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بندي  هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه رتبهنتایج 
Webometrics   میالدي   2015و مقایسه آن با ژانویه  2015در جوالي سال  

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

  

رتبه 
 کشوري
علوم 

  پزشکی

 نام دانشگاه علوم پزشکی
رتبه جهانی 

 2015جوالي 
رتبه جهانی 

 2015ژانویه 

تفاوت ژانویه 
و جوالي 

2015 

درصد رشد 
جوالي در 

2015 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1
  دانشگاه تربیت مدرس* 2
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  4
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  5
 پزشکی مشهددانشگاه علوم   6
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  7
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  8
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  9
 دانشگاه علوم پزشکی ایران  10
2356276540915  دانشگاه شاهد*  11
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  12
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  13
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  14
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  15
 دانشگاه علوم پزشکی همدان  16
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  17
 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  18
 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  19
 دانشگاه علوم پزشکی اراك  20
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  21
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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

 علوم پزشکینام دانشگاه 
رتبه جهانی 

 2015جوالي 
رتبه جهانی 

 2015ژانویه 

تفاوت ژانویه 
و جوالي 

2015 

درصد رشد 
در جوالي 

2015 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  22
 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی   23
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  24
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  25
 دانشگاه علوم پزشکی بابل  26
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   27
 دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد  28
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   29
 علوم پزشکی جندي شاپور اهوازدانشگاه   30
 دانشگاه علوم پزشکی ارتش   31
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  32
 دانشگاه علوم پزشکی قم  33
 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  34
 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  35
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  36
 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  37
 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  38
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  39
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  40
 دانشگاه علوم پزشکی فسا  41
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  42
 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   43
 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی  44
 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  45
 دانشگاه علوم پزشکی زابل  46
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  47
 دانشگاه علوم پزشکی البرز  48
 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   49
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه   50


