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  شانگهاي منتشر شد 2018رتبه بندي موضوعي سال 
  افزايش حضور دانشگاههاي ايران 

بندي هاي جهاني است كه نتايج آن توسط دانشگاه شانگهاي ژيائوتنگ چين بندي شانگهاي يكي از معتبرترين رتبهرتبه
ميالدي توسط  2003بندي در قالب يك پروژه بزرگ در كشـور چيـن براي اولين بار در ژوئـن سال شود. اين رتبهميمنتشر 

ميالدي براي  2018شود. نظام رتبه بندي شانگهاي در سال دانشگاه شانگهاي منتشر شد و به صورت ساالنه روزآمد مي
 2018را منتشر كرده است. رتبه بندي موضوعي شانگهاي در سال دومين سال رتبه بندي موضوعي دانشگاه هاي برتر دنيا 

رشته)،  4رشته) ، حوزه علوم زيستي ( 8رشته)، حوزه علوم پايه ( 22حوزه كلي شامل حوزه مهندسي( 5رشته در قالب  54در
  رشته) صورت گرفته است. 14رشته) و حوزه علوم اجتماعي( 6حوزه علوم پزشكي(

انند در اين حوزه ها مورد ارزيابي قرار گيرند كه از حداقل تعداد توليدات علمي در بازه زماني تنها دانشگاه هايي مي تو
ي شانگها		در پايگاه وب آو ساينس برخودار بوده اند. اين حد آستانه در رشته هاي مختلف متفاوت مي باشد. 2012-2016

دانشگاه هاي برتر دنيا بهره گرفته است. وزن هر  شاخص به شرح جدول زير جهت ارزيابي و رتبه بندي 5از  2018در سال 
  كدام از اين شاخص ها متناسب با هر رشته تغيير مي كند.

  توضيحات  شاخص

PUB  تعداد توليدات علمي در هر موضوع دانشگاهي  

TOP  تعداد توليدات علمي در مجالت برتر در هر حوزه  

IC  درصد همكاري هاي بين المللي در توليد مقاالت  

CNCI  (استنادات نرمال شده) ميانگين تاثير مقاالت  

AWARD  تعداد برندگان جوايز مشهور بين المللي  

  هيحوزه علوم پا
ي، اقيانوس اكولوژ ، ايجغراف ،زمين شناسي ك،يزيف ،يميش ،ياضيرشته ر ، هشت2018در سال  هيحوزه علوم پا يبند رتبه

 2018رشته اي هستند كه سال  2جزو  شناسي و علوم جوي را در بر مي گيرد كه دو رشته اقيانوس شناسي و علوم جوي 
دانشگاه  يميو ش كيزيف ،ياضيرشته ر 3در شانگهاي  2017به رتبه بندي موضوعي اضافه شده اند، در رتبه بندي سال 

موضوعي شانگهاي شاهد حضور دانشگاه هاي برتر كشور در  2018ندي سال حضور داشتند، كه در رتبه ببرتر كشور  يها
  رشته رياضي، فيزيك، شيمي، زمين شناسي و علوم جوي در جمع برترين دانشگاه هاي دنيا هستيم.  5
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برتر  دانشگاه 500به ترتيب دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه صنعتي امير كبير  ، در جمع  2018در رشته رياضيات  در سال 
 اين حوزه قرار گرفتند.

 ريفش يدر رتبه ، دانشگاه صنعت اصفهان يدانشگاه صنعت ، يدانشگاه آزاد اسالم به ترتيب 2018فيزيك در سال در رشته 
  حوزه قرار گرفتند. نيدانشگاه برتر ا 500در رتبه در جمع 

حوزه قرار  نيدانشگاه برتر ا 500در جمع ،  انتهردانشگاه  ، يدانشگاه آزاد اسالم به ترتيب 2018شيمي در سال در رشته 
  گرفتند.

حوزه قرار  نيدانشگاه برتر ا 500در جمع  دانشگاه تهران و تربيت مدرسدانشگاه  2018در سال  زمين شناسيدر رشته 
  شانگهاي دانشگاهي از ايران در اين حوزه قرار نداشت. 2017، شايان ذكر است در رتبه بندي سال گرفتند

حوزه قرار  نيدانشگاه برتر ا 400در جمع   دانشگاه تهران و  آزاد اسالميدانشگاه  2018علوم جوي در سال در رشته 
  موضوعي به فهرست علوم پايه اضافه گرديده است. 2018، اين رشته در رتبه بندي سال گرفتند

  حوزه مهندسي
رشته صورت پذيرفته است كه ايران در رشته مهندسي 22در رتبه بندي موضوعي شانگهاي، رتبه بندي حوزه مهندسي در 

  دانشگاه پرتعدادترين تعداد دانشگاه هاي ايران در حوزه موضوعي به ثبت رسيده است. 21شيمي با 

حضور  2018دانشگاه در سال  12به  2017دانشگاه در سال  9با افزايش تعداد از از ايران  ،در رشته مهندسي مكانيك
يب دانشگاه آزاد اسالمي، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران، صنعتي شريف، دانشگاه تهران، صنعتي داشتند كه به ترت

در   نوشيرواني بابل، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان ، خواجه نصير طوسي ، تربيت مدرس ، دانشگاه گيالن، دانشگاه تبريز(
  .دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفتند 300جمع 

 2018دانشگاه در سال  11به  2017دانشگاه در سال  8تعداد از  شيبا افزااز ايران  ،ي برق و الكترونيكدر رشته مهندس
به ترتيب دانشگاه آزاد اسالمي، صنعتي شريف، صنعتي امير كبير ، علم و صنعت ، تربيت مدرس ، دانشگاه  حضور داشتند كه

دانشگاه برتر اين  500دانشگاه كاشاندر جمع  ،جه نصير طوسيتبريز، دانشگاه تهران، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، خوا
  حوزه قرار گرفتند.

دانشگاه از ايران حضور داشتند كه دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه  7تعداد  2018در سال  ،اتوماسيون يدر رشته مهندس
 200ودانشگاه تهران در جمع  ف، صنعتي اصفهان ، دانشگاه آزاد اسالمي، خواجه نصيرطوسي، صنعتي شري وصنعت علم

  دانشگاه برتر اين حوزه قرار داشتند.

  ، دو دانشگاه صنعتي شريف  و دانشگاه آزاد اسالمي حضور دارند.2018در سال  ،در رشته مهندسي مخابرات
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دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه تهران ، صنعتي ، دانشگاه آزاد اسالمي از ايران،  در رشته مهندسي علم و فناوري ابزار آالت
  دانشگاه برتر حضور دارند. 300دانشگاه علم وصنعتدر جمع  ،شريف، صنعتي امير كبير 

  دانشگاه برتر حضور دارند. 300در رشته مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير، علوم پزشكي تهران در جمع 

اسالمي، صنعتي اميركبير،  صنعتي شريف، علم و صنعت، دانشگاه تهران در جمع در رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد 
  دانشگاه برتر حضور دارند. 500

دانشگاه از ايران حضور دارند كه دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه تهران،صنعتي اميركبير،  صنعتي  10در رشته مهندسي عمران 
 300اصفهان، خواجه نصير ، دانشگاه گيالن  و دانشگاه تبريز در جمع  شريف، علم و صنعت، دانشگاه تربيت مدرس ، صنعتي

  دانشگاه برتر حضور دارند.

حضور داشتند  2018دانشگاه در سال  21به  2017دانشگاه در سال  9تعداد از  شيبا افزا رانياز ادر رشته مهندسي شيمي 
عتي شريف، علم و صنعت(، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس دانشگاه آزاد اسالمي، صنعتي امير كبير، دانشگاه تهران ، صن كه

، صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه تبريز، فردوسي مشهد، دانشگاه رازي ، صنعتي سهند ، دانشگاه كاشان ، دانشگاه اصفهان ، 
اه علوم دانشگ دانشگاه ياسوج ، دانشگاه بو علي سينا، خواجه نصير طوسي ، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،

  دانشگاه برتر حضور داشتند. 500رجمع دپزشكي تهران ، دانشگاه گيالن 

دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه تهران، صنعتي امير كبير،صنعتي اصفهان، صنعتي شريف ،  رانياز ادر رشته مهندسي مواد 
  ه برتر اين حوزه قرار گرفتند.دانشگا 500علوم پزشكي تهران ، دانشگاه كاشان در جمع دانشگاه علم و صنعت، 

در رشته علم و فناوري نانو دانشگاه صنعتي امير كبير، صنعتي اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي،  صنعتي شريف، دانشگاه تهران 
  دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفتند. 400در جمع 

ف ، دانشگاه تهران ، صنعتي اميركبير، صنعتي در رشته علوم و مهندسي انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه صنعتي شري
نوشيرواني بابل، فردوسي مشهد ، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، خواجه نصير طوسي ، تربيت مدرس ، دانشگاه تبريز ، 

  دانشگاه برتر حضور دارند. 500صنعتي سهند، دانشگاه كاشان  درجمع 

دانشگاه تربيت مدرس)، علوم پزشكي تهران ، دانشگاه تهران  دانشگاه آزاد اسالمي در رشته مهندسي و علوم زيست محيطي 
  دانشگاه برتر اين حوزه حضور دارند. 500در جمع  

دانشگاه تهران ، دانشگاه تبريز ، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشگاه تربيت مدرس  در رشته منابع آب
  ر حضور دارند.دانشگاه برت 200در جمع 
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در رشته علوم و فناوري غذايي، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
  دانشگاه برتراين حوزه حضور دارند. 300در جمع   بهشتي ، دانشگاه تربيت مدرس 

شكي تبريز ، دانشگاه تربيت مدرس ، دانشگاه علوم پزشكي در رشته بيوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه علوم پز
  دانشگاه برتر اين حوزه حضور دارند. 500در جمع تهران، دانشگاه تهران  

 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارد. 44در جمع  41دريا، دانشگاه صنعتي اميركبير با رتبه در رشته مهندسي 

 200در جمع ه تهران ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشگاه صنعتي شريف در رشته علوم و فناوري حمل و نقل، دانشگا
  دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

، دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه صنعتي اميركبير ، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه مهندسي معدندر رشته 
 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند. 100نشگاه تربيت مدرس  در جمع باهنر كرمان، دانشگاه صنعتي شاهرود ، دا

در رشته مهندسي متالورژي دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه صنعتي اميركبير ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 
 200در جمع عتي شريف  دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشگاه صنعتي سهند ، دانشگاه صن

 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

  حوزه علوم زيستي
رشته صورت پذيرفته است كه شاهد حضور دانشگاه 4در رتبه بندي موضوعي شانگهاي، رتبه بندي حوزه علوم زيستي در 

  دنيا هستيم.رشته علوم كشاورزي و علوم دامپزشكي در جمع برترين دانشگاه هاي  2هاي برتر كشور در 

دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشگاه تربيت مدرس  در جمع  ،در رشته علوم كشاورزي دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسالمي 
 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند. 500

  حضور دارند. دانشگاه برتر در اين حوزه 300در رشته علوم دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه تهران  در جمع 

  حوزه علوم پزشكي
رشته صورت پذيرفته است كه شاهد حضور دانشگاه  6در رتبه بندي موضوعي شانگهاي، رتبه بندي حوزه علوم پزشكي در 

رشته پزشكي باليني، سالمت عمومي، دندانپزشكي و علوم دهاني، پرستاري و داروسازي در جمع  5هاي برتر كشور در 
  ا هستيم.برترين دانشگاه هاي دني

دانشگاه برتر در اين حوزه  500در جمع در رشته پزشكي باليني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  
 حضور دارد.
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در رشته سالمت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
 500در جمع آزاد اسالمي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  شهيد بهشتي درماني اصفهان ، دانشگاه 

 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشكي و علوم دهاني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه 
جمع  درماني  شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  شيرازعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي در

  دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند. 300

اه علوم دانشگ ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس در رشته پرستاري 
  دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند. 300جمع  درپزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

در رشته داروسازي و علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند. 500در جمع داشتي درماني  تبريز به

  حوزه علوم اجتماعي
رشته صورت پذيرفته است كه شاهد حضور دانشگاه  14در رتبه بندي موضوعي شانگهاي، رتبه بندي حوزه علوم پزشكي در

  نيا هستيم.رشته اقتصاد و مديريت در جمع برترين دانشگاه هاي د 2هاي برتر كشور در 

 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارد. 500در جمع در رشته اقتصاد دانشگاه تهران  

در رشته مديريت دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف ، دانشگاه علم و 
  دارند.دانشگاه برتر در اين حوزه حضور  500در جمع صنعت ايران 
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  2018هاي ايران در رتبه بندي موضوعي شانگهاي دانشگاهو رتبه  ليست

حوزه 
  و رتبهدانشگاه   رشته  اصلي

 علوم پايه

  )301-400( ريكب ريام يدانشگاه صنعت ،) 101-150( يدانشگاه آزاد اسالم رياضيات

 فيزيك
) ، 401-500( اصفهان يدانشگاه صنعت ) ،301-400( يدانشگاه آزاد اسالم

  )401-500( شريف يدانشگاه صنعت

  )401-500( تهراندانشگاه  )،151-200( يدانشگاه آزاد اسالم  شيمي

  )401-500)، دانشگاه تهران(401-500تربيت مدرس(دانشگاه   زمين شناسي

    )301-400( )، دانشگاه تهران301-400آزاد اسالمي(دانشگاه   علوم جوي

  مهندسي

مهندسي 
  مكانيك

)، علم و صنعت 76-100(ريركبيام ي)، صنعت47(يدانشگاه آزاد اسالم
)، 101-150)، دانشگاه تهران(101-150( فيشر ي)، صنعت101-150(رانيا

 ي)، صنعت201-300مشهد ( ي)، فردوس151-200ابل(ب يروانينوش يصنعت
مدرس  تي)، ترب201-300( يطوس ري)، خواجه نص201-300اصفهان (

  )201-300(زي)، دانشگاه تبر201-300( النيگ)، دانشگاه 300-201(

مهندسي برق و 
  الكترونيك

 ريام ي)، صنعت201-300(فيشر ي)، صنعت151-200(يدانشگاه آزاد اسالم
)، 301-400مدرس ( تي)، ترب301-400)، علم و صنعت (301-400( ريكب

 ي)، فردوس301-400تهران()، دانشگاه 301-400(زيدانشگاه تبر
 ري)، خواجه نص401-500اصفهان( ي)، صنعت401-500مشهد(
  )401-500)، دانشگاه كاشان(401-500(يطوس

 يمهندس
 ونياتوماس

  وكنترل

)، 151-200)، دانشگاه علم وصنعت(151-200دانشگاه صنعتي اميركبير(
)، خواجه 151-200)، دانشگاه آزاد اسالمي(151-200صنعتي اصفهان (

-200) ودانشگاه تهران(151-200)، صنعتي شريف(151-200نصيرطوسي(
151(  
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مهندسي 
  )151-200اسالمي() و دانشگاه آزاد 151-200دانشگاه صنعتي شريف (   مخابرات

علم و  يمهندس
ابزار  يفناور

  آالت

)، 101-150اصفهان( يدانشگاه صنعت)، 51-75دانشگاه آزاد اسالمي (
 ريكب ريام ي)، صنعت101-150(فيشر ي)، صنعت101-150دانشگاه تهران (

  )201-300)، دانشگاه علم وصنعت(300-201(

مهندسي 
 پزشكي

  )201-300علوم پزشكي تهران( )،201-300دانشگاه صنعتي اميركبير(

مهندسي 
 كامپيوتر

 ي)،  صنعت201-300(ريركبيام ي)، صنعت151-200(يدانشگاه آزاد اسالم
  ) 301-400)، دانشگاه تهران(301-400)، علم و صنعت(201-300(فيشر

مهندسي 
 عمران

 ي)،صنعت51-75)، دانشگاه تهران(51-75(يدانشگاه آزاد اسالم
-200)، علم و صنعت(101-150(فيشر يصنعت )، 101-150(ريركبيام

)، 201-300اصفهان( ي) ، صنعت151-200مدرس( تي)، دانشگاه ترب151
) و دانشگاه 201-300( الني)، دانشگاه گ201-300( يطوس ريخواجه نص

  )201-300( زيتبر

  

مهندسي 
 شيمي

-75()، دانشگاه تهران 51-75(ريكب ريام ي)، صنعت26(يدانشگاه آزاد اسالم
 ي)، صنعت151-200)، علم و صنعت(76-100(فيشر ي)، صنعت51

 يروانينوش ي)، صنعت151-200مدرس ( تي)، ترب151-200اصفهان(
)، 301-400مشهد( ي)، فردوس201-300(زي)، دانشگاه تبر201-300بابل(

)، دانشگاه كاشان 301-400سهند ( ي)، صنعت301-400( يدانشگاه راز
)، 301-400( اسوجي)، دانشگاه 301-400ن ()، دانشگاه اصفها400-301(

)، 401-500( يطوس ري)، خواجه نص401-500(نايس يدانشگاه بو عل
)، 401-500باهنر كرمان( دي)، دانشگاه شه401-500دانشگاه سمنان(

  )401-500( النيگ شگاه)، دان401-500تهران ( يدانشگاه علوم پزشك

 مهندسي مواد

)، صنعتي امير 151-200)، دانشگاه تهران(151-200اسالمي(دانشگاه آزاد 
-400)، صنعتي شريف (301-400)،صنعتي اصفهان(301-400كبير(
-500) ، علوم پزشكي تهران (401-500)، دانشگاه علم و صنعت(301
  )401-500)، دانشگاه كاشان (401
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علم و فناوري 
 نانو

)، 301-400هان()، صنعتي اصف301-400دانشگاه صنعتي امير كبير(
)، دانشگاه 301-400)،  صنعتي شريف(301-400دانشگاه آزاد اسالمي(

  )301-400تهران (

علوم و 
مهندسي انرژي

)، 201-300)، دانشگاه صنعتي شريف (101-150دانشگاه آزاد اسالمي (
)، صنعتي 301-400)، صنعتي اميركبير(201-300دانشگاه تهران (
)، علم و 301-400فردوسي مشهد ()، 301-400نوشيرواني بابل(

)، خواجه نصير طوسي 301-400)، صنعتي اصفهان(301-400صنعت(
)، 301-400)، دانشگاه تبريز (301-400)، تربيت مدرس (400-301(

  )401-500)، دانشگاه كاشان (401-500صنعتي سهند (

مهندسي و 
علوم زيست 

  محيطي

)، علوم 401-500ت مدرس()، دانشگاه تربي401-500دانشگاه آزاد اسالمي(
  )401-500)، دانشگاه تهران (401-500پزشكي تهران (

آبمنابع   

)، دانشگاه آزاد اسالمي 76-100)، دانشگاه تبريز (51-75دانشگاه تهران (
)، دانشگاه تربيت 151-200)، دانشگاه صنعتي اصفهان (150-101(

  )151-200مدرس(

علوم و فناوري 
 غذايي

)، دانشگاه فردوسي 76-100)، دانشگاه تهران(76-100اسالمي (دانشگاه آزاد 
)، 201-300)، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (201-300مشهد (

    )201-300دانشگاه تربيت مدرس (

 بيوتكنولوژي

)، 301-400)، دانشگاه علوم پزشكي تبريز (201-300دانشگاه آزاد اسالمي (
)، 301-400نشگاه علوم پزشكي تهران()، دا301-400دانشگاه تربيت مدرس (

  )301-400دانشگاه تهران (

  )41دانشگاه صنعتي اميركبير ( مهندسي دريا

علوم و فناوري 
 حمل و نقل

)، 151-200)، دانشگاه علم و صنعت ايران (101-150دانشگاه تهران (
  )151-200دانشگاه صنعتي شريف (
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مهندسي معدن
)، دانشگاه صنعتي اميركبير 33آزاد اسالمي ( )، دانشگاه30دانشگاه تهران (

)، 51-75)، دانشگاه باهنر كرمان(51-75)، دانشگاه صنعتي اصفهان(45(
  )51-75)، دانشگاه تربيت مدرس (51-75دانشگاه صنعتي شاهرود (

مهندسي 
 متالورژي

)، دانشگاه صنعتي 76-100)، دانشگاه آزاد اسالمي (51-75دانشگاه تهران (
)، دانشگاه علم و 101-150)، دانشگاه فردوسي مشهد (101-150(اميركبير 

)، دانشگاه 101-150)، دانشگاه صنعتي اصفهان (101-150صنعت ايران (
  )101-150)، دانشگاه صنعتي شريف (101-150صنعتي سهند (

  
علوم 

  زيستي

 علوم كشاورزي
دانشگاه )، 201-300)، دانشگاه آزاد اسالمي (151-200دانشگاه تهران (
  )401-500)، دانشگاه تربيت مدرس (301-400صنعتي اصفهان (

  )151-200)، دانشگاه تهران (151-200دانشگاه آزاد اسالمي (علوم دامپزشكي

علوم 
  پزشكي

  
  
  

  )301-400دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (  پزشكي باليني

 سالمت عمومي

)، دانشگاه 151-200خدمات بهداشتي درماني تهران (دانشگاه علوم پزشكي و 
)، دانشگاه آزاد 401-500علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان (

)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  شهيد 401-500اسالمي (
  )401-500بهشتي (

دندانپزشكي و 
  علوم دهاني

)، دانشگاه 151-200ماني تهران (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در
)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 201-300آزاد اسالمي(

)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 201-300شهيد بهشتي(
  )201-300شيراز(

  پرستاري
)، 201-300دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي(

)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 201-300تربيت مدرس (دانشگاه 
  )201-300درماني تهران (

داروسازي و 
  علوم دارويي

)، دانشگاه علوم 51-75دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران(
)، دانشگاه علوم 201-300)، دانشگاه آزاد اسالمي(151-200پزشكي مشهد (
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)، دانشگاه علوم 201-300اشتي درماني شهيد بهشتي(پزشكي و خدمات بهد
  )401-500پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  تبريز (

علوم 
  اجتماعي

  

  )401-500دانشگاه تهران( اقتصاد

  مديريت
)، دانشگاه 201-300)، دانشگاه تهران (151-200دانشگاه آزاد اسالمي (

)، دانشگاه 301-400()، دانشگاه صنعتي شريف 301-400صنعتي اميركبير(
  )401-500علم و صنعت ايران (

 

  
  محمد جواد دهقاني

  ) ISCسرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم (


