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 .هستنددانشگاه دیگر فاقد امتیاز و رتبه جهانی  5دانشگاه کشور اعالم شده است و  44جهانی اما در مجموع رتبه  ،انددانشگاه از ایران لحاظ شده 94تعداد  U.S. Newsنظام  2202بندی سال در رتبه 1

 توضیحات موضوعات ردیف

 U.S. News نام موسسه 1

 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings آدرس سایت 2

 2014 سال شروع فعالیت 3

 ایاالت متحده آمریکا کشور 4

         به صورت ساالنه در آبان ماه اعالم نتایجزمان  5

 داشته باشد.  2015 -2019مقاله منتشر شده در بازه زمانی  1250حداقل هر دانشگاهی که  ارزیابیشرایط  6

 انواع نتایج مورد انتشار 7

 منتشر شده است. 2016ن بار در سال بندی برای اولی: نتایج این رتبههادانشگاه بندی کلیرتبه

 یولوژیکروبیو م یوتکنولوژیب -یمیوشیو ب یشناسستیز -یو علوم انسان هنر -یعلوم کشاورزها: بندی موضوعی دانشگاهرتبه

 علوم -ینیبال یپزشک -عمران یمهندس -یمیش -یمیش یمهندس -یسلول یشناسستیز -یو عروق یقلب هایستمیس -یکاربرد

 -هاو سوخت یانرژ -سمیو متابول زیردرون غدد -کیبرق و الکترون یمهندس -وکارو کسب اقتصاد -فیزیک ماده چگال-وتریکامپ

 هاییماریب -یشناس یمنیا -نیزم علوم -یو کبد شناس گوارش -علوم و صنایع غذایی  -شناسیبوم /ستیز طیمح -یمهندس

 علوم -نانو ینانو و فناور علوم -مولکولی و ژنتیک یشناسستیز -شناسیکروبیم -کیمکان یمهندس -یاضیر -مواد علم -یعفون

 -علم پلیمر -یو جانور یاهیگ علوم -کیزیف -شیمی فیزیک -شناسیو سم یداروشناس -نور شناسی -یانکولوژ -اعصاب و رفتار

 علوم -یپزشک یربرداریو تصو ایهسته یپزشک ،یولوژیراد -ایو حرفه یطیمح ،یعموم بهداشت -یو روانشناس یروانپزشک

 یجراح -فضا علوم -یو بهداشت عموم یاجتماع

 گردآوری اطالعات منبع 8
 .ارائه شده است Clarivate Analytics InCites توسط بندیرتبهمورد استفاده در  معیارهای و هاداده

     بوده است.Web of Science  پایگاههای کتابشناختی مبتنی بر داده

 استفاده شده است.  2019تا  2015های دانشگاه در دوره زمانی مربوط به فعالیت از اطالعات 2022در نتایج سال  بازه زمانی گردآوری اطالعات 9

 هاشاخص 10
ذکر شده  2ها در جدول شماره دهد. شرح تفصیلی شاخصمورد ارزیابی قرار میشاخص  13بر اساس را  هادانشگاهاین نظام 

 است.

 ساالنه های ارزیابیدوره 11

 اند.شدهبندی رتبهجهان کشور  90از دانشگاه  1750 ،این نظام 2022سال نسخه در  های حائز رتبه در جهانتعداد دانشگاه 12

 (درمان و آموزش پزشکی تابع وزارت بهداشتهای تابع وزارت عتف و )شامل دانشگاه 1دانشگاه 94 های حائز رتبه در ایراندانشگاه تعداد 13
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 U.S.News یبندنظام رتبه یهاو شاخص ارهای: مع2جدول 

 وزن شرح شاخص ردیف

 جهانی در پژوهش شهرت 1
 پنج سال اخیرعلمی  شهرتبررسی این شاخص نشان دهنده تجمیع نتایج 

 .ها در سطح جهانی استبرای بهترین دانشگاه
12.5% 

 ای در پژوهشمنطقه شهرت 2

، اخیر پنج سال علمی شهرت نتایج بررسی این شاخص نشان دهنده تجمیع

مناطق بر اساس تعریف سازمان  .ها در منطقه استبرای بهترین دانشگاه

 شده است.مشخص ملل متحد 

12.5% 

 انتشاراتتعداد  3

بر اساس تعداد کل  یک دانشگاه کلی تحقیقوری گیری از بهرهاندازهیک 

که دارای وابستگی  باشدمی هاها، مقاالت و یادداشتبررسی ،مقاالت علمی

 .شوندتوجه چاپ میبه یک دانشگاه هستند و در مجالت با کیفیت و قابل 
10% 

 هاکتابتعداد  4

های علمی هستند، به ویژه در ای انتشار پژوهشای مهم بررسانه ،هاکتاب

یک  ،بندیاستفاده از این شاخص رتبه .علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی

دهنده کند و نشانبرای اطالعات مربوط به مقاالت فراهم میمکمل مفید 

تمرکز  هنر و علوم انسانی ،علوم اجتماعیهایی است که بر بهتری از دانشگاه

 دارند.

2.5% 

 هاهمایشتعداد  5

های علمی محل مهمی برای ارتباطات علمی به ویژه در رشته هایهمایش

-می همایشانتشار رسمی جلسات  هستند. مرتبط با مهندسی و علوم رایانه

که ممکن است در جای  را یهای خاصدر زمینه پژوهشی هایپیشرفتتواند 

 دهد.نشان  ،دیگر مستند یا منتشر نشده باشد

2.5% 

 شده نرمال تأثیر استنادی 6
دانشگاه  پژوهشهر مقاله نشان دهنده تاثیر کلی  به استنادهاتعداد کل 

 .و مستقل از اندازه دانشگاه یا سن آن استباشد می
10% 

 کل استنادها 7
جهانی را تحقیق جامعه این شاخص میزان تأثیرگذار بودن دانشگاه در 

 .کندگیری میاندازه
7.5% 

 انتشارات پراستناد %10تعداد انتشارات در  8
-مهمدرصد  10 در راساین شاخص نشان دهنده تعداد مقاالتی است که 

 هستند.خود  به های مربوطمینهمقاالت در جهان برای ز ترین
12.5% 

 انتشارات پراستناد %10نسبت انتشارات در  9
درصد  10 راس کل مقاالت دانشگاهی است که در ی ازاین شاخص درصد

 .ی که باشنددر هر زمینه و سال انتشار ،مقاالت در جهان هستند ترینمهم
10% 

 وابسته به کشور -المللیهمکاری بین 10
 المللیمقاالت بینکل  به دانشگاه المللیبینمشترک نسبت کل مقاالت 

 که دانشگاه در آن وجود دارد. کشوری مشترک
5% 

 %5 به کل مقاالت دانشگاه دانشگاه المللیبینمشترک مقاالت نسبت کل  المللیهمکاری بین 11

12 
برتر پراستنادها در  %1های پراستناد در میان شمار مقاله

 ای خاصحوزه
مقاالتی است که به عنوان پر های پراستناد نشان دهنده حجم شاخص مقاله

 شناخته شده است. 2ESIبندی شده است و به عنوان استناد طبقه
5% 

13 
برتر پراستنادها  %1های پراستناد در میان نسبت مقاله

 ای خاصدر حوزه

تعداد مقاالت پراستناد برای  نشان دهندههای پراستناد این درصد از مقاله

کند و به عنوان درصد است که تولید مییک دانشگاه تقسیم بر کل اسنادی 

 شود.نشان داده می

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Essential Science Indicators 



4 
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  U.S.News - 2022 نظامکلی  بندیدر رتبه3 های برتر ایرانوضعیت دانشگاه: 3جدول 

 امتیاز کل رتبه در آسیا رتبه در جهان نام دانشگاه ردیف

 57.2 58 353 دانشگاه تهران 1

 50.2 120 568 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  2

 48.1 143 647 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3

 48.1 143 647 دانشگاه صنعتی شریف 4

 47.1 155 684 دانشگاه تبریز 5

 47 157 689 دانشگاه صنعتی اصفهان 6

 45.2 182 768 تربیت مدرسدانشگاه  7

 43.2 208 833 دانشگاه شیراز 8

 41 237 929 دانشگاه علم و صنعت ایران 9

 39.2 267 1007 فردوسی مشهد دانشگاه 10

 37.8 286 1063 دانشگاه شهید بهشتی تهران 11

 35 341 1187 دانشگاه کاشان 12

 33.1 379 1279 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 13

 32.8 384 1296 دانشگاه محقق اردبیلی 14

 32 400 1333 دانشگاه یزد 15

 30.7 425 1385 دانشگاه گیالن 16

 30.1 440 1412 دانشگاه سمنان 17

 29.9 443 1416 دانشگاه رازی 18

 29.4 451 1434 دانشگاه کردستان 19

 28.5 482 1475 دانشگاه اصفهان 20

 28.4 487 1481 دانشگاه صنعتی سهند 21

 28.3 489 1485 باهنر کرماندانشگاه شهید  22

 28.3 489 1485 دانشگاه صنعتی شیراز 23

 27.8 499 1501 المللی امام خمینیدانشگاه بین 24

 27.8 499 1501 دانشگاه یاسوج 25

 27.6 508 1514 دانشگاه ارومیه 26

 26.5 533 1554 دانشگاه صنعتی شاهرود 27

 25.3 554 1594 دانشگاه شهید چمران اهواز 28

 22.5 611 1678 دانشگاه شهرکرد 29

 21.5 624 1698 دانشگاه بوعلی سینا 30

 20.4 644 1725 دانشگاه مازندران 31

                                                           
 اند.لحاظ گردیده در این جدول دارای رتبه عتف های تابع وزارتتنها دانشگاه - 3
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 U.S.News-2022نظام   هاشاخص هر یک از دانشگاه فردوسی مشهد در وضعیت :4جدول 

 رتبه در جهان نام شاخص ردیف

 593 شهرت جهانی در پژوهش 1

 134 در پژوهشای شهرت منطقه 2

 616 تعداد انتشارات 3

 1400 هاتعداد کتاب 4

 901 هاتعداد همایش 5

 1595 شده نرمال تأثیر استنادی 6

 805 کل استنادها 7

 815 انتشارات پراستناد %10تعداد انتشارات در 8

 1526 انتشارات پراستناد %10نسبت انتشارات در  9

 802 به کشور وابسته -المللیبینهمکاری  10

 1451 المللیبینهمکاری  11

 1098 ای خاصبرتر پراستنادها در حوزه %1های پراستناد در میان شمار مقاله 12

 1614 ای خاصبرتر پراستنادها در حوزه %1های پراستناد در میان نسبت مقاله 13
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  U.S.News -2022 امکلی نظ بندیبرتر آسیا در رتبه : وضعیت ده دانشگاه5جدول

 امتیاز کل رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه رتبه در آسیا

 80.1 26 چین دانشگاه تسینگ هوآ 1

 79.1 29 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 2

 78.3 33 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 3

 76.3 44 عربستان سعودی دانشگاه ملک عبدالعزیز 4

 76.2 45 چین ینگدانشگاه پک 5

 73.4 76 هنگ کنگ دانشگاه هنگ کنگ 6

 73.3 77 ژاپن دانشگاه توکیو 7

 72.9 82 هنگ کنگ دانشگاه چینی هنگ کنگ 8

 70.9 97 عربستان سعودی دانشگاه علم و صنعت ملک عبداهلل 9

 70.3 105 هنگ کنگ کنگ گدانشگاه علوم و فناوری هن 10
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 U.S.News -2022 امی کلی نظبنددر رتبه جهانبرتر  : وضعیت ده دانشگاه6 جدول

 امتیاز کل نام کشور نام دانشگاه رتبه در جهان

 100 آمریکا هاروارددانشگاه  1

 97.5 آمریکا موسسه تکنولوژی ماساچوست 2

 95.6 آمریکا استنفورددانشگاه  3

 89.4 آمریکا برکلی -کالیفرنیادانشگاه  4

 87.1 انگلستان آکسفورددانشگاه  5

 86.7 آمریکا دانشگاه کلمبیا 6

 86.5 آمریکا دانشگاه واشنگتن 7

 86.1 انگلستان دانشگاه کمبریج 8

 85.5 آمریکا موسسه فناوری کالیفرنیا 9

 85.5 آمریکا نزیدانشگاه جان هاپک 10
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 U.S.News-2022 موضوعی نظام بندی رتبهدر فردوسی مشهد  : وضعیت دانشگاه7جدول

 امتیاز کل رتبه در جهان (رشته) موضوع ردیف

 44.6 200 علوم کشاورزی 1

 35.9 225 مهندسی شیمی 2

 40.8 544 شیمی 3

 18.9 484 مهندسی برق و الکترونیک 4

 32.6 195 هاو سوخت یانرژ 5

 52 264 مهندسی 6

 26.5 561 علم مواد 7

 40.9 97 مکانیکمهندسی  8

 35.8 466 شیمی فیزیک 9
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 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 U.S.News-2022 نظام  بندی موضوعیهای ایران در رتبه: وضعیت دانشگاه8جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 علوم کشاورزی 1

 60 دانشگاه تهران

 92 دانشگاه شیراز

 111 دانشگاه تربیت مدرس

 171 دانشگاه تبریز

 200 دانشگاه فردوسی مشهد

 215 دانشگاه صنعتی اصفهان

 - - هنر و علوم انسانی 2

 347 دانشگاه تهران شناسی و بیوشیمیزیست 3

4 
 یولوژیکروبیو م یوتکنولوژیب

 یکاربرد
 168 دانشگاه تهران

 - - های قلبی و عروقیسیستم 5

 - - یسلول یشناسستیز 6

 مهندسی شیمی 7

 100 دانشگاه تهران

 155 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 169 دانشگاه صنعتی شریف

 184 دانشگاه تبریز

 202 دانشگاه تربیت مدرس

 203 دانشگاه صنعتی اصفهان

 212 دانشگاه شیراز

 215 دانشگاه علم و صنعت ایران

 217 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 225 دانشگاه فردوسی مشهد

 شیمی 8

 137 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 179 دانشگاه تهران

 259 دانشگاه صنعتی شریف

 295 دانشگاه صنعتی اصفهان

 301 دانشگاه تربیت مدرس

 383 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 396 دانشگاه تبریز

 456 دانشگاه یاسوج

 544 مشهددانشگاه فردوسی 

 549 دانشگاه کاشان
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 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 579 تهران دانشگاه شهید بهشتی

 628 دانشگاه شیراز

 654 دانشگاه علم و صنعت ایران

 654 دانشگاه رازی

 722 دانشگاه سمنان

 816 دانشگاه بوعلی سینا

 857 دانشگاه اصفهان

 939 دانشگاه صنعتی سهند

 967 دانشگاه گیالن

 996 لرستاندانشگاه 

 مهندسی عمران 9
 26 دانشگاه تهران

 39 دانشگاه تبریز

10 
 

 پزشکی بالینی

 252 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 339 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 347 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 395 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 456 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 473 علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه

 578 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 610 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 623 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 709 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 751 تربیت مدرس

 805 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 856 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 885 علوم پزشکی زاهداندانشگاه 

11 
 علوم کامپیوتر

 

 106 دانشگاه تهران

 226 دانشگاه صنعتی شریف

 253 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 416 دانشگاه علم و صنعت ایران

 433 دانشگاه شیراز

 463 دانشگاه صنعتی اصفهان

 213 دانشگاه تهران فیزیک ماده چگال 12

  - وکاراقتصاد و کسب 13
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 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 مهندسی برق و الکترونیک 14

 140 دانشگاه تهران

 178 دانشگاه صنعتی شریف

 201 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 208 دانشگاه تبریز

 361 دانشگاه علم و صنعت ایران

 362 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 366 دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 372 اصفهان یدانشگاه صنعت

 380 دانشگاه صنعتی شیراز

 408 دانشگاه تربیت مدرس

 423 دانشگاه شیراز

 454 دانشگاه کاشان 

 484 دانشگاه فردوسی مشهد

 489 دانشگاه سمنان

 سمیو متابول زیرغدد درون 15
 194 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 235 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 هاو سوخت یانرژ 16

 40 دانشگاه تهران

 93 دانشگاه تبریز

 171 دانشگاه صنعتی شریف

 181 دانشگاه تربیت مدرس

 185 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 186 دانشگاه علم و صنعت ایران

 195 دانشگاه فردوسی مشهد

 197 دانشگاه صنعتی اصفهان

 مهندسی 17

 26 دانشگاه تهران

 119 امیرکبیردانشگاه صنعتی 

 125 دانشگاه صنعتی شریف

 134 دانشگاه تبریز

 140 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 176 دانشگاه علم و صنعت ایران

 242 دانشگاه تربیت مدرس

 256 دانشگاه صنعتی اصفهان

 264 دانشگاه فردوسی مشهد

 276 دانشگاه خواجه نصیر طوسی



12 

 

 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 336 دانشگاه کاشان

 351 دانشگاه شیراز

 470 دانشگاه سمنان

 510 تهران دانشگاه شهید بهشتی

 546 دانشگاه صنعتی شاهرود

 589 دانشگاه صنعتی شیراز

 603 دانشگاه گیالن

 655 دانشگاه ارومیه

 685 دانشگاه محقق اردبیلی

 698 دانشگاه اصفهان

 713 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 731 المللی امام خمینیدانشگاه بین

 753 دانشگاه شهید چمران اهواز

 777 دانشگاه رازی

 787 دانشگاه صنعتی سهند

 806 دانشگاه یزد

 886 دانشگاه شهرکرد

 895 دانشگاه مازندران

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 فناوری پیشرفته کرمان
936 

 948 ارومیهدانشگاه صنعتی 

 977 دانشگاه بوعلی سینا

 شناسیمحیط زیست/ بوم 18

 254 دانشگاه تهران

 411 دانشگاه شیراز

 439 دانشگاه تربیت مدرس

 469 دانشگاه تبریز

 495 دانشگاه صنعتی اصفهان

 علوم وصنایع غذایی 19

 65 دانشگاه تهران

 136 دانشگاه تربیت مدرس

 150 شیرازدانشگاه 

  - یگوارش و کبد شناس 20

 علوم زمین 21

 276 تهران

 325 تربیت مدرس 

 333 دانشگاه شیراز
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 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 ایمنی شناسی 22
 132 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 211 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 - - یعفون یهایماریب 23

24 
 

 علم مواد

 151 دانشگاه تهران

 170 شریفدانشگاه صنعتی 

 183 کبیردانشگاه صنعتی امیر

 258 دانشگاه صنعتی اصفهان

 304 دانشگاه علم و صنعت ایران

 354 دانشگاه تربیت مدرس

 460 دانشگاه تبریز

 472 دانشگاه شیراز

 502 دانشگاه کاشان

 534 دانشگاه صنعتی سهند

 561 دانشگاه فردوسی مشهد

 579 گیالندانشگاه 

 604 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 683 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

 692 المللی امام خمینیدانشگاه بین

 718 دانشگاه سمنان

 37 کبیرمیردانشگاه صنعتی ا ریاضی 25

 مهندسی مکانیک 26

 7 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 21 دانشگاه تهران

 39 صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 77 دانشگاه تبریز

 96 دانشگاه علم و صنعت ایران

 97 دانشگاه فردوسی مشهد

 98 دانشگاه صنعتی شریف

 شناسیمیکروب 27
 233 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 247 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

28 
شناسی مولکولی و زیست

 ژنتیک

 213 تهراندانشگاه علوم پزشکی 

 235 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 271 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 366 دانشگاه علوم پزشکی تبریز



14 

 

 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 236 دانشگاه تهران نانو یعلوم نانو و فناور 29

 علوم اعصاب و رفتار 30

 152 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 221 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 232 ایران یعلوم پزشکدانشگاه 

 298 دانشگاه علوم پزشکی تهران انکولوژی 31

 نورشناسی 32
 248 دانشگاه شریف

 248 دانشگاه تبریز

 شناسیداروشناسی و سم 33

 51 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 72 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 129 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 164 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 شیمی فیزیک 34

 87 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه 

 247 دانشگاه صنعتی شریف

 282 دانشگاه تهران

 394 دانشگاه تربیت مدرس

 425 کبیردانشگاه صنعتی امیر

 457 دانشگاه کاشان

 460 دانشگاه صنعتی اصفهان

 466 دانشگاه فردوسی مشهد

 489 دانشگاه تبریز

 496 دانشگاه علم و صنعت ایران

 فیزیک 35

 304 دانشگاه صنعتی اصفهان

 388 دانشگاه تهران

 587 دانشگاه صنعتی شریف

 620 دانشگاه یزد

 657 کبیردانشگاه صنعتی امیر

 671 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 707 دانشگاه شیراز

 علوم گیاهی و جانوری 36

 165 تهراندانشگاه 

 294 دانشگاه تربیت مدرس

 476 دانشگاه شیراز

 480 دانشگاه تبریز
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 رزییگروه ربانمه - رزیی و توسعه منابع معاونت ربانمه

 رتبه در جهان نام دانشگاه (رشته) موضوع ردیف

 علم پلیمر 37

 21 دانشگاه تهران

 39 کبیردانشگاه صنعتی امیر

 94 دانشگاه صنعتی اصفهان

 97 دانشگاه تربیت مدرس

 - - روانپزشکی و روانشناسی 38

39 
و  یطی، محیبهداشت عموم

 ایحرفه

 134 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 243 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 250 دانشگاه علوم پزشکی ایران

40 
و  یاهسته ی، پزشکیولوژیراد

 یپزشک یربرداریتصو
- - 

41 
و بهداشت  یعلوم اجتماع

 یعموم

 401 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 469 دانشگاه تهران

 - - علوم فضا 42

 - - جراحی 43
 

 


