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 علمیانتشارات   وت اطالعا یرکز توسعه و هماهنگم

١٠/٥/١٤٠٠ 

 

Webometrics  بندي هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه

    میالدي 2021 سال ژانویهو مقایسه آن با میالدي  2021 سال جواليدر 
دهد) نشان می رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل رفت پس بهبود رتبه و فلش قرمز   فلش سبز( 



  
شوند.  پزشکی و غیر آن را شامل میهر دو حوزه علوم  ،شاهد و دانشگاه تربیت مدرس دوالزم به ذکر است که   *

  چهارصفحه یک از 

رتبه 
کشوري 

علوم 
  کیپزش

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

  جوالي
2021  

رتبه جهانی 
 ژانویه
2021  

رتبه   تفاوت
  2021 جوالي

 ژانویهو 
2021  

در  تغییردرصد 
   جوالي
2021  

 - 479 446 33- 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 -648 580 68- 12 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

 - 780 775 5 - 1 دانشگاه تربیت مدرس* 3

 911 921 10 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4

 923 960 37 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  5

 1003 1239 236 19 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6

 1049 1129 80 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران 7

 1100 1126 26 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8

 1664 1763 99 6 شاهکرمان دانشگاه علوم پزشکی 9

 1678 1804 126 7 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 10

 1808 1947 139 7 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 11

 1854 1958 104 5 دانشگاه علوم پزشکی همدان 12

 2083 2131 48 2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 13

 2199 2248 49 2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 14

 2209 2344 135 6 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 15

 2335 2554 219 9 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 16

 2470 2644 174 7 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 17

 2585 2776 191 7 دانشگاه علوم پزشکی اراك 18

 2658 2773 115 4 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  19

 2660 3847 1187 31 شگاه علوم پزشکی بیرجنددان 20
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 علمیانتشارات   وت اطالعا یرکز توسعه و هماهنگم
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Webometricsبندي هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه

  میالدي 2021 ژانویه سالو مقایسه آن با میالدي  2021جوالي سال در 
  دهد) نشان می رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل رفت پس بهبود رتبه و فلش قرمز   فلش سبز(

  
 شوند.  پزشکی و غیر آن را شامل میهر دو حوزه علوم  ،شاهد و دانشگاه تربیت مدرس دوالزم به ذکر است که   *

  
  چهار دو ازصفحه 

رتبه 
کشوري 
علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

  جوالي
2021  

رتبه جهانی 
  2021 ژانویه

رتبه   تفاوت
  2021 جوالي

 ژانویهو 
2021  

در  تغییرد درص
   جوالي
2021  

 2679 3080 401 13 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21

 2685 2805 120 4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 22

 2745 2908 163 6 دانشگاه علوم پزشکی بابل 23

 2839 3024 185 6 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 24

 2853 3270 417 13 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25

 2861 3073 212 7 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 26

 2975 3261 286 9 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 27

 - 3062 2950 112- 4 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 28

 3066 3244 178 5 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 29

 3099 3394 295 9 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 30

 3327 3503 176 5 اه علوم پزشکی شاهروددانشگ 31

 3383 3608 225 6 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 32

 -3439 3036 403- 13 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 33

 3441 3725 284 8 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 34

 3471 3670 199 5 دانشگاه علوم پزشکی فسا 35

 -3501 3135 366- 12 ید صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی شه 36

 3739 4020 281 7 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 37

 -3797 3411 386- 11 دانشگاه شاهد* 38

 - 3986 3659 327- 9 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 39

 - 4004 3712 292- 8 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی 40
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 علمیانتشارات   وت اطالعا یرکز توسعه و هماهنگم
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  Webometricsبندي هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه
    میالدي 2021 سال ژانویهو مقایسه آن با میالدي  2021سال  جواليدر 

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

  

 

 صفحه سه از چهار

رتبه 
کشوري 

علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

  جوالي
2021  

رتبه جهانی 
 ژانویه
2021  

رتبه   تفاوت
  2021 جوالي

 ژانویهو 
2021  

 تغییردرصد 
   جواليدر 

2021  

  -4025  3672  353-  10  دانشگاه علوم پزشکی کردستان  41
 4025 4310 285 7 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 41

 - 4114 3852 262- 7 دانشگاه علوم پزشکی قم 42

 4162 4583 421 9 دانشگاه علوم پزشکی دزفول  43

 4288 4522 234 5 دانشکده علوم پزشکی نیشابور 44

 - 4321 4003 318- 8 دانشگاه علوم پزشکی البرز 45

 4339 4498 159 4 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 46

 - 4433 4140 293- 7 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 47

 - 4496 4215 281- 7 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 48

 4636 4976 340 7 دانشکده علوم پزشکی آبادان 49

 - 4749 4435 314- 7 دانشگاه علوم پزشکی زابل 50

 - 6073 5747 326- 6 اه علوم پزشکی بمدانشگ 51

 - 6076 5609 467- 8 دانشکده علوم پزشکی مراغه 52

 6638 7842 1204 15 دانشکده علوم پزشکی گراش 53

 11213 12023 810 7 دانشکده علوم پزشکی خمین  54

 14605 16117 1512 9 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 55

 - 17406 16570 836- 5 الرستاندانشکده علوم پزشکی  56

 17766 22138 4372 20 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 57

 22205 22272 67 0 دانشکده علوم پزشکی ساوه  58

 22205 22356 151 1 دانشکده علوم پزشکی تربت جام  58
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 علمیانتشارات   وت اطالعا یرکز توسعه و هماهنگم

١٠/٥/١٤٠٠ 

  Webometricsبندي ظام رتبههاي علوم پزشکی کشور بر اساس ن بندي دانشگاه تایج رتبهن
    میالدي 2021 سال ژانویهو مقایسه آن با میالدي  2021سال  جواليدر 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


 

چهارز اچهار صفحه   

رتبه 
کشوري 

علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

  جوالي
2021  

رتبه جهانی 
 ژانویه
2021  

رتبه   تفاوت
  2021 جوالي

 ژانویهو 
2021  

 تغییردرصد 
   جواليدر 

2021  

 22282 22504 222 1 دانشکده علوم پزشکی بهبهان 59

 22683 25743 3060 12 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 60

 23058 23824 766 3 دانشکده علوم پزشکی شوشتر 61

 24222 24202 20- 0 دانشکده علوم پزشکی اسفراین 62

 24422 26852 2430 9 دانشکده علوم پزشکی خلخال  62

 27258 28321 1063 4 دانشکده علوم پزشکی خوي  63

 27258 28734 1476 5 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  63


