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653.18250.00250.00150.00400.00100.0000.0000.0000.0000.0000.001150.003.623.71تهرانغدد درون ریز و متابولیسم1

294.70112.79183.14120.49114.3648.9864.569.4600.0000.0010150.0000.00799.232.062.13جهاد دانشگاهیسرطان پستان2

301.26115.30116.28110.66173.2057.1400.0000.0000.0000.0028.170.18642.751.361.12اصفهانقلب و عروق3

321.92123.21116.28132.79115.2551.0200.0000.00470.0000.0000.00608.551.211.28شهید بهشتیسرطان4

365.21139.78133.72125.41156.0951.0200.0000.0000.0000.0000.00606.021.201.27شهید بهشتیبیماری های گوارش و کبد5

229.1987.7293.0241.80232.7973.4700.0000.0000.0000.00820.00548.810.950.92بقیة اهللآسیب های شیمیایی6

376.41144.07165.70115.5770.5234.6955.3800.0000.0000.0000.00535.940.890.95شهید بهشتیبیماری های کلیوی و مجاری ادراری7

325.34124.52171.5146.72139.8653.0600.0000.0000.0000.0000.00535.670.890.95شهید بهشتیغدد درون ریز8

300.97115.1993.0298.36161.1748.9800.0000.0000.0000.0000.00516.730.800.87شهید بهشتیبیماری های مزمن تنفسی9

109.9242.0746.5146.7282.3046.9492.9100.0000.0000.0000.0060150.00514.540.790.18ایرانگوش، حلق، بینی، سر و گردن10

353.95135.47171.51122.9551.8020.4100.0000.0000.0000.0000.00502.140.740.80شهید بهشتیقاعده جمجمه11

323.40123.7884.3076.23100.9142.8600.0000.0000.0000.0000.00428.080.410.47ایرانقلب و عروق شهید رجایی12

190.7473.0193.0261.48130.0953.0600.0000.0000.0000.0000.00410.660.330.39تبریزبیماری های گوارش و کبد13

292.31111.8875.5881.1597.6338.7800.0000.0000.0000.0012.50407.520.320.36تهرانقلب14

0.24-103.4239.5837.7963.9348.9579.5900.0000.0000.0000.0053.1132.65402.500.30تهرانتروما15

170.4065.2261.0544.26154.6855.1000.0000.0000.0000.0000.00380.310.200.25تهرانهماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان16

223.8185.6655.2373.77106.2842.862.752.9600.0000.0000.000.671.68368.440.150.19شیرازپیوند اعضاء و بافت های بیولوژیک17

0.04-0.09-121.7646.6066.8666.3978.1557.1400.0000.0000.0000.0000.00315.15تهرانسرطان18

0.11-0.16-173.5166.4169.7749.1872.9240.8200.0000.0000.0000.0000.00299.09شهید بهشتیپوست19

0.13-0.18-148.4856.8346.5144.2680.4067.3500.0000.0000.0000.0000.00295.35شهید بهشتیچشم20

0.26-0.31-116.1644.4658.1451.6465.4046.9400.0000.0000.0000.0000.00266.58تهرانبیماری های گوارشی21

0.41-0.46-161.0961.6661.0544.2639.0526.5300.0000.0000.0000.0000.00232.54شهید بهشتیجراحی مغز و اعصاب عملکردی22

0.43-0.48-98.8637.8463.9517.2166.2442.8600.0000.0000.0000.0000.00228.10تهرانروانپزشکی23

0.45-0.50-134.8751.6243.6039.3454.7934.6900.0000.0000.0000.0000.00224.05ایرانغدد درون ریز و متابولیسم24

0.48-0.52-119.5845.7740.7034.4358.0238.7800.0000.0000.0000.0000.00217.69ایرانچشم پزشکی25
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0.50-0.55-107.3941.1031.9844.2658.1736.7300.0000.0000.0000.0000.00212.25شهید بهشتیعلوم دندانپزشکی26

0.60-0.65-92.3335.3426.1629.5161.9636.7300.0000.0000.0000.0000.00189.70شهید صدوقی یزدناباروری27

0.71-0.65-105.7440.4726.1627.0542.0430.6100.0000.0000.0000.009.2923.23189.56تهرانبیماری های پوست و جذام28

0.65-0.70-62.0823.7634.8822.1334.2732.6500.00230.0000.0000.0000.00177.69تهرانپوست و سلول های بنیادی29

0.68-0.72-54.5320.8734.889.8426.4026.5322.424.17230.0000.0000.0000.00172.68ایرانسوختگی30

0.95-0.78-57.6222.0620.3527.059.8332.6500.0000.0000.0000.0019.247.90159.83گیالنترومای جاده ای31

0.74-0.78-105.0040.1926.1622.1337.9532.6500.0000.0000.0000.0000.00159.09شیرازمیکروب شناسی بالینی32

0.79-0.79-103.5639.6431.9827.0522.1226.5300.0000.0000.0000.00410.00157.32شیرازتروما33

0.84-0.80-107.4741.1320.3512.3036.6626.5300.0000.0000.0000.007.3818.45155.41شهید بهشتیکاربرد لیزر در پزشکی34

0.76-0.80-104.1139.8523.2636.8930.1824.4900.0000.0000.0000.0000.00154.66زاهدانبیماری های عفونی و گرمسیری35

0.94-0.91-61.6123.5811.6314.7534.9628.5700.0000.0000.0000.006.516.25129.75تهرانایمونولوژی، آسم و آلرژی36

0.87-0.92-73.0227.9534.8844.267.4710.204.54.8500.0000.0000.0000.00129.61شهید بهشتیگوارش،کبد و تغذیه کودکان37

0.91-0.96-66.1725.3229.0712.3031.0822.4500.0000.0000.0000.0000.00120.22شهید صدوقی یزددیابت38

1.09-1.14-52.5620.1217.4414.758.578.161010.7700.0000.0000.0000.0079.81شهید بهشتیبهبود کیفیت مراقبت های ویژه39

1.12-1.16-36.7214.0517.444.9216.8320.4100.0000.0000.0000.0000.0073.66ارومیهنفرولوژی و پیوند کلیه40

1.16-1.19-27.5210.532.914.9216.8928.5700.0000.0000.0000.001.433.5867.39تهرانارولوژی41
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854.63227.91242.69110.61400.00100.0020.2016.1300.0000.0010150.009.523.751271.102.962.89تبریزعلوم کاربردی دارویی1

937.47250.00250.00150.00300.8880.330.000.00230.0000.0010150.0000.001211.212.772.77تبریزایمونولوژی2

614.43163.85160.8277.93158.8968.85125.20100.0000.0000.0000.0000.00730.341.231.27جهاد دانشگاهیعلوم سلولی3

480.88128.24135.9648.60164.2678.690.000.0000.0000.0000.0000.00555.750.670.72مشهدعلوم دارویی4

505.11134.70165.2087.9980.0655.742.752.2000.0000.0000.0000.00525.890.580.62تبریزآنالیز دارویی5

425.29113.4196.4943.5873.8439.340.000.0000.0000.0000.0042105471.670.410.13جهاد دانشگاهیبیوتکنولوژی تولیدمثل6

330.8388.22105.2650.28119.8370.4913.0010.3800.0000.0000.0000.00444.470.320.37تبریزریزفناوری داروئی7

258.5068.9371.6441.06116.1050.820.000.0000.0000.0000.002255.00403.550.190.07سازمان غذا و دارومرکز ملی تحقیقات حالل8

308.8282.3571.6439.39129.7463.930.000.0000.0000.0000.002.35.73392.780.150.19ایرانسلولی مولکولی9

ژنتیک10
توانبخشی و 

سالمت اجتماعی
82.8122.0821.9315.9225.9032.7920.8016.6100.0000.0000.0092230365.230.07-0.60

0.010.04-250.5766.8258.4843.58110.3860.660.000.0000.0000.0000.0000.00339.91تبریززیست فناوری11

0.02-0.04-358.1395.5057.0236.0384.7247.540.000.0000.0000.0000.004.912.15332.97کرمانعلوم اعصاب12

0.21-0.27-175.4046.7758.4820.9577.1355.740.000.0000.0000.0000.0000.00259.07تهراننانوفناوری13

0.30-0.36-185.1749.3846.7811.7369.8552.460.000.0000.0000.0000.0000.00230.20تهرانعلوم داروئی14

0.31-0.38-225.6060.1635.0917.6072.8140.980.000.0000.0000.0000.0000.00226.64مشهدایمونولوژی15

0.35-0.41-230.3661.4359.9415.0843.5134.430.000.0000.0000.0000.0000.00214.39شهید بهشتیعلوم اعصاب16

0.46-0.52-161.4643.0632.1614.2551.5739.340.000.0000.0000.0000.0000.00180.39لرستانداروهای گیاهی رازی17

0.53-0.59-123.5132.9432.1611.7340.4740.980.000.0000.0000.0000.0000.00158.29یاسوجگیاهان دارویی18

0.55-0.62-195.5152.1424.8510.0633.3331.150.000.0000.0000.0000.0000.00151.53کرمانفیزیولوژی19

0.72-0.76-81.0521.6111.706.7027.1931.150.000.0000.0000.0000.003.17.75106.10جهاد دانشگاهیگیاهان داروئی20

0.70-0.77-94.2425.1316.086.7019.2429.518.506.7900.0000.0000.0000.00103.45شیرازمطالعات سرطان شناسی21

0.75-0.82-72.9819.4613.168.3816.5029.510.000.0000.0000.0000.0000.0087.01تهرانگیاهان دارویی22

0.79-0.86-46.8612.507.3110.8914.0929.510.000.0000.0000.0000.0000.0074.30تهرانعلوم و تکنولوژی در پزشکی23

0.93-0.94-33.779.018.770.002.7011.480.000.0000.0000.0000.006.817.0048.95شاهدکارآزمایی بالینی طب سنتی24

0.90-0.98-34.139.1010.232.515.0711.480.000.0000.0000.0000.0000.0038.39شهید صدوقی یزدسالمت و ایمنی غذا25

0.93-1.00-16.604.432.920.846.6614.750.000.0000.0000.0000.0000.0029.60شاهدتنظیم پاسخ های ایمنی26
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195.95206.23145.35110.71400.00100.0000.0000.0000.0000.0000.00962.291.661.75زاهدانارتقاء سالمت1

2
مدیریت پیشگیری از مصدومیت های حوادث 

ترافیکی
176.20185.45162.7971.43365.1370.3700.0000.0000.0000.0028.871.88927.041.551.41تبریز

237.54250.00250.00150.00106.7825.936.325.8200.0000.0000.0000.00808.521.181.26شهید بهشتیسالمت مردان و بهداشت باروری3

107.96113.6252.3328.57237.4770.37624.5900.0000.0000.0000.00526.950.320.36گنابادتوسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت4

0.03-57.2460.2529.0728.57140.2744.4424100.0000.0000.0000.0026.967.15469.760.14جهاد دانشگاهیسنجش سالمت5

0.11-0.13-79.4083.5752.3317.86141.5340.741040.9800.0000.0000.002.56.25383.25شاهرودعلوم رفتاری و اجتماعی در سالمت6

0.22-0.25-64.5367.9258.1439.29130.6448.1500.0000.0000.0000.0000.00344.14توانبخشی و سالمت اجتماعیسالمندی7

0.64-0.66-50.7853.4540.707.1472.4437.0400.0000.0000.0000.0000.00210.77ایرانمطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل8

0.70-0.71-16.9517.8429.0717.866.2925.932396.2300.0000.0000.0000.00193.21سازمان بیمه سالمت ایرانمرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت9

0.82-0.83-63.9767.3311.6325.0030.1522.2200.0000.0000.0000.0000.00156.33زاهدانسالمت کودکان و نوجوانان10

0.95-0.96-13.8114.5311.637.1448.1533.3300.0000.0000.0000.0000.00114.79ارومیهسالمت مواد غذایی و آشامیدنی11

1.31-1.31-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00معاونت حقوقی و امور مجلسمرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت12
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241.66250.00241.94133.33370.5655.8119.3000.0000.0000.000.000.001060.952.662.75تبریزسل و بیماری های ریوی1

209.66216.90209.6895.83348.9360.471091.1600.0000.0000.000.000.001022.962.512.59تبریزعلوم اعصاب2

196.63203.42233.87116.67400.0053.4900.0000.0000.0000.000.000.001007.442.452.53تهراندیابت3

168.40174.21250.00112.50368.5451.1600.0000.0000.0000.000.200.50956.922.252.32کرمانبیماری های عفونی و گرمسیری4

163.15168.78169.35137.50264.57100.00541.8600.0000.0000.000.631.58883.641.962.02گلستانگوارش و کبد5

160.45165.98169.3579.17205.4837.2100.00230.0000.0000.0074.66186.65873.851.931.24سازمان پزشکی قانونی کشورپزشکی قانونی6

196.28203.06241.9454.17210.7051.1611100.0000.0000.0000.000.000.00861.021.871.94شهید بهشتیپیشگیری از بیماری های متابولیک7

185.84192.26217.7495.83285.9955.8100.0000.0000.0000.000.000.00847.641.821.88تبریزبیماری های عفونی و گرمسیری8

164.22169.89120.97125.00326.6453.4900.0000.0000.0000.000.000.00795.991.621.68شهید بهشتیسل بالینی و اپیدمیولوژی9

143.87148.84129.0370.8390.0427.9100.0000.0000.0000.00130.71326.78793.431.610.35تهراناستئوپروز10

126.51130.87225.81125.00233.9755.8100.0000.0000.0000.000.000.00771.471.521.58تهرانسرطان های گوارش و کبد11

195.15201.89185.4887.50247.0044.1900.0000.0000.0000.000.000.00766.061.501.56تهرانچشم پزشکی ترجمانی12

126.26130.62137.1062.50353.5460.4700.0000.0000.0000.000.000.00744.221.411.47تبریزهماتولوژی و انکولوژی13

233.52241.58217.74150.0098.1225.5800.0000.0000.0000.000.000.00733.031.371.42ایرانمراقبت های پرستاری14

158.66164.14145.1633.33254.2641.8600.00230.0000.0000.0025.0062.50731.251.361.16اهوازبیماری های عفونی و گرمسیری15

133.16137.76129.0350.00333.6262.7900.0000.0000.0000.000.000.00713.201.291.34تهرانروماتولوژی16

186.19192.62169.3562.50235.5039.5300.0000.0000.0000.000.000.00699.511.241.29تهراندندانپزشکی17

146.34151.40161.29108.33223.0046.5100.0000.0000.0000.000.000.00690.531.201.25تهرانضایعات نخاعی18

134.33138.97137.1066.67256.5979.0700.0000.0000.0000.000.000.00678.391.151.20بابلبیماری های عفونی و گرمسیری19

153.10158.38137.1091.67235.5953.4900.0000.0000.0000.000.000.00676.231.151.19تهرانبیماری های مغز و اعصاب20

193.30199.98120.9783.33224.2437.2100.0000.0000.0000.000.000.00665.731.101.15بقیة اهللعلوم رفتاری21

163.10168.73177.4270.83203.7539.5300.0000.0000.0000.000.000.00660.271.081.13مشهدسم شناسی پزشکی22

133.57138.18177.42100.00180.3846.5100.0000.0000.0000.000.000.00642.481.011.06تهرانپزشکی ورزشی23

137.95142.72217.74108.33127.0446.5100.0000.0000.0000.000.000.00642.341.011.06ایرانجراحی های کم تهاجمی24

71.6674.1488.7145.83339.6965.1200.0000.0000.0000.000.000.00613.480.900.94شیرازسوختگی و ترمیم زخم25
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161.01166.57145.1675.00176.8232.5600.0000.0000.0000.000.000.00596.110.830.87بقیة اهللتروما26

158.09163.55120.9758.33207.2241.8600.0000.0000.0000.000.000.00591.930.810.85تبریزقلب و عروق27

103.33106.8980.6537.50283.9851.16325.5800.0000.0000.000.000.00585.760.790.83تبریزبیماری های لثه و دندان28

173.31179.29129.0370.83133.8044.1900.0000.0000.0000.000.000.00557.140.680.71اصفهانعلوم اعصاب29

154.38159.71193.5591.6783.9825.5800.0000.0000.0000.000.000.00554.490.670.70ایرانتوانبخشی30

129.51133.98104.8491.67178.4344.1900.0000.0000.0000.000.000.00553.110.660.70گیالنبیماری های گوارش و کبد31

110.25114.06120.9750.00215.1644.1900.0000.0000.0000.000.000.00544.370.630.66گلستانبیماری های عفونی32

122.48126.71193.5545.83134.2039.5300.0000.0000.0000.000.000.00539.820.610.64شهید صدوقی یزدقلب و عروق33

125.89130.23104.8458.33186.7237.2100.0000.0000.0000.000.000.00517.340.520.55کرمانشاهباروری و ناباروری34

121.64125.84120.97108.33127.2730.2300.0000.0000.0000.000.000.00512.640.500.53تهرانایدز35

119.92124.06104.8441.67200.8139.5300.0000.0000.0000.000.000.00510.910.490.53ایرانبیماری های گوارش و کبد36

119.95124.09137.1079.17141.4127.9100.0000.0000.0000.000.000.00509.680.490.52شیرازتصویربرداری پزشکی37

115.21119.19112.9045.83187.3839.5300.0000.0000.0000.000.000.00504.840.470.50بوشهرطب گرمسیری و عفونی خلیج فارس38

89.9993.10112.9045.83193.1158.1400.0000.0000.0000.000.000.00503.090.460.49شهید بهشتیپیشگیری و درمان چاقی39

65.6667.9288.7145.83114.2934.8800.0000.0000.0010150.000.000.00501.640.460.49جهاد دانشگاهیلیزر در پزشکی40

87.6790.70137.1045.83142.5737.21327.9100.0000.0000.000.000.00481.310.380.41تبریزطب فیزیکی و توانبخشی41

164.44170.11137.1058.3386.8720.9300.0000.0000.0000.000.000.00473.340.350.37قزوینبیماری های متابولیک42

94.3597.61129.0320.83183.8439.5300.0000.0000.0000.000.000.00470.850.340.36کرمانلیشمانیوز43

147.94153.0596.7762.50117.1732.5600.0000.0000.0000.000.000.00462.050.300.33شیرازهماتولوژی44

142.92147.8564.5237.50153.2525.5800.0000.0000.0000.004.5011.25439.950.210.19اصفهانمراقبت های پرستاری و مامایی45

125.54129.8788.7141.67138.2439.5300.0000.0000.0000.000.000.00438.030.210.23شهید بهشتیبیماری های عفونی و گرمسیری46

123.98128.2688.7170.83116.0232.5600.0000.0000.0000.000.000.00436.380.200.23اصفهاندندانپزشکی47

126.40130.7680.6525.00153.6639.5300.0000.0000.0000.000.000.00429.600.170.20هرمزگانبیماری های عفونی و گرمسیری48

49
بیماری های تاالسمی و 

هموگلوبینوپاتی
118.96123.0672.5845.83136.9551.1600.0000.0000.0000.000.000.00429.590.170.20اهواز

123.33127.59112.9062.5094.9525.5800.0000.0000.0000.000.000.00423.520.150.17تهرانمراقبت های پرستاری و مامایی50
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79.0181.7472.5829.17183.0144.1900.0000.0000.0000.002.005.00415.680.120.12اهوازدیابت خلیج فارس51

72.0274.5196.7758.33124.9646.5100.0000.0000.0000.000.000.00401.090.060.08بنیاد شهید و امور ایثارگرانعلوم اعصاب شفا52

97.82101.1972.5829.17164.2132.5600.0000.0000.0000.000.000.00399.710.060.08شهید بهشتیبیهوشی53

123.73128.0080.6541.67118.6225.5800.0000.0000.0000.000.000.00394.510.030.06ایرانمداخالت قلبی و عروقی54

0.11-0.13-92.7495.9440.3254.17124.7037.2100.0000.0000.0000.000.000.00352.34شهید بهشتیعفونی اطفال55

0.12-0.14-93.6996.9372.5820.83130.7430.2300.0000.0000.0000.000.000.00351.31شیرازغدد و متابولیسم56

0.13-0.14-74.5277.0956.4558.33131.6025.5800.0000.0000.0000.000.000.00349.06بقیة اهللنفرولوژی و ارولوژی57

0.14-0.15-101.85105.3780.6554.1771.9234.8800.0000.0000.0000.000.000.00346.98تهرانرادیولوژی نوین و تهاجمی58

0.16-0.17-82.4785.32104.8445.8382.8323.2600.0000.0000.0000.000.000.00342.08مشهدچشم پزشکی59

0.17-0.18-91.1394.2856.4558.33104.4725.5800.0000.0000.0000.000.000.00339.12تهرانبیماری های اتوایمیون تاولی60

0.25-0.27-100.30103.7656.4541.6790.6225.5800.0000.0000.0000.000.000.00318.08شیرازگوارش و کبد61

0.26-0.27-94.6097.8664.5237.5089.4727.9100.0000.0000.0000.000.000.00317.25اصفهانعفونی و گرمسیری62

0.27-0.28-95.2998.5764.5216.67101.8832.5600.0000.0000.0000.000.000.00314.19شیرازناباروری63

0.28-0.30-107.86111.5872.5825.0080.5220.9300.0000.0000.0000.000.000.00310.61شهید بهشتیقلب و عروق64

0.32-0.33-68.1970.5456.4533.33106.4934.8800.0000.0000.0000.000.000.00301.71تهرانپزشکی هسته ای65

0.34-0.35-82.4385.2864.5220.8391.7734.8800.0000.0000.0000.000.000.00297.28شیرازایدز66

0.35-0.35-73.4375.9640.328.33126.8241.8600.0000.0000.0000.001.573.93297.22بقیة اهللگوارش و کبد67

0.35-0.36-75.2077.7948.3920.83113.1334.8800.0000.0000.0000.000.000.00295.03اصفهانغدد و متابولیسم68

0.44-0.45-80.1282.8972.5812.5079.3723.2600.0000.0000.0000.000.000.00270.59مشهددندانپزشکی69

0.46-0.47-91.7594.9240.3216.6784.5630.2300.0000.0000.0000.000.000.00266.70اصفهانبیماری های پوست و سالک70

0.50-0.51-54.1155.9748.3933.3389.7530.2300.0000.0000.0000.000.000.00257.68شهید بهشتیتراشه71

0.52-0.53-44.1245.6548.3937.5087.1632.5600.0000.0000.0000.000.000.00251.25تهرانلیزر در دندانپزشکی72

0.54-0.55-62.6164.7756.4533.3370.1320.9300.0000.0000.0000.000.000.00245.61تهرانگوش و حلق و بینی73

0.66-0.56-59.9462.0132.2625.0069.5527.9100.0000.0000.0000.0011.2928.23244.95شیرازقلب و عروق74

0.55-0.56-66.2368.5248.3916.6781.1030.2300.0000.0000.0000.000.000.00244.91تهرانارولوژی اطفال75
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0.56-0.56-55.2157.1264.5212.5080.8127.9100.0000.0000.0000.000.000.00242.85شیرازچشم پزشکی76

0.56-0.57-72.6075.1056.4512.5077.0620.9300.0000.0000.0000.000.000.00242.04شیرازبیماری های کلیوی77

78
روانپزشکی و علوم رفتاری با گرایش 

اعتیاد
0.60-0.61-80.9883.7840.3220.8365.8020.9300.0000.0000.0000.000.000.00231.67مازندران

0.63-0.64-60.6462.7364.5225.0050.7920.9300.0000.0000.0000.000.000.00223.98زنجانبیماری های متابولیک79

0.64-0.64-37.6638.9632.2616.6797.5837.2100.0000.0000.0000.000.000.00222.67تهرانبیماری های عفونی اطفال80

0.69-0.70-44.0545.5832.2637.5068.4025.5800.0000.0000.0000.000.000.00209.31شهید بهشتیبیماری های تنفسی کودکان81

0.70-0.70-64.2466.4656.4512.5049.3523.2600.0000.0000.0000.000.000.00208.01همدانمراقبت های مادر و کودک82

0.70-0.70-49.4651.1748.398.3372.1527.9100.0000.0000.0000.000.000.00207.95همداندندانپزشکی83

0.71-0.72-71.1273.5824.1916.6770.4218.6000.0000.0000.0000.000.000.00203.46شهید بهشتیپیوند ریه84

0.73-0.74-58.8160.8472.5825.0023.9516.2800.0000.0000.0000.000.000.00198.65شیرازجراحی های کم تهاجمی85

0.76-0.76-60.2262.3032.2616.6758.0123.2600.0000.0000.0000.000.000.00192.49کردستانگوارش و کبد86

0.77-0.77-62.0664.2024.1916.6764.0720.9300.0000.0000.0000.000.000.00190.06شیرازنوزادان87

0.79-0.79-50.4552.1948.3912.5053.3918.6000.0000.0000.0000.000.000.00185.08ایراناکوکاردیوگرافی88

0.80-0.80-36.4737.7332.2625.0061.4725.5800.0000.0000.0000.000.000.00182.04تهرانایمپلنت دندانی89

0.81-0.81-48.3350.008.0666.6739.2516.2800.0000.0000.0000.000.000.00180.26بوشهرپزشکی هسته ای خلیج فارس90

0.85-0.83-33.2034.358.068.3391.7727.9100.0000.0000.0000.001.714.28174.70بابلبهداشت باروری و ناباروری91

0.87-0.87-36.2237.4716.1316.6772.1523.2600.0000.0000.0000.000.000.00165.67اصفهانبیماری های کلیوی و مجاری ادراری92

0.87-0.87-42.4143.8724.1912.5058.0125.5800.0000.0000.0000.000.000.00164.15کاشانتروما93

0.89-0.89-43.4344.9348.3912.5015.309.3000.00230.0000.0000.000.000.00160.41هرمزگانقلب و عروق94

0.90-0.90-59.0061.0432.260.0044.1620.9300.0000.0000.0000.000.000.00158.38ایرانبیماری های عفونی اطفال95

0.90-0.90-50.9952.7540.3225.0022.2216.2800.0000.0000.0000.000.000.00156.57تهرانرشد و تکامل کودکان96

0.91-0.91-37.9139.218.068.3370.7127.9100.0000.0000.0000.000.000.00154.23بابلبیماری های غیرواگیر کودکان97

0.92-0.92-42.4443.9148.3912.5029.7318.6000.0000.0000.0000.000.000.00153.13شیرازبیماری های استخوان و مفاصل98

0.92-0.92-22.4323.2016.138.3371.2832.5600.0000.0000.0000.000.000.00151.51شهید بهشتیاندودانتیکس99
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0.98-0.98-26.9827.9224.1925.0041.5618.6000.0000.0000.0000.000.000.00137.27شهید بهشتیعلوم رفتاری100

1.01-1.01-46.0547.6440.320.0025.6916.2800.0000.0000.0000.000.000.00129.92اصفهانبیماری های چشم101

1.02-1.02-34.7935.9932.264.1734.0520.9300.0000.0000.0000.000.000.00127.40مازندرانتاالسمی102

1.02-1.02-36.2837.5316.1312.5039.8320.9300.0000.0000.0000.000.000.00126.92شیرازآلرژی103

1.03-1.03-31.9433.0416.134.1745.3125.5800.0000.0000.0000.000.000.00124.23شیراززیست مواد104

1.04-1.04-24.0124.8424.1912.5044.1616.2800.0000.0000.0000.000.000.00121.96تهرانجراحی های فک و صورت105

1.05-1.05-32.9834.1216.1316.6734.9218.6000.0000.0000.0000.000.000.00120.44هرمزگانبهداشت باروری و ناباروری106

1.06-1.05-32.1033.2132.2612.5022.2218.6000.0000.0000.0000.000.000.00118.79کرمانبیماری های دهان و دندان107

1.06-1.06-36.8938.1616.1320.8323.6718.6000.0000.0000.0000.000.000.00117.40ایرانبیماری های دریچه ای قلب108

1.07-1.07-32.1933.3024.1912.5025.6918.6000.0000.0000.0000.000.000.00114.28شهید بهشتیناهنجاری های دندانی فکی109

1.10-1.09-37.3038.5916.1316.6720.7816.2800.0000.0000.0000.000.000.00108.44شیرازروانپزشکی و علوم رفتاری110

1.13-1.13-23.4124.2224.194.1728.8618.6000.0000.0000.0000.000.000.00100.04شهید بهشتیمسمومین111

1.16-1.15-30.3431.398.060.0032.9020.9300.0000.0000.0000.000.000.0093.29اصفهانعلوم رفتاری112

1.20-1.19-29.6430.6624.198.3310.689.3000.0000.0000.0000.000.000.0083.17شیرازارتودنسی113

1.21-1.21-19.5820.2516.134.1723.0916.2800.0000.0000.0000.000.000.0079.92تهراننفرولوژی114

1.25-1.24-21.9822.7424.190.0013.2811.6300.0000.0000.0000.000.000.0071.83تهرانبیماری های شغلی و طب کار115

1.27-1.27-22.1122.8816.138.3310.686.9800.0000.0000.0000.000.000.0065.00گیالنارولوژی116

1.27-1.27-7.007.240.000.0038.9618.6000.0000.0000.0000.000.000.0064.81شهید بهشتیاعصاب کودکان117

1.29-1.28-22.8523.648.0612.508.379.3000.0000.0000.0000.000.000.0061.88ایرانالکتروفیزیولوژی قلب118

1.35-1.34-14.6115.128.064.179.529.3000.0000.0000.0000.000.000.0046.18شهید بهشتیجراحی کودکان119

1.36-1.35-9.049.358.064.179.8111.6300.0000.0000.0000.000.000.0043.02شهید بهشتیمراقبت های پزشکی از راه دور120

1.38-1.37-14.5115.018.060.007.226.9800.0000.0000.0000.000.000.0037.27ایرانطب کار121



تراز شدهخامترازشدهخامترازشدهخامترازشدهخامتراز شدهخامتراز شدهتراز شدهتراز شدهتراز شدهتراز شدهخام

684.25250.00250.00150.00400.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0011505.665.67مشهدبیوتکنولوژی1

445.03162.60161.6480.77114.4547.6900.0000.0000.0000.0000.00567.152.262.27کرمانشاهبیولوژی پزشکی2

363.15132.68150.86118.85102.2558.4600.0000.0000.0000.0000.00563.112.242.24شهید بهشتیفیتوشیمی3

385.16140.72105.6063.46162.1060.0000.0000.0000.0000.002.66.50538.392.102.06شیرازعلوم داروئی4

235.9486.2188.3642.69159.3170.7700.0000.0000.0000.0037.40454.741.611.57بقیة اهللزیست فناوری کاربردی5

251.6591.9494.8336.92151.5666.1500.0000.0000.0000.0000.00441.401.531.53مشهدنانوفناوری6

361.23131.98120.6951.9275.7635.3845.0000.0000.0000.0000.00420.731.411.41جهاد دانشگاهیپزشکی تولید مثل7

327.42119.63103.4536.9270.7140.0000.0000.0000.0000.0000.00370.711.121.12پاستوربیوتکنولوژی8

216.2579.0171.1239.23112.4058.4600.0000.0000.0000.0000.00360.221.061.06کرمانفارماسیوتیکس9

280.35102.4377.5926.5485.2650.7700.0000.0000.0000.0000.00342.580.950.96بابلبیولوژی سلولی و مولکولی10

164.5660.1256.0334.6225.6423.088010000.0000.0000.0000.00299.490.700.71اصفهانفیزیولوژی کاربردی11

202.6174.0373.2820.7772.7249.2300.0000.0000.0000.0000.00290.020.650.65مازندرانعلوم داروئی12

264.4096.6060.3428.8552.6432.3100.0000.0000.0000.0000.00270.740.540.54شهید بهشتیپروتئومیکس13

219.9980.3760.3430.0062.4633.8500.0000.0000.0000.0000.00267.030.510.52شهرکردسلولی و مولکولی14

228.6383.5347.4127.6949.4653.8500.0000.0000.0000.0000.00261.950.490.49مازندرانبیولوژی سلولی و مولکولی15

187.8968.6556.0310.3862.2840.001518.7500.0000.0000.0000.00256.100.450.45بقیة اهللبیولوژی مولکولی16

170.9662.4679.7433.4644.6635.3800.0000.0000.0000.0000.00255.710.450.45ارومیهسلولی و مولکولی17

229.9284.0143.1021.9247.4532.31202500.0000.0000.0000.00253.790.440.44موسسه ع آ پ طب انتقال خونانتقال خون18

136.0549.7153.8826.5449.1550.7700.0000.0000.0000.0000.00230.050.300.30ایرانفیزیولوژی19

157.9257.7047.4123.0857.6438.4600.0000.0000.0000.0000.00224.290.270.27شهرکردگیاهان دارویی20

150.3554.9349.5721.9248.3632.3100.0000.0000.0000.0000.00207.090.170.17شهید بهشتیبیولوژی سلولی و مولکولی21

161.2958.9358.196.9248.7633.8500.0000.0000.0000.0000.00206.650.160.17بقیة اهللمیکروبیولوژی کاربردی22

184.1467.2843.1021.9237.5333.8500.0000.0000.0000.0000.00203.680.150.15همدانپزشکی مولکولی23

115.5342.2132.3318.4654.5741.5400.0000.0000.0000.0000.00189.110.060.06ایرانعلوم دارویی رازی24

122.1344.6251.7211.5438.2235.3800.0000.0000.0000.0000.00181.480.020.02شیرازشیمی داروئی و گیاهی25

121.1444.2645.2613.8537.3638.4600.0000.0000.0000.0000.00179.190.000.01بوشهرزیست فناوری دریایی خلیج فارس26
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0.01-0.01-106.2638.8234.489.2355.5238.4600.0000.0000.0000.0000.00176.52مشهدفارماکولوژی گیاهان داروئی27

0.03-0.03-136.3949.8338.7928.8527.8527.6900.0000.0000.0000.0000.00173.02زاهدانسلولی و مولکولی28

0.05-0.05-126.1746.1043.1016.1536.4127.6900.0000.0000.0000.0000.00169.46پاستورمیکروبیولوژی29

0.09-0.09-152.1555.5943.1023.0819.6518.4633.1300.0000.0000.0000.00163.00شیرازفناوری سلول های بنیادی30

0.15-0.15-113.6741.5330.1717.3133.0830.7700.0000.0000.0000.0000.00152.86کردستانعلوم سلولی و ملکولی31

0.15-0.15-102.1737.3338.7918.4627.4930.7700.0000.0000.0000.0000.00152.84ایرانآسیب شناسی سرطان32

0.16-0.16-125.6245.9043.1012.6924.2924.6200.0000.0000.0000.0000.00150.60شیرازپایه در بیماری های عفونی33

0.19-0.19-151.2955.2817.245.7734.2133.8500.0000.0000.0000.0000.00146.34اهوازسلولی و مولکولی خلیج فارس34

0.24-0.24-114.1741.7134.489.2325.2826.1500.0000.0000.0000.0000.00136.86ایرانایمونولوژی35

0.25-0.24-77.4228.2930.1712.6931.2832.3100.0000.0000.0000.000.82.00136.73کاشانعلوم تشریح36

0.31-0.32-82.3030.0721.5511.5428.7526.1556.2500.0000.0000.0000.00124.32قزوینسلولی و مولکولی37

0.33-0.34-79.9029.196.476.9246.0332.3100.0000.0000.0000.0000.00120.92بقیة اهللعلوم اعصاب38

0.36-0.36-84.3230.8112.936.9234.1132.3100.0000.0000.0000.0000.00117.09اهوازفیزیولوژی خلیج فارس39

0.37-0.37-106.0838.7621.552.3124.8327.6900.0000.0000.0000.0000.00115.14اصفهانعلوم دارویی40

0.37-0.38-54.4219.8819.401.1538.2635.3800.0000.0000.0000.0000.00114.08تهرانکیفیت آب41

0.37-0.38-98.2335.8917.2411.5424.6524.6200.0000.0000.0000.0000.00113.94سمنانفیزیولوژی42

0.40-0.40-76.0727.7930.179.2322.5820.0000.0000.0000.0000.0000.00109.77اصفهانپردازش تصویر و سیگنال پزشکی43

0.42-0.42-91.9733.6021.5511.5417.9421.5400.0000.0000.0000.0000.00106.17هرمزگانپزشکی مولکولی44

0.43-0.43-75.4027.5512.936.9227.7229.2300.0000.0000.0000.0000.00104.35رفسنجانپزشکی مولکولی45

0.45-0.45-79.0628.8919.402.3121.9029.2300.0000.0000.0000.0000.00101.72اهوازنانوفناوری خلیج فارس46

0.45-0.45-44.5816.2919.404.6230.5530.7700.0000.0000.0000.0000.00101.62کاشانفیزیولوژی47

0.45-0.45-56.3320.5817.249.2324.7429.2300.0000.0000.0000.0000.00101.02تهرانطراحی و توسعه دارو48

0.46-0.46-55.8020.3915.095.7710.4618.4600.00230.0000.0000.0000.00100.16جهاد دانشگاهیآنتی بادی مونوکلونال49

0.52-0.53-59.2021.6315.094.6222.4924.6200.0000.0000.0000.0000.0088.43سازمان غذا و داروآزمایشگاهی غذا و دارو50

0.53-0.53-61.2922.3912.9313.8516.3121.5400.0000.0000.0000.0000.0087.02شهید بهشتیمایکوباکتریولوژی51

0.56-0.56-60.4922.1015.093.4619.8321.5400.0000.0000.0000.0000.0082.02اراکپزشکی مولکولی52
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0.56-0.56-84.2530.7815.098.0811.1316.9200.0000.0000.0000.0000.0082.00شیرازعلوم و تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی53

0.57-0.57-17.376.356.471.1513.0223.0800.00230.0000.0000.0000.0080.07جهاد دانشگاهیریزفناوری زیستی54

0.57-0.58-39.6714.4910.783.4621.8629.2300.0000.0000.0000.0000.0079.82تهرانزیست فناوری55

0.59-0.59-63.1623.0812.934.6215.1021.5400.0000.0000.0000.0000.0077.26گیالنسلولی و مولکولی56

0.60-0.60-49.7418.1717.245.7712.8921.5400.0000.0000.0000.0000.0075.61اهوازگیاهان دارویی خلیج فارس57

0.62-0.62-63.9123.3517.245.778.2516.9200.0000.0000.0000.0000.0071.53شهید بهشتیریزفناوری پزشکی و مهندسی بافت58

0.63-0.63-50.3418.3912.939.2311.8918.4600.0000.0000.0000.0000.0070.91شهید بهشتیویروس شناسی59

0.65-0.65-56.5220.6515.093.4610.9116.9200.0000.0000.0000.0000.0067.03شهید بهشتیعلوم داروئی60

0.71-0.66-56.4620.636.475.776.0816.9200.0000.0000.0000.003.89.5065.37شهید بهشتیطب سنتی و گیاهان دارویی61

0.67-0.67-56.3720.6010.784.6210.8216.9200.0000.0000.0000.0000.0063.73ایرانمقاومت های میکروبی62

0.67-0.67-49.6418.1410.782.3113.2518.4600.0000.0000.0000.0000.0062.93بقیة اهللویروس شناسی کاربردی63

0.67-0.68-34.5212.614.315.7716.6723.0800.0000.0000.0000.0000.0062.45تهرانایمونولوژی مولکولی64

0.68-0.68-43.0715.7417.243.468.0216.9200.0000.0000.0000.0000.0061.38شیرازهیستومورفومتری و استریولوژی65

0.72-0.72-28.5910.452.163.4617.1321.5400.0000.0000.0000.0000.0054.73شیرازعلوم اعصاب66

0.76-0.76-31.4411.4912.934.625.7713.8500.0000.0000.0000.0000.0048.65تهرانالکتروفیزیولوژی پایه67

0.76-0.76-53.6919.626.472.316.1713.8500.0000.0000.0000.0000.0048.41شهید بهشتیژنومیک68

0.77-0.77-32.0211.700.004.6210.5520.0000.0000.0000.0000.0000.0046.86تهرانطب و داروسازی سنتی69

0.78-0.78-50.8918.592.161.157.6215.3800.0000.0000.0000.0000.0044.90بقیة اهللفیزیولوژی ورزشی70

0.78-0.78-21.968.0210.780.008.8316.9200.0000.0000.0000.0000.0044.56شیرازبیماری های خودایمنی71

0.79-0.80-23.138.4512.931.155.5013.8500.0000.0000.0000.0000.0041.88تهرانتضمین کیفیت دارو72

0.92-0.87-12.834.692.162.312.219.2300.0000.0000.0000.003.79.2829.87بنیاد شهید و امور ایثارگرانمهندسی و علوم پزشکی73

0.87-0.87-22.178.100.002.314.3713.8500.0000.0000.0000.0000.0028.63بابلمواد دندانی74

0.88-0.88-17.236.304.312.313.6110.7700.0000.0000.0000.0000.0027.29تهرانبانک فرآورده های پیوندی75

0.97-0.97-3.771.382.160.001.407.6900.0000.0000.0000.0000.0012.62معاونت درمان وزارت بهداشتآزمایشگاه های رفرانس76
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431.47250.00250.00128.05400.00100.0000.0000.0000.0000.0000.001128.053.513.69تبریزعلوم تغذیه1

248.67144.09118.90150.00226.43100.007.635.5300.0000.0000.0021.1452.85827.802.252.17شیرازسیاستگذاری سالمت2

146.5584.9160.98117.07170.3490.631046.7500.0000.0000.003690.00660.681.551.29تهرانمرکز ملی مطالعات اعتیاد3

284.74164.98115.8540.24197.1665.6300.0000.0000.0000.0000.00583.871.231.35همدانعلوم بهداشتی4

219.77127.3467.0791.46194.0475.0000.0000.0000.0000.0000.00554.921.101.22بقیة اهللبهداشت نظامی5

182.78105.9167.07135.3777.5150.0021100.0000.0000.0000.0000.00535.861.021.14ایرانبهداشت روان6

213.88123.9294.5158.54144.9768.7500.0000.0000.0000.0000.00490.690.830.95شیرازعلوم بهداشتی7

153.6489.0242.6836.5960.9187.5000.0000.0000.0000.0065162.50479.200.790.20تهرانبهره برداری از دانش سالمت8

178.15103.2251.8365.85142.8587.5000.0000.0000.0000.0000.00451.260.670.78مازندرانعلوم بهداشتی با گرایش اعتیاد9

167.4697.0379.2780.49113.5853.1300.0000.0000.0000.0000.00423.490.550.66تبریزمدیریت خدمات بهداشتی درمانی10

157.7491.4054.8876.8386.4968.7500.0000.0000.0000.0000.00378.350.360.46کرمانشاهتوسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت11

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت12
توانبخشی و

 سالمت اجتماعی
45.2626.2218.2951.2233.9543.7500.0000.0000.0000.0080.83202.08375.510.35-0.42

76.3244.2230.4954.88147.6681.2500.0000.0000.0000.0000.00358.490.280.38شهید بهشتیاخالق و حقوق پزشکی13

98.0656.8236.5962.20105.9665.6300.0000.0000.0000.0000.00327.180.150.24تبریزسالمت باروری زنان14

0.65-0.03-65.1537.7518.293.6620.2740.6300.0000.0000.0000.0066165.00285.59تهرانپژوهش های سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه15

0.060.03-93.2754.0460.9814.6370.1378.1300.0000.0000.0000.0000.00277.91شهید بهشتیارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها16

0.42-0.23-90.8752.6533.5421.9533.3331.2500.0000.0000.0000.0025.8064.50237.22تهرانمادر، جنین و نوزاد17

0.44-0.24-27.8216.123.053.6619.7231.252095.3700.0000.0000.0026.4366.08235.24ارومیهبهداشت باروری18

0.20-0.29-91.2752.8830.4947.5642.2750.0000.0000.0000.0000.0000.00223.20هرمزگانعوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت19

توانبخشی اعصاب اطفال20
توانبخشی و 

سالمت اجتماعی
48.3127.9921.3440.2439.1740.6300.00430.0000.0000.0000.00199.37-0.39-0.31

0.34-0.42-33.6819.516.1021.9568.3175.0000.0000.0000.0000.0000.00190.87ایالمآسیب های روانی و اجتماعی21

0.34-0.42-67.8339.3024.3929.2750.9246.8800.0000.0000.0000.0000.00190.76شیرازطب سنتی و تاریخ طب22

سوءمصرف و وابستگی به مواد23
توانبخشی و

سالمت اجتماعی
49.0728.4330.4962.2025.8537.5000.0000.0000.0000.0000.00184.46-0.45-0.37
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0.48-0.56-56.3332.6427.4425.6138.1634.3800.0000.0000.0000.0000.00158.22تبریزسالمت کودکان24

0.57-0.64-59.2334.3233.5421.9520.1428.1300.0000.0000.0000.0000.00138.07ایرانآموزش علوم پزشکی25

0.58-0.65-66.2838.4018.2925.6121.8528.130.83.7400.0000.0000.0000.00136.02اصفهانمدیریت اقتصاد سالمت26

0.62-0.70-61.2835.5018.2932.9316.8821.8800.0000.0000.0000.0000.00125.48مازندرانطب سنتی و مکمل با گرایش اعتیاد27

0.65-0.72-41.2623.9136.597.3224.4028.1300.0000.0000.0000.0000.00120.33تهراناخالق و تاریخ پزشکی28

0.66-0.73-56.1932.5615.247.3232.4825.001.25.3800.0000.0000.0000.00117.98اصفهانآموزش علوم پزشکی29

0.66-0.74-40.5923.5227.4440.246.3818.7500.0000.0000.0000.0000.00116.33ایرانمدیریت بیمارستانی30

0.69-0.76-48.7328.2418.2932.9311.4918.7500.0000.0000.0000.0000.00109.70تبریزآموزش علوم پزشکی31

0.80-0.87-49.4128.633.0514.6313.9025.0000.0000.0000.0000.0000.0085.21تهرانبهداشت باروری ولیعصر32

0.82-0.88-34.1619.7918.2910.9810.2121.8800.0000.0000.0000.0000.0081.15ایرانبهداشت کار33

0.82-0.89-42.7324.763.0518.2912.2021.8800.0000.0000.0000.0000.0080.17گیالنبهداشت باروری34

0.90-0.97-21.6612.550.0010.9811.9125.0000.0000.0000.0000.0000.0060.44شهید بهشتیپیشگیری و کنترل دخانیات35

0.91-0.97-17.7310.2712.203.6612.2021.8800.0000.0000.0000.0000.0060.20تهرانتغذیه با شیر مادر36

0.92-0.98-23.5713.666.103.6611.7721.8800.0000.0000.0000.0000.0057.06همداناختالالت رفتاری و سوءمصرف مواد37

1.00-1.06-24.7314.333.057.323.979.3800.0000.0000.0000.0000.0038.04مشهدنوزادان38



ترازشدهخامترازشدهخامترازشدهخامتراز شدهخامتراز شدهتراز شدهتراز شدهتراز شدهتراز شدهخام

537.94250.00250.00150.00400.00100.0000.0000.0000.0000.001150.008.87تهراننقص ایمنی کودکان1

214.8899.86120.9787.10210.5872.7300.0000.0000.0000.00591.244.10مشهدسندرم متابولیک2

252.77117.47153.2364.52103.1250.001.053.0900.0000.0000.00491.423.25بیرجندبیماری های قلب و عروق3

208.7297.00116.9433.87129.3154.5500.0000.0000.0000.00431.662.74اصفهانرشد و نمو کودکان4

180.1983.74137.1029.0399.0352.272.758.0900.0000.0000.00409.262.55شهید بهشتیتغذیه در بیماری های غدد درون ریز5

214.3299.6076.6132.2698.0079.5500.0000.0000.0000.00386.012.35تهرانمالتیپل اسکلروزیس6

128.7459.8360.4845.16163.8954.5500.0000.0000.0000.00383.912.33کرمانشاهاختالالت خواب7

138.9464.57116.9427.4298.4943.1800.0000.0000.0000.00350.602.05اهوازتغذیه و بیماری های متابولیک8

146.6368.1572.5816.13123.5559.0900.0000.0000.0000.00339.491.95مشهدپزشکی هسته ای9

143.8166.8372.5848.3981.9047.7300.0000.0000.0000.00317.431.76تبریزکلیه10

117.6154.6692.7427.4272.5450.0000.0000.0000.0000.00297.361.59تهرانکبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی11

164.5776.4876.6116.1361.2956.8200.0000.0000.0000.00287.331.50مازندرانسرطان دستگاه گوارش12

128.5259.7372.5833.8767.0852.2700.0000.0000.0000.00285.531.49ایرانکولورکتال13

136.9963.6696.7730.6551.6638.6400.0000.0000.0000.00281.381.45شهید بهشتیبیماری های منتقله از آب و غذا14

167.9378.0456.4520.9778.1645.4500.0000.0000.0000.00279.081.43مشهدروانپزشکی و علوم رفتاری15

123.0557.1972.5825.8181.5840.9100.0000.0000.0000.00278.061.43تهرانبیماری های مزمن و صعب العالج16

118.5955.1176.6117.7455.4631.82514.7100.0000.0000.00251.451.20بیرجندبیماری های عفونی17

126.5958.8364.5233.8762.5329.5500.0000.0000.0000.00249.291.18شیرازنورولوژی بالینی18

41.7019.3816.138.0662.2040.913410000.0000.0000.00246.681.16شهید بهشتیبیماری های مزمن کلیه19

127.2359.1360.4825.8143.9543.1800.0000.0000.0000.00232.551.04اصفهانبازتوانی قلبی20

90.2641.9564.5233.8748.9336.3600.0000.0000.0000.00225.620.98مشهدآلرژی21

121.8556.6364.5233.8734.3727.2700.0000.0000.0000.00216.650.90تبریزروانپزشکی و علوم رفتاری22

86.7840.3340.3214.5265.3145.452.758.0900.0000.0000.00214.020.88شهید بهشتیاندوکرینولوژی تولید مثل23

126.0658.5852.4214.5235.5429.5500.0000.0000.0000.00190.610.68کرمانغدد درون ریز و متابولیسم24

152.7871.0036.299.6840.7929.550.501.4700.0000.0000.00188.770.66کرمانپرستاری25
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89.6541.6644.359.6854.8134.0900.0000.0000.0000.00184.600.63ایرانپیشگیری از بیماری های قلب و عروق26

86.3340.1244.3516.1340.7738.6400.0000.0000.0000.00180.010.59اصفهانپرفشاری خون27

62.1828.9016.1314.5269.2750.0000.0000.0000.0000.00178.810.58مشهدسرطان28

70.8832.9436.2916.1353.1038.6400.0000.0000.0000.00177.100.56سمنانسرطان29

113.7552.8648.3917.7430.3027.2700.0000.0000.0000.00176.560.56شیرازبیماری های مادر و جنین30

148.7669.1444.3512.9026.8718.1800.0000.0000.0000.00171.450.52مشهدمراقبت های پرستاری و مامائی31

88.5141.1468.558.0630.3022.7300.0000.0000.0000.00170.770.51ایالمبیماری های مشترک انسان و دام32

64.5530.0036.296.4547.3240.9138.8200.0000.0000.00169.790.50اهوازآلودگی هوا و بیماری های تنفسی33

50.1123.2932.2617.7447.2131.82411.7600.0000.0000.00164.080.45اصفهانگوارش و کبد34

104.0348.358.0612.9056.1038.6400.0000.0000.0000.00164.050.45مشهدجراحی سرطان35

74.7134.7236.2914.5242.7234.0900.0000.0000.0000.00162.340.44تبریزبیماری های بافت همبند36

103.9548.3148.399.6826.0225.0000.0000.0000.0000.00157.390.40شیرازبیماری های دهان و دندان37

93.6043.5048.3933.8715.5315.9100.0000.0000.0000.00157.200.39شیرازاتوفاژی38

69.8432.4640.3220.9725.6036.3600.0000.0000.0000.00155.710.38سمنانمراقبت های پرستاری39

62.3828.9932.2616.1347.9629.5500.0000.0000.0000.00154.880.37مشهدارتوپدی40

67.4331.3324.198.0610.1713.6422.8067.0600.0000.0000.00154.460.37ارومیهایمنی بیمار41

80.4137.3756.4514.5223.0222.7300.0000.0000.0000.00154.080.37شیرازعلوم توانبخشی42

7.223.368.061.6176.1963.6400.0000.0000.0000.00152.860.36تهرانسرطان های سلول های خون ساز43

62.0528.8440.3220.9730.8331.8200.0000.0000.0000.00152.780.36گلستانروماتولوژی44

78.5736.5132.269.6851.1722.7300.0000.0000.0000.00152.350.35تهرانبیماری های ریوی45

86.4040.1548.3922.5818.3122.7300.0000.0000.0000.00152.160.35مشهدعلوم اعصاب46

64.3329.9048.3919.3526.9827.2700.0000.0000.0000.00151.890.35شیرازکولورکتال47

57.5526.740.0043.5549.0331.8200.0000.0000.0000.00151.140.34ایراندرد48

54.5425.3540.3214.5236.4031.8200.0000.0000.0000.00148.400.32ایرانبازسازی استخوان و مفاصل49

86.7640.3232.2611.2937.0427.2700.0000.0000.0000.00148.190.32کردستانسرطان و ایمونولوژی50
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94.9344.1240.3220.9717.2022.7300.0000.0000.0000.00145.340.29کرمانشاهبیماری های عفونی51

67.0231.1520.1612.9030.1150.0000.0000.0000.0000.00144.320.28تهرانسرطان های دستگاه ادراری و تناسلی52

44.3120.5924.198.0616.2722.7317.5051.4700.0000.0000.00143.320.28اصفهانبیماری های ارثی کودکان53

67.8131.5124.1919.3537.3627.2700.0000.0000.0000.00139.700.24ایرانقاعده جمجمه54

81.3937.8348.3916.1318.3118.1800.0000.0000.0000.00138.830.24تهرانبیماری های پستان55

81.4737.8640.3216.1322.8020.4500.0000.0000.0000.00137.570.23اصفهاننارسایی قلبی56

85.1439.5740.321.6128.5825.0000.0000.0000.0000.00135.090.20گیالنبیماری های قلب و عروق57

85.5939.7852.426.4511.0525.0000.0000.0000.0000.00134.700.20همداناختالالت طیف اوتیسم58

73.2334.0328.2311.2933.8327.2700.0000.0000.0000.00134.650.20ایران(اندومتریوز)بیماری های زنان 59

51.3223.8524.191.6146.5734.0900.0000.0000.0000.00130.320.16تبریزغدد درون ریز60

47.0021.8448.3919.3515.5220.4500.0000.0000.0000.00125.560.12گلستاناختالالت ایسکمیک61

64.3129.8952.421.6120.2320.4500.0000.0000.0000.00124.610.12اردبیلبیماری های گوارش62

43.6720.3020.1612.9034.3236.3600.0000.0000.0000.00124.050.11کرمانشاهقلب و عروق63

49.6623.0832.268.0628.6931.8200.0000.0000.0000.00123.910.11کرمانبیماری های مغز و اعصاب64

90.8942.2420.169.6824.4127.2700.0000.0000.0000.00123.760.11کرمانقلب و عروق65

70.3932.7124.193.2321.1138.6400.0000.0000.0000.00119.880.08همدانمراقبت بیماری های مزمن در منزل66

49.6223.0624.191.6138.3329.5500.0000.0000.0000.00116.740.05مشهدعیوب انکساری چشم67

86.0339.9836.296.4516.0615.9100.0000.0000.0000.00114.690.03شهید بهشتیسلول های بنیادی خونساز68

58.2727.0824.198.0628.9125.0000.0000.0000.0000.00113.250.02اراکطب سنتی و مکمل69

54.4825.3216.1317.7424.8427.2700.0000.0000.0000.00111.300.00اصفهاننقص ایمنی اکتسابی70

67.4431.3424.1914.5220.5620.4500.0000.0000.0000.00111.060.00مازندرانمقاومت های میکروبی71

55.5225.8020.166.4528.5829.5500.0000.0000.0000.00110.540.00زاهدانایمونولوژی بالینی72

0.01-55.4625.7716.138.0630.9429.5500.0000.0000.0000.00110.45کاشانبیماری های عفونی73

0.01-66.1830.7532.2612.9013.7020.4500.0000.0000.0000.00110.07هرمزگانغدد و متابولیسم74

0.02-38.5617.9220.169.6830.9429.5500.0000.0000.0000.00108.24شهید بهشتیاختالالت شنوایی75
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0.04-53.6224.9236.298.0619.1618.1800.0000.0000.0000.00106.62جهرمبیماری های مشترک بین انسان و دام76

0.05-39.8818.5420.169.6827.6229.5500.0000.0000.0000.00105.54بقیة اهللپیشگیری از بیماری های دهان و دندان77

0.05-42.1819.6016.133.2336.7229.5500.0000.0000.0000.00105.22تهراناختالالت متابولیک78

0.05-62.4529.0216.1311.2918.8729.5500.0000.0000.0000.00104.85مازندرانعفونی اطفال79

0.05-48.3422.4632.261.6121.0927.2700.0000.0000.0000.00104.70همدانآندومتر و آندومتریوزیس80

0.05-66.7731.0320.168.0622.7022.7300.0000.0000.0000.00104.68تهرانپیوند کبد81

0.08-68.9932.0616.1312.9017.4522.7300.0000.0000.0000.00101.27تهرانپرتودرمانی سرطان82

0.08-54.6625.4016.138.0628.9122.7300.0000.0000.0000.00101.23شهید بهشتیبیماری های خونی مادرزادی کودکان83

0.10-38.2317.7720.166.4529.5425.0000.0000.0000.0000.0098.92قمعلوم اعصاب84

0.11-51.6023.9824.196.4521.1322.7300.0000.0000.0000.0098.48لرستانهپاتیت85

0.11-59.9927.8820.164.8420.5625.0000.0000.0000.0000.0098.43مشهدبیماری های دهان، فک و صورت86

0.11-46.5821.6516.136.4533.5120.4500.0000.0000.0000.0098.19تهراناختالالت خواب شغلی87

0.12-33.2415.4516.136.4536.5122.7300.0000.0000.0000.0097.26مازندرانگوارش و کبد88

0.12-53.6024.9116.138.0622.3825.0000.0000.0000.0000.0096.48اهوازتوانبخشی بیماری اسکلتی و عضالنی89

0.13-52.6624.4732.263.2315.1020.4500.0000.0000.0000.0095.51مشهدسالک جلدی90

0.14-60.9128.3024.199.6814.5618.1800.0000.0000.0000.0094.92اصفهانتهاجمی قلب و عروق91

0.14-31.5014.6424.196.4524.3025.0000.0000.0000.0000.0094.58تهرانمسمومیت ها92

0.14-54.0725.1336.296.4512.7413.6400.0000.0000.0000.0094.24مشهدبیماری های ریوی93

0.15-61.8628.7516.134.8419.0625.0000.0000.0000.0000.0093.77شهید صدوقی یزدسالمت مادر و نوزاد94

0.15-65.5430.4616.134.8421.5220.4500.0000.0000.0000.0093.40اهوازگوارش95

0.16-31.8614.8116.1311.2925.0525.0000.0000.0000.0000.0092.28ایرانبیماری های عصبی، عضالنی، اسکلتی96

0.16-35.8616.6712.101.6123.2438.6400.0000.0000.0000.0092.26شهید بهشتیاپیدمیولوژی بیماری های چشم97

0.16-49.9523.2112.1017.7418.7420.4500.0000.0000.0000.0092.24اصفهانایمپلنت دندانی98

0.16-63.6929.6024.191.6116.1720.4500.0000.0000.0000.0092.03کاشانپرستاری تروما99

0.19-50.5723.5020.1612.9013.6018.1800.0000.0000.0000.0088.34شهید صدوقی یزدسقط100
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0.20-40.9919.0516.139.6822.8020.4500.0000.0000.0000.0088.12تهرانپزشکی روان تنی101

0.20-69.2532.1812.104.8417.8820.4500.0000.0000.0000.0087.45کاشانبیماری های اتوایمیون102

0.20-37.1517.264.033.2335.4427.2700.0000.0000.0000.0087.23بابلسرطان103

0.21-40.5118.838.063.2326.6629.5500.0000.0000.0000.0086.32اهوازهیپرلیپیدمی104

0.24-37.7517.5524.198.0619.8113.6400.0000.0000.0000.0083.25بقیة اهللآترواسکلروز105

0.24-46.0721.4120.164.8414.0222.7300.0000.0000.0000.0083.16شیرازمولکولی پوست106

0.24-41.2919.1916.136.4516.1725.0000.0000.0000.0000.0082.93سمنانتوانبخشی عصبی، عضالنی107

0.26-51.6323.9912.109.6812.1022.7300.0000.0000.0000.0080.59شهید بهشتیفیزیوتراپی108

0.26-46.4221.5728.236.458.2415.9100.0000.0000.0000.0080.40اصفهانقلب کودکان109

0.27-42.6119.8012.108.0612.5427.2700.0000.0000.0000.0079.77شیرازبیهوشی و مراقبت های ویژه110

0.27-43.5520.2420.164.8416.1718.1800.0000.0000.0000.0079.59اهوازدرد111

0.27-36.7417.0712.108.0619.2722.7300.0000.0000.0000.0079.23مشهدبیماری های روماتیسمی112

0.27-38.1417.7312.109.687.7031.8200.0000.0000.0000.0079.02شاهروداپیدمیولوژی بیماری های چشم113

0.30-44.9520.8928.234.8410.4911.3600.0000.0000.0000.0075.81البرزبیماری های قلبی و عروقی114

0.31-30.9014.3612.108.0617.0222.7300.0000.0000.0000.0074.27بابلاختالل حرکت115

0.32-22.3410.384.033.2328.8027.2700.0000.0000.0000.0073.71مشهدجراحی آندوسکوپیک116

0.32-48.3822.490.003.2324.8422.7300.0000.0000.0000.0073.28مازندراندیابت117

0.33-46.2921.5124.194.848.6713.6400.0000.0000.0000.0072.85گیالنعلوم دندانپزشکی118

0.33-50.2123.3420.166.456.9615.9100.0000.0000.0000.0072.82مشهدجراحی عروق119

0.34-30.2114.0416.133.2317.4620.4500.0000.0000.0000.0071.31ایرانرشد و نمو کودکان120

0.35-26.1412.158.061.6120.6627.2700.0000.0000.0000.0069.76همدانبروسلوز121

0.36-31.8114.7816.1314.5210.1713.6400.0000.0000.0000.0069.23اصفهاناختالالت اسکلتی و عضالنی122

0.36-45.9021.3312.104.8412.4218.1800.0000.0000.0000.0068.87اهوازمراقبت پرستاری در بیماری های مزمن123

0.36-28.7713.3716.136.4514.3518.1800.0000.0000.0000.0068.48شهید بهشتیمرکز ملی تحقیقات نقشه برداری مغز124

0.36-29.8813.8912.103.2316.4922.7300.0000.0000.0000.0068.42اصفهانعفونت های بیمارستانی125
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0.38-55.4125.7512.106.458.4613.6400.0000.0000.0000.0066.39مازندرانارتوپدی126

0.39-43.0019.9812.104.8412.8515.9100.0000.0000.0000.0065.67اهوازشنوایی127

0.39-47.6522.1416.1312.903.1011.3600.0000.0000.0000.0065.64اصفهانسم شناسی بالینی128

0.40-29.5313.7212.1011.298.8918.1800.0000.0000.0000.0064.18تهرانسلول و ژن درمانی کودکان129

0.40-38.9618.118.066.4510.8120.4500.0000.0000.0000.0063.89شیرازبیماری های پستان130

سایکوز131
توانبخشی و 

سالمت اجتماعی
35.1716.3512.106.458.1420.4500.0000.0000.0000.0063.49-0.41

0.41-16.377.618.066.4520.7720.4500.0000.0000.0000.0063.35کرماناندودنتولوژی132

0.42-24.9911.6116.134.8410.6018.1800.0000.0000.0000.0061.36شهرکردسرطان133

0.43-21.119.8112.100.0018.8420.4500.0000.0000.0000.0061.21تهرانسلول درمانی در بیماری های گوارشی134

0.44-26.2012.1812.103.2314.3518.1800.0000.0000.0000.0060.03کرمانگوارش و کبد135

0.44-35.2916.408.0611.2910.4913.6400.0000.0000.0000.0059.88سبزوارلیشمانیوز136

0.45-39.6818.448.063.2313.0615.9100.0000.0000.0000.0058.70قمبیماری های گوارش و کبد137

0.45-40.5618.8512.103.2310.4913.6400.0000.0000.0000.0058.30اهوازارتقاء سالمت باروری138

0.45-38.5317.904.034.8410.8120.4500.0000.0000.0000.0058.04مازندرانقلب و عروق139

0.45-30.9414.3812.104.8410.6015.9100.0000.0000.0000.0057.82اهوازیائسگی140

0.46-35.2516.380.000.0016.1725.0000.0000.0000.0000.0057.55اهوازآترواسکلروز141

0.46-32.4815.098.068.0610.2815.9100.0000.0000.0000.0057.41هرمزگانمراقبت های مادر و کودک142

0.47-28.5513.2724.193.234.0711.3600.0000.0000.0000.0056.12تهرانفوریت های پیش بیمارستانی143

0.47-33.2015.4316.134.848.3511.3600.0000.0000.0000.0056.11ایرانسوانح و مصدومیت144

0.48-28.5113.2520.164.845.4611.3600.0000.0000.0000.0055.07همدانایمپلنت های دندانی145

0.48-42.5219.7616.131.615.4611.3600.0000.0000.0000.0054.33شیرازگوش، حلق و بینی146

0.49-42.0819.5512.103.235.5713.6400.0000.0000.0000.0054.08مشهدعوارض پیوند کلیه147

0.50-28.5013.2524.193.233.219.0900.0000.0000.0000.0052.97جهاد دانشگاهیعفونت های منتقله از خون148

0.50-19.829.214.033.2313.2822.7300.0000.0000.0000.0052.47شهید بهشتیطب فیزیکی و توانبخشی149

0.51-43.6820.308.061.6110.3811.3600.0000.0000.0000.0051.72شهید صدوقی یزدمراقبت های پرستاری و مامایی150
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0.51-23.5610.958.063.2313.2815.9100.0000.0000.0000.0051.42تهرانگوارش و کبد کودکان151

0.51-31.0214.428.063.2311.7813.6400.0000.0000.0000.0051.12ارتشبیماری های عفونی152

0.51-31.8414.808.060.0010.0618.1800.0000.0000.0000.0051.11رفسنجانمراقبت سالمندی153

0.52-15.817.350.008.067.8327.2700.0000.0000.0000.0050.52تهرانبیماری های مزمن کلیه در کودکان154

0.52-23.0110.708.066.458.8915.9100.0000.0000.0000.0050.01کردستانعلوم اعصاب155

0.53-26.7812.4524.196.451.714.5500.0000.0000.0000.0049.35ایرانشهربیماری های واگیر و گرمسیری156

0.56-25.7311.968.064.8412.109.0900.0000.0000.0000.0046.05شهید صدوقی یزداختالالت رشد کودکان157

0.56-32.3815.058.0611.294.396.8200.0000.0000.0000.0045.61شهید صدوقی یزدبیماری های عفونی158

0.57-25.5911.898.063.237.3913.6400.0000.0000.0000.0044.21کردستانریه و آلرژی159

0.58-19.308.978.060.008.4618.1800.0000.0000.0000.0043.67اراکبیماری های عفونی160

0.58-23.3310.840.001.619.7420.4500.0000.0000.0000.0042.65شهید صدوقی یزدخون و انکولوژی161

0.59-39.6618.434.033.235.3511.3600.0000.0000.0000.0042.41اصفهانبیهوشی و مراقبت های ویژه162

0.60-22.1910.318.061.616.9613.6400.0000.0000.0000.0040.58شهید بهشتیپاتولوژی کودکان163

0.61-11.085.154.033.2311.3515.9100.0000.0000.0000.0039.67گیالنبیماری های التهابی ریه164

0.61-29.3413.634.030.008.3513.6400.0000.0000.0000.0039.65تهرانپزشکی فردی165

0.62-18.958.8112.101.614.6011.3600.0000.0000.0000.0038.48ارتشجراحی و تروما166

0.63-20.329.444.034.845.8913.6400.0000.0000.0000.0037.84ایرانکاردیوژنتیک167

0.63-17.948.340.000.008.4620.4500.0000.0000.0000.0037.25همدانارولوژی و نفرولوژی168

0.63-21.5410.0112.100.003.6411.3600.0000.0000.0000.0037.11گیالنبیماری های گوش و حلق و بینی169

0.65-2.501.164.030.008.7820.4500.0000.0000.0000.0034.43اهوازسرطان و آالینده های محیطی و نفتی170

0.66-12.855.970.003.233.7020.4500.0000.0000.0000.0033.35گلستانناهنجاری های مادرزادی171

0.67-14.286.630.000.008.2418.1800.0000.0000.0000.0033.06زاهدانبیماری های دهان و دندان172

0.67-14.496.738.060.004.5013.6400.0000.0000.0000.0032.93ایرانمدیریت اورژانس173

0.67-32.1314.938.063.231.824.5500.0000.0000.0000.0032.59گیالنبیماری های کودکان174

0.68-27.7212.8812.103.230.432.2700.0000.0000.0000.0030.91اصفهانبیماری های متابولیک کبد175
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0.70-7.173.334.030.006.3215.9100.0000.0000.0000.0029.59تهرانعلوم شناختی و رفتاری176

0.72-21.289.8912.100.000.754.5500.0000.0000.0000.0027.28گنابادبیماری های عفونی177

0.73-21.7110.098.064.840.212.2700.0000.0000.0000.0025.48ایالمبیماری های غیرواگیر178

0.74-14.546.768.060.003.216.8200.0000.0000.0000.0024.85شهید صدوقی یزدبیماری های ناشی از صنعت179

0.74-6.523.034.033.233.1011.3600.0000.0000.0000.0024.76شهید بهشتیاستخوان، مفاصل و بافت های وابسته180

0.74-12.345.730.000.007.6011.3600.0000.0000.0000.0024.70پاستوربیماری های مشترک انسان و دام181

0.74-10.785.010.001.613.8513.6400.0000.0000.0000.0024.11مشهدسینوس و جراحی آندوسکوییک182

0.75-9.054.204.033.232.899.0900.0000.0000.0000.0023.44تهرانترومبوز هموستاز183

0.76-6.993.250.001.614.0713.6400.0000.0000.0000.0022.57تهرانبیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان184

0.77-13.926.478.060.001.714.5500.0000.0000.0000.0020.79لرستانقلب و عروق185

0.78-5.602.600.000.004.0713.6400.0000.0000.0000.0020.31شاهدمراقبت های سالمندی186

0.78-16.977.898.061.610.432.2700.0000.0000.0000.0020.27ارتشبیومکانیک بالینی و ارگونومی187

0.78-12.565.840.000.002.8911.3600.0000.0000.0000.0020.09همدانپسوریازیس188

0.78-11.625.408.060.001.714.5500.0000.0000.0000.0019.72زابلسم شناسی و اعتیاد189

0.79-8.824.100.000.002.8911.3600.0000.0000.0000.0018.35سمنانخونریزی های غیرطبیعی رحم190

0.79-17.738.240.004.840.644.5500.0000.0000.0000.0018.27شهید بهشتیبیماری های کلیه کودکان191

0.80-8.133.788.060.001.284.5500.0000.0000.0000.0017.67هرمزگانبیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد192

0.80-2.251.050.001.613.6411.3600.0000.0000.0000.0017.66مشهدایمنی بیمار193

0.80-26.5412.330.001.610.642.2700.0000.0000.0000.0016.86مازندراندندانپزشکی194

0.81-22.7210.560.000.001.074.5500.0000.0000.0000.0016.17زابلگوارش و کبد کودکان195

0.82-14.636.800.000.001.616.8200.0000.0000.0000.0015.22اهوازنارسایی مزمن کلیه196

0.83-4.882.270.000.003.109.0900.0000.0000.0000.0014.46اصفهانصورتی-ناهنجاری های جمجمه ای197

0.83-15.977.420.000.001.934.5500.0000.0000.0000.0013.89ایرانکاردیوانکولوژی198

0.83-2.501.164.030.001.396.8200.0000.0000.0000.0013.40گیالنارتوپدی199

0.84-4.502.090.000.001.829.0900.0000.0000.0000.0013.00بقیة اهللفناوری های نوین شنوایی200
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0.84-2.000.930.000.002.369.0900.0000.0000.0000.0012.38شهید صدوقی یزدگوش و حلق و بینی201

0.84-1.880.880.000.002.369.0900.0000.0000.0000.0012.32گیالنبیماری های چشم202

0.85-10.254.760.001.610.644.5500.0000.0000.0000.0011.56شهید صدوقی یزدتروما203

0.87-3.501.630.000.001.286.8200.0000.0000.0000.009.73همداناختالالت شنوایی204

0.87-10.494.880.004.840.000.0000.0000.0000.0000.009.71تهرانآسیب دیدگان جنگ205

0.87-2.000.930.000.001.506.8200.0000.0000.0000.009.25تهرانسلول درمانی و پیوند سلول های بنیادی خون ساز206

0.89-3.591.670.000.000.864.5500.0000.0000.0000.007.07اهوازعفونت های چشم207

0.94-1.500.700.000.000.000.0000.0000.0000.0000.000.70اصفهانعلوم باروری و سالمت جنسی208

0.95-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.000.00فراجاتروما در عملیات پلیس209
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626.97250.00250.00150.00400.0082.9800.0000.0000.0010150.001282.986.68تبریزسلول های بنیادی1

343.83137.10118.6489.71398.4589.3600.0000.0000.0000.00833.263.99کاشانبیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک2

378.77151.03141.9591.18260.5382.9800.0000.0000.0000.00727.663.36کرمانشاهعلوم دارویی3

270.64107.92120.7610.29219.6187.2300.0000.0000.0000.00545.822.28مشهدداروسازی هدفمند4

263.25104.9799.5850.00159.8655.3200.0000.0000.0000.00469.721.82کرمانشاهدارورسانی نانو5

129.5451.6555.0823.53206.2589.3600.0000.0000.0000.00425.881.56تهرانبیوسنسور6

417.93166.64131.3695.5915.0314.8900.0000.0000.0000.00423.511.55مشهدکاربردی ریست پزشکی7

128.3051.1636.0210.29211.36100.0000.0000.0000.0000.00408.831.46اهوازفناوری های زیست محیطی8

219.2787.4388.9867.6577.1346.812.81.5600.0000.0000.00369.571.23تبریزایمنی غذا و دارو9

201.6180.3978.3961.7697.1446.8100.0000.0000.0000.00364.491.20بیرجندمسمومیت ها و سوءمصرف مواد10

174.1369.4352.9738.2482.7346.8100.0000.00470.0000.00360.171.17تهرانطب تجربی11

164.7665.7061.4435.29122.9463.8300.0000.0000.0000.00349.201.10ارومیهسالید تومور12

222.9288.8969.9233.8297.8955.3200.0000.0000.0000.00345.831.08تبریزپزشکی مولکولی13

186.9274.5363.5630.88128.5942.5500.0000.0000.0000.00340.111.05شهید بهشتیسلول های بنیادی دستگاه ادراری تناسلی14

182.6572.8367.8020.59103.6053.1900.0000.0000.0000.00318.010.92ایرانتکنولوژی بهداشت محیط15

95.6938.1533.9023.53128.0672.3400.0000.0000.0000.00295.990.79تهرانمواد زائد جامد16

173.9169.3463.5641.1870.3242.5500.0000.0000.0000.00286.950.73شهید بهشتیعلوم پایه و اپیدمیولوژی بیماری های 17

188.2975.0884.7569.1231.2721.2800.0000.0000.0000.00281.490.70نیشابوربیماری های غیرواگیر18

147.8558.9523.3125.00114.5253.1900.0000.0000.0000.00274.970.66یاسوجسلولی و ملکولی19

110.3944.0233.9033.8293.9468.0900.0000.0000.0000.00273.770.65کردستانبهداشت محیط با گرایش آب و مواد غذایی20

149.8359.7442.3711.7683.3072.3400.0000.0000.0000.00269.520.63مازندرانتوکسوپالسموز21

89.0935.5236.0213.24120.8463.8300.0000.0000.0000.00269.440.63تهرانآلودگی هوا22

147.1258.6631.7814.7179.0548.9400.00230.0000.0000.00263.140.59مازندرانژنتیک ایمنی23

144.4557.6052.9725.0058.0936.1700.00230.0000.0000.00259.820.57خراسان شمالیفرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی24

102.6540.9352.9720.5986.7457.4500.0000.0000.0000.00258.670.56تهرانزیست مواد در پزشکی25
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165.0265.8033.9039.7173.7340.4300.0000.0000.0000.00253.560.53بیرجندسلولی مولکولی26

104.4741.6540.2520.5986.7461.7000.0000.0000.0000.00250.940.52زنجاننانوفناوری دارویی27

143.5357.2333.9027.9486.6744.6800.0000.0000.0000.00250.420.52مشهدژنتیک پزشکی28

91.0036.2840.2529.4187.7755.3200.0000.0000.0000.00249.040.51مازندرانقارچ های تهاجمی29

115.5246.0629.6617.6593.1251.0600.0000.0000.0000.00237.560.44بقیة اهللنانوبیوتکنولوژی30

136.7154.5146.6127.9465.9540.4300.0000.0000.0000.00235.440.43سبزوارسلولی و ملکولی31

27.9511.158.472.94139.1665.9600.0000.0000.0000.00227.680.38زابلگیاهان دارویی32

118.5947.2942.3730.8859.4040.4300.0000.0000.0000.00220.370.34ایرانبیولوژی پرتو33

137.0454.6442.3717.6558.6238.3000.0000.0000.0000.00211.580.28شهید بهشتیسلولی و مولکولی غدد درون ریز34

117.8446.9936.0214.7162.2051.0600.0000.0000.0000.00210.970.28زنجانژن درمانی سرطان35

52.4620.9223.3113.2494.7857.4500.0000.0000.0000.00209.680.27ایالمزیست فناوری و گیاهان دارویی36

125.1149.8938.1414.7155.5851.0600.0000.0000.0000.00209.370.27همدانفیزیولوژی اعصاب37

97.0038.6848.7313.2458.9640.4300.0000.0000.0000.00200.030.21شیرازنانوفناوری در دارورسانی38

136.1854.3057.2044.1216.0717.0200.0000.0000.0000.00188.720.15کرمانشاهتکنولوژی پزشکی39

67.1926.7927.5423.5341.8951.0631.7000.0000.0000.00172.520.05تهرانبیولوژی سرطان40

111.4544.4429.667.3549.4438.3000.0000.0000.0000.00169.190.03مشهدمقاومت های میکروبی41

71.0728.3416.9522.0658.0942.5500.0000.0000.0000.00167.990.02تهرانتصویربرداری سلولی و مولکولی42

0.03-58.2923.2421.1920.5933.9829.7900.00230.0000.0000.00158.78شهید بهشتیفیزیولوژی غدد درون ریز43

0.07-78.0231.1127.5432.3537.8223.4000.0000.0000.0000.00152.24شیرازبیوتکنولوژی44

0.07-44.3217.6714.835.8862.3751.0600.0000.0000.0000.00151.82شیرازنانوفناوری درعلوم زیستی45

0.07-72.9329.0825.4210.2931.3625.5300.00230.0000.0000.00151.69کرمانبیماری هیداتید46

0.10-64.1225.5727.5416.1837.4840.4300.0000.0000.0000.00147.19کرمانشاهروغن ها و چربی ها47

0.11-137.1054.6742.3713.2416.2519.1500.0000.0000.0000.00145.67تهرانویروس شناسی بالینی48

0.11-95.2237.9731.7817.6528.4829.7900.0000.0000.0000.00145.66پاستوربیماری های نوپدید و بازپدید49

0.12-66.4826.5127.544.4148.7436.1700.0000.0000.0000.00143.38شهید بهشتینوروبیولوژی50
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0.13-86.8834.6436.0219.1226.7325.5300.0000.0000.0000.00142.04تهرانفناوری های نوین قلب و عروق51

0.13-68.2927.2325.4216.1838.9634.0400.0000.0000.0000.00141.83گیالنعلوم اعصاب52

0.14-67.4526.8910.5923.5339.6040.4300.0000.0000.0000.00141.04البرزپروبیوتیک  و مکمل های غذایی53

0.18-51.1320.3923.3119.1235.1236.1700.0000.0000.0000.00134.10اصفهانبیوسنسور54

0.19-90.7336.1829.668.8227.4325.537.84.4000.0000.0000.00132.03اردبیلعلوم دارویی55

0.20-64.5225.7321.194.4142.8936.1700.0000.0000.0000.00130.38شیرازفرآوری گیاهان دارویی56

0.21-93.3437.2227.5411.7626.4725.5300.0000.0000.0000.00128.52اهوازسم شناسی57

0.22-78.2331.1925.425.8828.7436.1700.0000.0000.0000.00127.41کرمانداروهای گیاهی و سنتی58

0.22-98.5839.3140.2529.416.7310.6400.0000.0000.0000.00126.34کرمانقارچ شناسی و باکتری شناسی59

0.26-75.1529.9616.958.8233.2031.9100.0000.0000.0000.00120.85شهرکردبیوشیمی بالینی60

0.27-46.1618.4112.7110.2933.4644.6800.0000.0000.0000.00119.55زنجانزیست فناوری دارویی61

0.27-108.5343.2825.4210.2919.0421.2800.0000.0000.0000.00119.31کرمانسلول های بنیادی62

0.27-80.7732.2119.072.9431.0134.0400.0000.0000.0000.00119.27اصفهانسیستم نوین داروسانی63

0.27-83.4633.2825.4214.7123.6721.2800.0000.0000.0000.00118.36قمسلولی و مولکولی64

0.28-63.4525.3019.072.9433.9836.1700.0000.0000.0000.00117.46رفسنجانفیزیولوژی فارماکولوژی65

0.31-57.1022.7725.4210.2927.8725.5300.0000.0000.0000.00111.88ایرانریزفناوری در پزشکی66

0.34-72.3228.8414.838.8225.5129.7900.0000.0000.0000.00107.79رفسنجانایمونولوژی بیماری های عفونی67

0.35-62.4224.8916.958.8229.7925.5300.0000.0000.0000.00105.98ایرانعلوم اعصاب68

0.35-53.6321.3814.837.3531.5429.7900.0000.0000.0000.00104.89گلستاناختالالت متابولیک69

0.36-87.9135.0521.1920.599.1717.0200.0000.0000.0000.00103.02زاهدانفارماکولوژی70

0.36-71.1928.3812.7113.2416.7731.9100.0000.0000.0000.00103.01تهرانمتابولیک و ژنومیک71

0.38-73.4729.3016.954.4124.1125.5300.0000.0000.0000.00100.30تهرانسلول درمانی و پزشکی بازساختی72

0.38-79.5131.7014.838.8221.3123.4000.0000.0000.0000.00100.08تربت حیدریهعلوم اعصاب73

0.38-0.000.000.000.000.000.00176100.0000.0000.0000.00100.00وزارت دفاعسالمت دفاعی74

0.40-87.9835.0812.712.9424.7221.2800.0000.0000.0000.0096.73همدانگیاهان دارویی و فراورده های طبیعی75
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0.40-69.6327.7625.4213.2412.7517.0200.0000.0000.0000.0096.20ارتشعلوم پرتویی76

0.41-37.3114.888.472.9426.9942.5500.0000.0000.0000.0095.84شاهدنوروفیزیولوژی77

0.42-54.0421.558.478.8227.3527.6600.0000.0000.0000.0093.85شهید بهشتیمهندسی بافت چشم78

0.44-61.9324.6921.1914.7112.5817.0200.0000.0000.0000.0090.18خراسان شمالیبیماری های منتقله بوسیله ناقلین79

0.44-45.9918.3412.7113.2420.0925.5300.0000.0000.0000.0089.91اصفهانمواد دندانی80

0.45-58.3223.2519.072.9420.0023.4000.0000.0000.0000.0088.67ایرانبیوتکنولوژی میکروبی81

0.46-69.9927.916.367.3522.1923.4000.0000.0000.0000.0087.21ایالممیکروب شناسی بالینی82

0.46-41.0816.3814.835.8820.1829.7900.0000.0000.0000.0087.06گلستانپزشکی سلولی و مولکولی83

0.47-47.0818.7710.595.8823.6725.5300.0000.0000.0000.0084.45تهرانانگل های بومی ایران84

0.48-47.2018.8212.714.4122.5425.5300.0000.0000.0000.0084.01ارومیهنوروفیزیولوژی85

0.48-45.6318.1914.8311.7615.4823.4000.0000.0000.0000.0083.67بقیة اهللژنتیک انسانی86

0.50-46.6818.6112.717.3520.7021.2800.0000.0000.0000.0080.66نیشابورسالمت سالمندی87

0.51-68.6727.3819.075.8810.6614.8900.0000.0000.0000.0077.88سمنانسلول های بنیادی سیستم عصبی88

0.52-24.529.788.471.4722.9734.0400.0000.0000.0000.0076.74کاشان(گامتوژنزیس)تولید سلول های جنسی 89

0.54-40.9016.3110.592.9418.3425.5300.0000.0000.0000.0073.72شهید بهشتیفناوری پروتئین90

0.54-65.3026.048.477.3512.3219.1500.0000.0000.0000.0073.33قزوینمیکروب شناسی پزشکی91

0.55-35.8014.274.241.4722.5429.7900.0000.0000.0000.0072.31تهرانمیکروبیولوژی مواد غذایی92

0.55-32.4912.966.362.9422.3627.6600.0000.0000.0000.0072.27مشهدپاتولوژی مولکولی سرطان93

0.56-36.6914.6314.835.8814.1519.1521.1400.0000.0000.0069.78کرمانشاهطب بازساختی94

0.57-27.6911.046.365.8818.9625.5300.0000.0000.0000.0067.77جهاد دانشگاهیایمونولوژی تولید مثل95

0.57-42.5916.9810.594.4114.5021.2800.0000.0000.0000.0067.77شهید بهشتینوروفیزیولوژی96

0.59-43.0717.182.122.9418.1725.5300.0000.0000.0000.0065.94شیرازحفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و 97

0.59-42.5616.9712.7111.769.0014.8900.0000.0000.0000.0065.34البرزگیاه درمانی و طب مکمل مبتنی بر شواهد98

0.59-25.9210.348.470.0018.7827.6600.0000.0000.0000.0065.25شاهدمیکروب شناسی ملکولی99

0.60-19.257.688.471.4716.9527.662.81.5600.0000.0000.0063.79زنجانداروشناسی کاربردی100
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0.60-51.0520.364.2410.290.702.134525.2800.0000.0000.0063.00کرمانسالمت در بالیا و فوریت ها101

0.61-58.0623.1523.3110.291.314.2600.0000.0000.0000.0062.32اردبیلطب سنتی و آب درمانی102

0.61-21.838.706.364.413.238.5100.00230.0000.0000.0061.21مازندرانسالمت فرآورده های گیاهی و دامی103

0.62-39.7815.862.127.3513.7121.2800.0000.0000.0000.0060.33زاهدانژنتیک در بیماری های غیرواگیر104

0.62-38.9915.556.361.4715.2021.2800.0000.0000.0000.0059.85مشهدفیزیک پزشکی105

0.63-35.6014.2012.7110.298.4812.7700.0000.0000.0000.0058.45گلستانعلوم اعصاب106

0.63-11.634.644.242.9416.6029.7900.0000.0000.0000.0058.20اصفهانبیوانفورماتیک107

0.66-43.9017.5114.8313.241.926.3800.0000.0000.0000.0053.88ایرانسلول های بنیادی و طب بازساختی108

0.66-27.0010.774.245.8815.2917.0200.0000.0000.0000.0053.19مشهدمواد دندانی109

0.71-23.939.548.477.355.1514.8900.0000.0000.0000.0045.42مراغهگیاهان دارویی110

0.71-28.1811.2410.591.476.1114.8900.0000.0000.0000.0044.31تهرانواکسن های نوترکیب111

0.72-16.056.406.361.4712.4917.0200.0000.0000.0000.0043.74تهرانفناوری  بیومدیکال رباتیک112

0.74-28.6011.408.477.354.118.5100.0000.0000.0000.0039.85اصفهانپزشکی بازساختی113

0.75-22.739.068.471.476.6412.7700.0000.0000.0000.0038.41شهید صدوقی زیست فناوری114

0.75-27.3910.922.120.0010.1314.8900.0000.0000.0000.0038.07کردستانبیماری های مشترک بین انسان و 115

0.76-23.149.232.120.006.8119.1500.0000.0000.0000.0037.31تهرانتجویز و مصرف منطقی دارو116

0.76-18.897.530.001.478.9119.1500.0000.0000.0000.0037.06شهید صدوقی بیولوژی سلول های بنیادی117

0.78-17.827.104.242.946.2912.7700.0000.0000.0000.0033.34تهرانمدیریت و اقتصاد دارو118

0.80-16.196.456.362.943.9310.6400.0000.0000.0000.0030.32اهوازعلوم داروئی دریایی119

0.80-34.2713.660.000.004.8010.6400.0000.0000.0000.0029.11شهید صدوقی ایمنی شناسی تولید مثل120

0.81-21.758.676.364.412.886.3800.0000.0000.0000.0028.71سازمان غذا و فراورده های آرایشی و بهداشتی121

0.83-17.697.056.362.941.926.3800.0000.0000.0000.0024.66ارتشسم شناسی122

0.84-12.885.142.120.003.5812.7700.0000.0000.0000.0023.60اصفهانآب و الکترولیت123

0.87-15.896.348.471.470.172.1300.0000.0000.0000.0018.58ارومیهعلوم دارویی تجربی و کاربردی124

0.90-7.392.950.001.471.576.3800.0000.0000.0000.0012.37پاستورواکسن های ویروسی125
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0.94-5.672.262.120.000.092.1300.0000.0000.0000.006.60اردبیلعلوم و فناوری های زیست حسگر126

0.94-3.061.222.120.000.352.1300.0000.0000.0000.005.82شیرازایمنی غذا و مکمل ها127

0.96-1.000.400.000.000.262.1300.0000.0000.0000.002.79مازندرانگیاهان دارویی128

0.97-2.240.890.000.000.000.0000.0000.0000.0000.000.89اردبیلزئونوز129
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358.91250.00250.00126.09338.3885.7100.0000.0000.0000.001050.183.88کرمانشاهعوامل محیطی موثر بر سالمت1

339.23236.29178.57110.87400.00100.0000.0000.0000.0000.001025.733.77البرزبیماری های غیرواگیر2

324.26225.86250.00108.70205.2151.0232.4700.0000.0000.00843.252.91اصفهانامنیت غذایی3

338.43235.73166.67121.74222.9975.5197.4100.0000.0000.00830.052.85ایرانعلوم مدیریت و اقتصاد سالمت4

307.44214.15166.67108.70133.0681.6300.0000.0000.0000.00704.202.26تهرانبیماری های غیرواگیر5

243.33169.49154.76126.09187.0555.102.82.3000.0000.0000.00694.802.21قزوینعوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت6

284.95198.48182.54150.00107.1044.9000.0000.0000.0000.00683.022.16تبریزپزشکی مبتنی بر شواهد7

260.48181.44170.6397.83173.0955.1000.0000.0000.0000.00678.092.14مشهدعوامل اجتماعی موثر برسالمت8

215.35150.0067.4673.91291.0187.7600.0000.0000.0000.00670.142.10ایرانطب پیشگیری و سالمت جمعیت9

196.77137.06142.8647.83167.7848.9800.0000.0000.0000.00544.511.51تهرانچاقی و عادات غذایی10

206.49143.83123.0269.57136.8257.1421.6500.0000.0000.00532.021.45بیرجندعوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت11

240.47167.50130.9554.35120.2446.9400.0000.0000.0000.00519.981.39فسابیماری های غیرواگیر12

132.3392.1891.2771.74152.1853.062823.0500.0000.0000.00483.471.22کرمان و عفونت های آمیزشیHIVمراقبت 13

213.67148.83150.7991.3055.6322.4500.0000.0000.0000.00469.011.16بمبیماری های غیرواگیر14

182.34127.01126.9858.7093.3138.7800.0000.0000.0000.00444.771.04شیرازتغذیه15

229.82160.0899.2178.2669.5630.6100.0000.0000.0000.00437.721.01تبریزعوامل اجتماعی موثر بر سالمت16

177.62123.7295.2458.7091.2461.2200.0000.0000.0000.00430.110.97کردستانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت17

149.77104.3391.2728.26143.2557.1400.0000.0000.0000.00424.250.95شهید بهشتیکنترل عوامل زیان آور محیط و کار18

146.07101.7499.2123.91124.0336.7300.00230.0000.0000.00415.630.91سمنان(نمک)سالمت غذایی 19

161.38112.41119.0543.4896.7240.8200.0000.0000.0000.00412.480.89اصفهانمحیط زیست20

169.29117.9231.7558.70123.6075.5100.0000.0000.0000.00407.480.87بابلعوامل اجتماعی موثر بر سالمت21

97.8668.1659.5215.22183.0863.2700.0000.0000.0000.00389.250.78البرزبهداشت، ایمنی و محیط22

139.7197.3155.5634.78149.9551.0200.0000.0000.0000.00388.630.78کرمانمهندسی بهداشت محیط23

144.03100.3291.2726.0997.1648.9832.4700.0000.0000.00366.290.67اردبیلعوامل اجتماعی موثر بر سالمت24
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109.9376.5799.2132.6158.4134.696150.2100.0000.0000.00351.700.61تبریزسالمت و محیط زیست25

107.4574.8467.4643.4884.5371.4300.0000.0000.0000.00341.740.56شیرازبیماری های غیرواگیر26

136.7295.2399.2156.5257.9330.6100.0000.0000.0000.00339.500.55شهید بهشتیعوامل اجتماعی موثر بر سالمت27

128.8689.7663.4963.0471.1438.7821.6500.0000.0000.00327.860.49کرمانشاهپیشگیری سوءمصرف مواد28

162.33113.0767.4656.5252.0336.7300.0000.0000.0000.00325.810.48شیرازمنابع انسانی سالمت29

97.7068.0599.2121.7494.4538.7800.0000.0000.0000.00322.220.47بوشهربهداشت محیط سیستمی و انرژی30

124.1286.4667.4656.5268.4042.8600.0000.0000.0000.00321.690.46لرستانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت31

134.2993.5495.2410.8781.0036.7300.0000.0000.0000.00317.380.44همدانعوامل اجتماعی  موثر بر سالمت32

99.0869.0287.3045.6578.1436.7300.0000.0000.0000.00316.840.44هرمزگانسالمت مواد غذایی33

166.71116.1263.4917.3979.7832.6500.0000.0000.0000.00309.440.41همدانمدل سازی بیماری های غیرواگیر34

107.7675.0651.5943.4848.6338.7800.0000.0000.0000.00257.530.16کرمانمدیریت ارائه خدمات سالمت35

54.3837.8843.6528.26101.5344.9000.0000.0000.0000.00256.220.16لرستانبهداشت تغذیه36

123.3185.8971.4317.3951.3326.532.11.7300.0000.0000.00254.300.15شیرازمراقبت های روان جامعه نگر37

99.7669.4979.3719.5727.3124.494133.9300.0000.0000.00254.140.15شیرازآموزش بالینی38

98.9268.9079.378.7063.3432.6500.0000.0000.0000.00252.960.14شهید بهشتیسالمت غذا39

67.0746.7243.6536.9680.4438.7800.0000.0000.0000.00246.540.11ایرانارتقاء سالمت40

105.0673.1855.5630.4357.4026.5300.0000.0000.0000.00243.100.10تربت حیدریهعلوم بهداشتی41

57.4940.0431.7510.87104.3144.90119.0500.0000.0000.00240.920.09جهاد دانشگاهیاپیدمیولوژی باروری42

95.5066.5243.6521.7475.4832.6500.0000.0000.0000.00240.050.08کرمانمدل سازی در سالمت43

65.7045.7619.8421.7492.6844.9000.0000.0000.0000.00224.920.01یاسوجعوامل اجتماعی موثر بر سالمت44

0.05-66.3746.2343.6536.9648.3936.7300.0000.0000.0000.00211.96ساوهعوامل اجتماعی موثر بر سالمت45

0.05-118.2082.3347.6226.0934.0120.4110.8200.0000.0000.00211.28البرزعوامل اجتماعی موثر بر سالمت46

0.06-91.3063.6063.4928.2632.8022.4500.0000.0000.0000.00210.60سبزواربیماری های غیرواگیر47

0.08-116.3081.0127.7810.8761.3424.4900.0000.0000.0000.00205.49بقیة اهللمدیریت سالمت48
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0.09-86.6260.3335.7115.2250.0742.8600.0000.0000.0000.00204.19کاشانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت49

0.18-100.2669.8439.6810.8739.9524.4900.0000.0000.0000.00184.83سمنانعوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت50

0.19-118.7982.7535.7126.0919.4718.3700.0000.0000.0000.00182.38رفسنجانبیماری های غیرواگیر51

0.22-84.5158.8767.4619.5716.4414.2900.0000.0000.0000.00176.62کرمانعلوم دارویی و فرآورده های آرایشی52

0.23-70.6449.2027.7813.0453.2330.6100.0000.0000.0000.00173.87گنابادعوامل اجتماعی موثر بر سالمت53

0.24-80.7956.2723.816.5256.0128.5700.0000.0000.0000.00171.18شهید بهشتیمامایی و بهداشت باروری54

0.25-64.8145.1439.6813.0440.8830.6100.0000.0000.0000.00169.36تهرانعدالت در سالمت55

0.25-80.3555.9719.8417.3951.2124.4900.0000.0000.0000.00168.90تهرانسالمت سالمندان56

0.26-77.4553.9527.7821.7440.0824.4900.0000.0000.0000.00168.03کرمانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت57

0.26-45.2531.523.972.1718.0812.2412210000.0000.0000.00167.98زنجانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت58

0.26-56.0639.0531.756.5251.2136.732.52.0600.0000.0000.00167.32قمآالینده های محیطی59

0.26-75.3152.4639.6813.0414.5614.294032.9200.0000.0000.00166.96شهید بهشتیپیشگیری از بیماری های قلب و عروق60

0.30-64.5244.9435.718.7039.8328.5700.0000.0000.0000.00157.75همدانسالمت تغذیه61

0.31-53.6437.3727.7815.2248.8026.5300.0000.0000.0000.00155.70گیالنبهداشت و محیط زیست62

0.33-62.7243.6939.686.5238.0624.4900.0000.0000.0000.00152.44کرمانانفورماتیک پزشکی63

0.34-70.3448.9919.8419.5727.9734.6900.0000.0000.0000.00151.06اهوازعوامل اجتماعی موثر بر سالمت64

مدیریت رفاه اجتماعی65
توانبخشی و 

سالمت اجتماعی
67.5847.0735.7128.2620.4818.3700.0000.0000.0000.00149.90-0.34

0.36-51.7336.0431.754.3544.2528.5700.0000.0000.0000.00144.95اصفهانپیشگیری از سرطان66

0.37-64.2644.7639.682.1734.1422.4500.0000.0000.0000.00143.20همدانبهداشت و ایمنی شغلی67

0.37-75.9652.9147.6215.2215.0512.2400.0000.0000.0000.00143.04تهرانپیشگیری اولیه از بیماری های قلب و عروق68

0.39-47.5233.1031.758.7038.4028.5700.0000.0000.0000.00140.52جهرمبیماری های غیرواگیر69

0.39-77.2753.8311.9021.7428.1116.338.57.0000.0000.0000.00138.90گیالنعوامل اجتماعی موثر بر سالمت70

0.44-51.7236.0239.6810.8724.6618.3700.0000.0000.0000.00129.60شهرکردمدل سازی در سالمت71

0.44-57.9240.3539.6817.3915.1716.3300.0000.0000.0000.00128.92اهوازباروری و ناباروری و سالمت جنین72
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سالمت در حوادث و بالیا73
توانبخشی و 

سالمت اجتماعی
47.6233.1719.8439.1315.9316.3300.0000.0000.0000.00124.40-0.46

0.46-53.3737.1819.8415.2233.3818.3700.0000.0000.0000.00123.98شیرازسالمندی74

0.51-49.5534.5223.8110.8722.3822.4500.0000.0000.0000.00114.02ارومیهعوامل اجتماعی موثر بر سالمت75

0.52-48.5233.8011.9017.3910.6238.7800.0000.0000.0000.00112.49رفسنجانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت76

0.56-47.3933.0111.9023.9117.0718.3700.0000.0000.0000.00104.27شهرکردعوامل اجتماعی موثر بر سالمت77

0.56-61.8943.1111.904.3529.8414.2900.0000.0000.0000.00103.48مازندرانسالمت جنسی و باروری78

0.57-30.2621.0819.846.5225.4128.5700.0000.0000.0000.00101.42رفسنجانسالمت پسته79

0.57-62.9243.8311.9010.8716.5612.247.25.9300.0000.0000.00101.34اصفهانفناوری اطالعات در امور سالمت80

0.57-46.7932.5923.8115.2214.7914.2900.0000.0000.0000.00100.70تهرانپیشگیری از پوسیدگی دندان81

مطالعات و منابع انسانی82
معاونت توسعه و 

مدیریت منابع
6.804.730.002.171.148.1610183.1300.0000.0000.0099.34-0.58

0.61-40.8828.4823.8110.8715.4314.2900.0000.0000.0000.0092.87تهرانپزشکی مبتنی بر شواهد83

0.62-42.4429.5611.9013.0418.4618.3700.0000.0000.0000.0091.33ایراناعتیاد و رفتارهای پرخطر84

0.63-35.2424.557.944.3527.8224.4900.0000.0000.0000.0089.14زاهدانسالمت بارداری85

0.63-48.1333.5335.712.175.3112.2400.0000.0000.0000.0088.97شهید بهشتیتعیین کننده های اجتماعی سالمت در غدد86

0.66-51.2735.7119.8413.045.948.1600.0000.0000.0000.0082.70اصفهانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت87

0.66-41.9829.2411.908.7015.4316.3300.0000.0000.0000.0081.60قزوینرشد کودکان88

0.66-42.8329.8311.9010.8714.4114.2900.0000.0000.0000.0081.31سبزوارسالمت سالمندان89

0.66-30.2121.0423.816.5213.2816.3300.0000.0000.0000.0080.97کاشانمدیریت اطالعات سالمت90

0.67-59.4041.387.948.709.4812.2400.0000.0000.0000.0079.74بقیة اهللطب قرآن و حدیث91

0.70-41.0428.5811.908.7010.8714.2900.0000.0000.0000.0074.34شهید بهشتیپیشگیری بیماری های زنان92

0.71-44.3730.9015.878.707.978.1600.0000.0000.0000.0071.60جهرمعوامل اجتماعی موثر بر سالمت93

0.72-24.4617.0311.900.0012.6326.5300.0000.0000.0000.0068.10ایرانآلودگی هوا94

0.74-34.9824.363.974.3514.4118.3700.0000.0000.0000.0065.46رفسنجانمحیط کار95
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0.76-31.3721.857.942.1712.6416.3300.0000.0000.0000.0060.93گیالنغربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش96

0.78-30.8621.500.0010.8710.4914.2900.0000.0000.0000.0057.15بابلسالمت و بهداشت دهان97

0.78-35.5924.7911.9010.872.406.1200.0000.0000.0000.0056.09سازمان هالل احمرمدیریت سالمت در تجمع های انبوه98

0.78-15.6010.8711.9010.879.9912.2400.0000.0000.0000.0055.87شاهرودسالمت محیط و کار99

0.78-26.3418.3511.902.1710.7512.2400.0000.0000.0000.0055.42قزوینایمنی محصوالت بهداشتی100

0.79-34.1823.813.978.705.5612.2400.0000.0000.0000.0054.28قزوینپیشگیری از پوسیدگی دندان101

0.81-20.6714.4015.872.175.6912.2400.0000.0000.0000.0050.38قمسالمت معنوی102

0.81-26.0418.133.976.529.1012.2400.0000.0000.0000.0049.97ایرانسالمت معنوی103

0.82-20.6114.3515.878.703.166.1200.0000.0000.0000.0048.20سازمان هالل احمرتاب آوری درحوادث و بالیا104

0.83-20.8514.527.944.358.6010.2000.0000.0000.0000.0045.61شهرکردپرستاری مامایی جامعه نگر105

0.83-20.1814.067.944.354.6814.2900.0000.0000.0000.0045.30تبریزفلسفه و تاریخ پزشکی106

0.83-16.7611.6711.900.008.9812.2400.0000.0000.0000.0044.80تهرانمدیریت اطالعات سالمت107

0.84-13.819.6215.872.174.6812.2400.0000.0000.0000.0044.59تهرانآموزش علوم پزشکی108

0.87-13.539.433.972.177.3314.2900.0000.0000.0000.0037.19خراسان شمالیاعتیاد و علوم رفتاری109

0.87-17.2412.010.002.178.3414.2900.0000.0000.0000.0036.81شهید صدوقی یزدعوامل اجتماعی موثر بر سالمت110

0.88-5.693.977.940.007.8416.3300.0000.0000.0000.0036.07شیرازسوءمصرف مواد و بهداشت روان111

0.88-20.6814.413.976.522.668.1600.0000.0000.0000.0035.72کرمانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت دهان و دندان112

0.88-16.6211.573.970.007.4612.2400.0000.0000.0000.0035.25ارومیهچاقی مادر و کودک113

0.88-18.3612.7911.906.520.762.0400.0000.0000.0000.0034.02تهرانعلوم قرآن، حدیث و طب114

0.90-0.000.007.940.009.4814.2900.0000.0000.0000.0031.71زاهدانپرستاری جامعه115

0.97-6.094.247.942.170.252.0400.0000.0000.0000.0016.64لرستانبهداشت محیط116

0.97-8.095.647.942.170.000.0000.0000.0000.0000.0015.75رفسنجانایمنی و سالمت شغلی117

0.99-3.372.350.002.171.906.1200.0000.0000.0000.0012.54ارتشاپیدمیولوژی و پایش سرطان118

1.00-2.691.870.000.001.646.1200.0000.0000.0000.009.64سازمان غذا و داروسالمت آب119
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1.00-5.754.010.000.000.894.0800.0000.0000.0000.008.97گیالنآموزش پزشکی120

1.00-12.148.460.000.000.000.0000.0000.0000.0000.008.46هرمزگاندخانیات و سالمت121

1.04-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.000.00صنعت نفت ایرانسالمت خانواده122

1.04-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.000.00صنعت نفت ایرانسالمت کار و محیط123
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64.51212.54222.2296.43400.00100.0000.0000.0000.0000.0056140.001171.193.38ایرانفناوری بن یاخته1

62.46205.79250.0085.71181.7162.5000.0000.0000.0000.0000.00785.712.00شهید بهشتیچشم پزشکی نور2

75.88250.00194.44150.0092.6145.8300.0000.0000.0000.0000.00732.881.81البرزبیوتکنولوژی پزشکی سیناژن3

55.01181.23222.2221.43228.7966.6700.0000.0000.0000.0000.00720.341.76شهید بهشتیاپیدمیولوژی بیماری های چشم4

41.32136.14111.1175.00233.1675.0000.0000.0000.0000.0000.00630.411.44ایرانروش های جراحی کم تهاجمی بیمارستان پارس5

26.5187.34194.4421.4360.7029.1700.0000.0000.0000.0000.00393.080.59زنجاننانوپزشکی تریتا6

26.9888.8883.3364.2957.2045.8300.0000.0000.0000.0000.00339.530.40ایرانسالمت چشم بصیر7

23.6077.7455.5696.432.8862.5000.0000.0000.0000.0000.00295.110.24ایرانبالینی سرطان بیمارستان میالد8

15.1049.7583.3321.4341.6337.5000.0000.0000.0000.0000.00233.640.02شیرازپاتولوژی مولکولی دکتر دانشبد9

0.03-19.3363.6883.3332.1417.9020.8300.0000.0000.0000.0000.00217.89اصفهانبیماری های تنفسی بامداد10

0.06-24.6281.1055.5610.7129.7333.3300.0000.0000.0000.0000.00210.43گیالنبیماری های گوارش و کبد کاسپین11

0.17-18.9162.3283.3321.435.458.3300.0000.0000.0000.0000.00180.86اصفهانسلولی، مولکولی و ژنتیک12

0.19-14.0346.2355.5642.8613.2316.6700.0000.0000.0000.0000.00174.54شیرازنورومدوالسیون سیما سالمت نو اندیشان13

0.19-19.3963.8955.5642.863.898.3300.0000.0000.0000.0000.00174.53شهید بهشتیاختالالت رشد و تکامل جنین14

0.23-8.2527.2055.5621.4328.7929.1700.0000.0000.0000.0000.00162.14ایرانکنترل سرطان در بنیاد نیکوکاری سرطان15

0.27-7.2123.7627.7821.4344.3633.3300.0000.0000.0000.0000.00150.65مشهدسرطان بیمارستان رضوی16

0.35-11.7838.8127.7832.1414.7916.6700.0000.0000.0000.0000.00130.18ایرانراهبردی کنترل دخانیات17

0.38-8.2227.0855.5621.435.0912.5000.0000.0000.0000.0000.00121.65شهید بهشتیخون و سرطان محک18

0.04-19.5564.410.0010.7116.7325.0039100.0000.0000.0000.0000.00216.86اصفهانبیماری های گوارش پورسینای حکیم19

0.40-8.0026.3555.5610.7113.238.3300.0000.0000.0000.0000.00114.18تبریزبیماری های تنفسی و خواب شرکت علم پژوهان20

0.44-5.2617.3155.5621.431.958.3300.0000.0000.0000.0000.00104.58گلستانسرطان امید21

0.52-9.1130.0027.7810.715.068.3300.0000.0000.0000.0000.0081.88البرزبیوتکنولوژی دارویی شرکت آریوژن22

0.57-5.5318.220.0021.4310.1916.6700.0000.0000.0000.0000.0066.51ایرانباروری و ناباروری صارم23

0.70-1.504.940.0010.713.5012.5000.0000.0000.0000.0000.0031.66ایرانطب ورزشی و زانو24
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0.74-2.588.490.0010.710.000.0000.0000.0000.0000.0000.0019.20تهراندیابت و بیماری های متابولیک25

0.77-2.317.610.000.001.174.1700.0000.0000.0000.0000.0012.95شهید بهشتیبیماری های گوارش و کبد بهبود26

0.78-0.000.000.000.001.178.3300.0000.0000.0000.0000.009.50شهید بهشتیمدیریت و اقتصاد دارو و درمان27

0.78-1.504.940.000.000.394.1700.0000.0000.0000.0000.009.50شهید بهشتیتصویربرداری پزشکی حقیقت29

0.78-2.739.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.009.00شهید بهشتیچشم پزشکی بیمارستان عارف28

0.81-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00ایرانبیماری های نقص ایمنی30

0.81-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00بقیة اهللسالمت دفاعی در موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت31

0.81-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00تهرانسالمت سالمندی فرهود32

0.81-0.000.000.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00تهرانسلول درمانی سرطان33




