه یکصفحه 
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 Webometricsبندي  نظام رتبهدر هاي علوم پزشکی کشور بندي دانشگاه نتایج رتبه

  میالدي   2019 جواليو مقایسه آن با  2020ژانویه در  
  دهد) نشان می رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل رفت پس بهبود رتبه و فلش قرمز   (فلش سبز 

   

تبه ر
 کشوري
علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

  ژانویه
 2020  

رتبه جهانی 
جوالي 
2019  

  رتبه  تفاوت
ژانویه 
و  2020

  جوالي
2019  

 تغییردرصد 
  ژانویه در 

2020  

 2928  3000  72 2 ی بوشهردانشگاه علوم پزشک   21
 2942  2950  8 0 دانشگاه علوم پزشکی اراك  22
 3101  3145  44 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  23
-3214  2247  967 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  24  43 -  
 3233  3351  118 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  25
 3257  4180  923 22 دانشگاه علوم پزشکی قم  26
 3275  3341  66 2 دانشگاه علوم پزشکی بابل  27
 3376  3451  75 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  28
 3392  3442  50 1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  29
 3401  3447  46 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  30
-3480  2702  778 علوم پزشکی شهرکرددانشگاه   31  29-  
 3510  3642  132 4 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  32
 3601  3682  81 2 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  33
-3636  2689  947  دانشگاه شاهد*  34  35-  
 3689  3768  79 2 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  35
 3699  3780  81 2 دانشگاه علوم پزشکی زابل  36
-3755  2811  944 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  37  34-  
 3783  3938  155 4 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی  38
 3792  3884  92 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  39
 3819  3884  65 2 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  40

 از سه دوصفحه 



   
  

 

  معاونت تحقیقات و فناوري
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 Webometricsبندي نظام رتبه درهاي علوم پزشکی کشور  بندي دانشگاه نتایج رتبه

  میالدي   2019 جواليو مقایسه آن با  2020ژانویه در  
دهد) نشان می رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل رفت پس بهبود رتبه و فلش قرمز   (فلش سبز 

  

 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 
ژانویه 
2020  

رتبه 
جهانی 
جوالي 
2019  

  رتبه  تفاوت
ژانویه 
و  2020

  جوالي
2019  

 تغییردرصد 
  ژانویه در 

2020  

 3989  3995  6 0 دانشگاه علوم پزشکی فسا  41
دانشگاه علوم پزشکی خراسان   42

 
4139  4227  88 2 

-4225  3305  920 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  43  28-  
 4425  4524  99 2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  44
-6200  4690  1510 دانشگاه علوم پزشکی البرز  45  32-  
 7721  8051  330 4 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  46
-7818  6815  1003 دانشکده علوم پزشکی مراغه  47  15-  
-10886  10430  456 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  48  4 -  
- 11415  11361  54 تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی   49  0 
-11449  7214  4235 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  50  59-  
-11497  11099  398 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   51  4 -  
-14045  13892  153 ه علوم پزشکی آبادانکددانش  54  1 -  
-17116  16934  182 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر  55  1 -  
-19070  16698  2372  دانشگاه علوم پزشکی بم  56  14-  
 - -  -  20628  دانشکده علوم پزشکی ساوه   57
 21014  21991  977 4  دانشکده علوم پزشکی بهبهان  58
 21985  22856  871 4  دانشکده علوم پزشکی تربت جام   59
-22188  21650  538  دانشکده علوم پزشکی اسفراین  60  2 -  
-25492  24456  1036  دانشکده علوم پزشکی خلخال   61  4 -  

 از سهسه صفحه 


