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11/11/99  

  معاونت تحقيقات و فناوري
اطالعات يمركز توسعه و هماهنگ  

يو انتشارات علم   

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

    ميالدي 2020 سال جواليو مقايسه آن با ميالدي  2021 ژانويه سالدر 

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

  

  شوند.  الزم به ذكر است كه دو دانشگاه تربيت مدرس و شاهد، هر دو حوزه علوم پزشكي و غير آن را شامل مي *

   

  چهارصفحه يك از  

رتبه 

كشوري 

علوم 

  يپزشك

 نام دانشگاه

رتبه جهاني 

ژانويه  

2021  

رتبه جهاني 

جوالي 

2020  

رتبه   تفاوت

ژانويه 

و   2021

جوالي 

2020  

درصد 

در  تغيير

  ژانويه 

2021  

 17 93 ↑539 ↑446 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1

 12 76 ↑656 ↑580 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2

 7 54 ↑829 ↑775 دانشگاه تربيت مدرس* 3

 12 127 ↑1048 ↑921 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4

 10 104 ↑1064 ↑960 دانشگاه علوم پزشكي تبريز  5

 7 89 ↑1215 ↑1126 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 6

 8 96 ↑1225 ↑1129 دانشگاه علوم پزشكي ايران 7

 3 35 ↑1274 ↑1239 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 8

 8 155 ↑1918 ↑1763 شاهدانشگاه علوم پزشكي كرمان 9

 9 176 ↑1980 ↑1804 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 10

 5 101 ↑2048 ↑1947 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 11

 5 106 ↑2064 ↑1958 دانشگاه علوم پزشكي همدان 12

 7 158 ↑2289 ↑2131 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا 13

 9 216 ↑2464 ↑2248 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 14

 0 3 ↑2347 ↑2344 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 15

 2 53 ↑2607 ↑2554 دانشگاه علوم پزشكي گيالن 16

 0 5 ↑2649 ↑2644 دانشگاه علوم پزشكي اروميه 17

 1 34 ↑2807 ↑2773 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  18

 3 84 ↑2860 ↑2776 دانشگاه علوم پزشكي اراك 19

 0  -4 ↑2801 ↓2805 علوم پزشكي لرستان دانشگاه 20
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    ميالدي 2020 جوالي سالو مقايسه آن با ميالدي  2021ژانويه سال در     

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

  شوند.  الزم به ذكر است كه دو دانشگاه تربيت مدرس و شاهد، هر دو حوزه علوم پزشكي و غير آن را شامل مي *

 چهاراز  دوصفحه 

رتبه 

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه

رتبه جهاني 

 ژانويه 

2021  

رتبه جهاني 

جوالي 

2020  

رتبه   تفاوت

ژانويه 

و   2021

والي ج

2020  

 تغييردرصد 

 ژانويه  در 

2021  

 5 163 ↑3071 ↑2908 دانشگاه علوم پزشكي بابل 21

 12 416 ↓3366 ↑2950 دانشگاه علوم پزشكي ايالم 22

 4 122 ↑3146 ↑3024 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 23

 2 67 ↑3103 ↑3036 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 24

 27 1136 ↓4209 ↑3073 ندانشگاه علوم پزشكي قزوي 25

 0 15 ↑3095 ↑3080 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 26

 1 41 ↓3176 ↑3135 علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دانشگاه 27

 3 102 ↑3346 ↑3244 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 28

 7 246 ↑3507 ↑3261 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 29

 4 144 ↑3414 ↑3270 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 30

 -1 -21 ↑3373 ↓3394 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 31

 2 74 ↑3485 ↑3411 دانشگاه شاهد* 32

 2 83 ↑3586 ↑3503 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 33

 2 66 ↑3674 ↑3608 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 34

 -7 -228 ↑3431 ↓3659 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 35

 6 214 ↑3884 ↑3670 پزشكي فسادانشگاه علوم  36

 0 14 ↑3686 ↑3672 دانشگاه علوم پزشكي كردستان 37

 -2 -69 ↑3643 ↓3712 دانشگاه علوم پزشكي توانبخشي 38

 2 57 ↑3782 ↑3725 دانشگاه علوم پزشكي ارتش 39

 -33 -960 ↑2887 ↓3847 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 40

 2 63 ↓3915 ↑3852 دانشگاه علوم پزشكي قم 41
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  Webometricsبندي هاي علوم پزشكي كشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتايج رتبه
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چهاراز  سه صفحه   

رتبه 

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه

رتبه جهاني 

 ژانويه 

2021  

رتبه جهاني 

جوالي 

2020  

رتبه   تفاوت

ژانويه 

و   2021

جوالي 

2020  

 تغييردرصد 

  ژانويه در 

2021  

 4 149 ↑4152 ↑4003 انشگاه علوم پزشكي البرزد 42

 2 72 ↑4092 ↑4020 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 43

 -3 -111 ↑4029  ↓4140 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 44

 2 107 ↑4322 ↑4215 دانشگاه علوم پزشكي گناباد 45

 0 2 ↑4312 ↑4310 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 46

 -24 -864 ↑3571 ↓4435 زشكي زابلدانشگاه علوم پ 47

 9 435 ↑4933 ↑4498 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 48

 60 6758 ↓11280 ↑4522 دانشكده علوم پزشكي نيشابور 49

 16 862 ↑5445 ↑4583 دانشگاه علوم پزشكي دزفول  50

 68 10817 ↓15793 ↑4976 دانشكده علوم پزشكي آبادان 51

 17 1144 ↑6753 ↑5609 شكي مراغهدانشكده علوم پز 52

 29 2332 ↑8079 ↑5747 دانشگاه علوم پزشكي بم 53

 37 4613 12455 ↑7842 دانشكده علوم پزشكي گراش 54

 50 12023 24046 ↑12023 دانشكده علوم پزشكي خمين  55

  -  -  -  13123  انتقال خون  56

 -10 -1458 ↓14659 ↓16117 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 57

 -25 -3273 ↓13297 ↓16570 دانشكده علوم پزشكي الرستان 58

 -12 -2313 ↓19825 ↓22138 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 59

 -12 -2395 ↑19877 ↓22272 دانشكده علوم پزشكي ساوه  60
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 چهاراز  چهارصفحه 

رتبه 

 كشوري

علوم 

  پزشكي

 نام دانشگاه

رتبه جهاني 

 ژانويه 

2021  

رتبه جهاني 

جوالي 

2020  

رتبه   تفاوت

  2021ژانويه 

جوالي و 

2020  

 تغييردرصد 

  ژانويه در 

2021  

 -8 -1613 ↑20743 ↓22356 دانشكده علوم پزشكي تربت جام  61

 -11 -2217 ↑20287 ↓22504 دانشكده علوم پزشكي بهبهان 62

 -5 -1104 22720 ↓23824 دانشكده علوم پزشكي شوشتر 63

 -11 -2368 ↑21834 ↓24202 دانشكده علوم پزشكي اسفراين 64

 -14 -3257 22486 ↓25743 علوم پزشكي سيرجان گاهدانش 65

 -7 -1813 ↑25039 ↓26852 دانشكده علوم پزشكي خلخال 66

 -6 -1704 26617 ↓28321 دانشكده علوم پزشكي خوي 67

 -9 -2319 26415 ↓28734 دانشكده علوم پزشكي اسدآباد 68


