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  معاونت تحقیقات و فناوري
 علمیو انتشارات   اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ

 

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

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



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

چهارصفحه یک از 

رتبه 
کشوري 

علوم 
  پزشکی

 نام دانشگاه

رتبه 
جهانی 
جوالي 
2020  

رتبه 
جهانی 
ژانویه 
2020  

 تفاوت
 رتبه 
و   جوالي

ژانویه 
2020  

درصد 
در  تغییر

  جوالي
2020  

 539  568  29  5 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1
 656  793  137 17 بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید   2
 826  860  34 4  دانشگاه تربیت مدرس*  3
 1048  1152  104 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  4
 1064  2064  1000 48 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   5
 1215  1315  100 8 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  6
 1225  1433  208 15 دانشگاه علوم پزشکی ایران  7
 1274  1311  37 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  8
 1918  2156  238 11 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  9
 1980  2098  118 6  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  10
 2048  2218  170 8  ی کرماندانشگاه علوم پزشک  11
 2064  2264  200 9 دانشگاه علوم پزشکی همدان  12
 2289  2429  140 6 علوم پزشکی بقیه اهللا دانشگاه  13
 2347  2526  179 7 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  14
 2464  2716  252 9 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  15
 2607  2849  242 8 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  16
 2649  2832  183 6 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  17
 2801  2901  100 3 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   18
 2807  2928  121 4 ی بوشهردانشگاه علوم پزشک   19
 2860  2942  82 3 دانشگاه علوم پزشکی اراك  20
 2887  3101  214 7 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  21
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  معاونت تحقیقات و فناوري
 علمیو انتشارات   اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ

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

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



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

چهارصفحه دو از 

رتبه 
 کشوري
علوم 

  پزشکی

 نام دانشگاه

رتبه 
جهانی 
جوالي 
2020  

رتبه جهانی 
ژانویه 
2020  

 تفاوت
 رتبه 
و   جوالي

ژانویه 
2020  

درصد 
در  تغییر

  جوالي
2020  

 3071  3275  204  6 دانشگاه علوم پزشکی بابل  22
 3095  3233  138  4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  23
 3103  3214  111  3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  24
 3146  3392  246  7 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  25
 -3176  2319  857- 37 شهید صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی   26
 3346  3401  55 2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  27
 -3366  2731  635- 23 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  28
 3373  3510  137 4 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  29
 3414  3601  187 5 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  30
 3431  3480  49 1 شهرکرددانشگاه علوم پزشکی   31
 3485  3636  151 4  دانشگاه شاهد*  32
 3507  7721  4214 55 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  33
 3571  3699  128 3 دانشگاه علوم پزشکی زابل  34
 3586  3689  103 3 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  35
 3643  3783  140 4 دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی  36
 3674  3792  118 3 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  37
 3686  3755  69 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  38
 3782  3819  37 1 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  39
 3884  3989  3 3 دانشگاه علوم پزشکی فسا  40
 -3915  3257  20- 20 دانشگاه علوم پزشکی قم  41
 4029  4225  5 5 هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی   42
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  معاونت تحقیقات و فناوري
 علمیو انتشارات   اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ

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

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

  



چهارصفحه سه  از  

رتبه 
 کشوري
علوم 

  پزشکی

 نام دانشگاه

رتبه 
جهانی 
جوالي 
2020  

رتبه جهانی 
ژانویه 
2020  

 تفاوت
 رتبه 
و   جوالي

ژانویه 
2020  

درصد 
در  تغییر

  جوالي
2020  

 4092  4139  47 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  43
 4152  6200  2048 33 دانشگاه علوم پزشکی البرز  44
 -4209  3376  833- 25 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  45
 4312  4425  113 3 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  46
 4322  11449  7127 62 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  47
 4933  11415  6482 57 تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی   48
 5445  11497  6052 53 دانشگاه علوم پزشکی دزفول   49
 6753  7818  1065 14 دانشکده علوم پزشکی مراغه  50
 8079  19070  10991 58  دانشگاه علوم پزشکی بم  51
 -11280  10886  394- 4 دانشکده علوم پزشکی نیشابور  52
 - -  -  12455 دانشکده علوم پزشکی گراش  53
 -13297  12014  1263- 11  دانشکده علوم پزشکی الرستان  54
 -14659  13596  1063- 8  جیرفت علوم پزشکی دانشگاه  55
 -15793  14045  1748- 12 ه علوم پزشکی آبادانکددانش  56
 -19825  17116  2709- 16 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر  57
 19877  20628  751 4  دانشکده علوم پزشکی ساوه   58
 20287  21014  727 3  دانشکده علوم پزشکی بهبهان  59
 20743  21985  1242 6  دانشکده علوم پزشکی تربت جام   60
 21834  22188  354 2  دانشکده علوم پزشکی اسفراین  61
 - -  -  22486  دانشکده علوم پزشکی سیرجان  62
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  معاونت تحقیقات و فناوري
 علمیو انتشارات   اطالعات یمرکز توسعه و هماهنگ

 

  Webometricsبندي هاي علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندي دانشگاه نتایج رتبه
    میالدي 2020 در سال و مقایسه آن با ژانویه در جوالي

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

صفحه چهار از چهار

رتبه 
 کشوري
علوم 

  پزشکی

 نام دانشگاه
رتبه جهانی 

جوالي 
2020  

رتبه 
جهانی 
ژانویه 
2020  

 تفاوت
 رتبه 
و   جوالي

ژانویه 
2020  

درصد 
در  تغییر

  جوالي
2020  

 - - -  22720  دانشکده علوم پزشکی شوشتر  63
 - - -  24046  دانشکده علوم پزشکی خمین   64
  25039  25492  453  2  دانشکده علوم پزشکی خلخال   65
 - -  -  26415  دانشکده علوم پزشکی اسدآباد   66
 - -  -  26617  دانشکده علوم پزشکی خوي   67


