
  

  و فناوري اطالعاتمديريت آمار
   1393 تير ماه ‐نتايج ارزيابي زيرپورتالهاي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 

  

  معاونت هاي دانشگاه

 رتبه
 

امتياز 
 نهایی

 

 عنوان واحد
 

 آدرس زیر پورتال
 

امتياز 
 وبومتریکس

امتياز 
 استانداری

 research.gums.ac.ir 108.005 39 تحقيقات و فناوری 147.005 1
 edu.gums.ac.ir 96.695 30 آموزشی 126.695 2
 darman.gums.ac.ir 85.265 26درمان 3111.265
 tmm.gums.ac.ir 71.91 37توسعه مدیریت و منابع 4108.91
 mdf.gums.ac.ir 42.47 35دانشجویی و امور فرهنگی 577.47
 fdo.gums.ac.ir 47.93 24غذا و دارو 671.93
 health.gums.ac.ir 52.2 13.5بهداشتی 765.7
  

  

  

 دانشكده هاي دانشگاه

امتياز   رتبه
امتياز   آدرس زیر پورتال  عنوان واحد  نهایی

 وبومتریکس
امتياز 

 استانداری

 ib.gums.ac.ir 100.045 71واحد بين الملل انزلی 1171.045
 med.gums.ac.ir  69.9 48 پزشکی 117.9 2
 nmr.gums.ac.ir 51.43 32 پرستاری و مامایی شهيد بهشتی 83.43 3
 para.gums.ac.ir 58.795 24.5 پيراپزشکی لنگرود 83.295 4
 dental.gums.ac.ir 57.265 23 دندانپزشکی 80.265 5
 nml.gums.ac.ir46.13 24.5پرستاری و مامایی لنگرود 670.63
 healthschool.gums.ac.ir48.955 13.5بهداشت 762.455
 pharmacy.gums.ac.ir34.315 21دانشکده داروسازی 855.315
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 رشتمراكز آموزشي درماني شهر 

 رتبه
 

امتياز 
 نهایی

 

 عنوان واحد
 

 آدرس زیر پورتال
 

امتياز 
 وبومتریکس

امتياز 
 استانداری

 velayat.gums.ac.ir 63.05 25 سوانح و سوختگی والیت 88.05 1
 poursina.gums.ac.ir 46.2 26 پورسينا 72.2 2
 razi.gums.ac.ir39.5 27رازی 366.5
 heshmat.gums.ac.ir39.65 21حشمت 460.65
 azzahra.gums.ac.ir30.1 13.5الزهرا 543.6
 amir.gums.ac.ir32.15 10اميرالمومنين 642.15
 shafa.gums.ac.ir24.65 15.5 شفا 740.15
 ١٧17shahrivar.gums.ac.ir22.95 13شهریور 835.95
  

  

  

  

  بيمارستانهاي شهرستان ها

  
 رتبه
 

امتياز 
 نهایی

 

 عنوان واحد
 

 آدرس زیر پورتال
 

امتياز 
 وبومتریکس

امتياز 
 استانداری

 foumanh.gums.ac.ir 64.85 12 امام حسن فومن 76.85 1
 astarah.gums.ac.ir 49.2 24 شهيد بهشتی آستارا  73.2 2
 shohada.gums.ac.ir34.95 18سيدالشهدا الهيجان 352.95
 valiasr.gums.ac.ir30.45 22وليعصر رودبار 452.45
 resalat.gums.ac.ir27.8 18رسالت ماسال 545.8
 anzalih.gums.ac.ir21 20.5شهيدبهشتی انزلی 641.5
 imamh.gums.ac.ir22.3 15امام خمينی صومعه سرا 737.3
 22aban.gums.ac.ir 17.6 19  آبان الهيجان22 36.6 8
 noorani.gums.ac.ir 17.05 10 نورانی تالش 27.05 9
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  مراكز تحقيقاتي

 رتبه
 

امتياز 
 نهایی

 

 عنوان واحد
 

 آدرس زیر پورتال
 

امتياز 
 وبومتریکس

امتياز 
 استانداری

 gtrc.gums.ac.ir33.35 28تروما 161.35
 rhrc.gums.ac.ir29 19بهداشت باروری 248
 crdrc.gums.ac.ir24.9 22 توسعه و تحقيقات بالينی  346.9
 rrc.gums.ac.ir 29.15 15 بيماریهای التهابی ریه  44.15 4
 src.gums.ac.ir21.95 19کميته تحقيقات دانشجویی 540.95
 urc.gums.ac.ir20.8 20ارولوژی 640.8
 sdhrc.gums.ac.ir 15.1 22 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  37.1 7
 gldrc.gums.ac.ir20.1 15گوارش و کبد 835.1
 cmrc.gums.ac.ir16.95 12.5سلولی و مولکولی 929.45

 arc.gums.ac.ir11.85 17 بيهوشی 1028.85
 prc.gums.ac.ir14.9 13   اختالالت رشد کودک 1127.9
 grrc.gums.ac.ir 12.2 14 روماتولوژی 26.2 12
 eyerc.gums.ac.ir 10.9 13.5  چشم 24.4 13
 ent.gums.ac.ir8.3 12 بينی آلرژیک سينوس و بيماریهای  1420.3

  

  

 

  شبكه هاي بهداشت و درمان

 رتبه
 

 امتياز نهایی
 

 واحد عنوان
 

 زیر پورتال آدرس
 

امتياز 
 وبومتریکس

امتياز 
 استانداری

 rasht.gums.ac.ir31.6 79رشت 1110.6
 masal.gums.ac.ir 28.7 48 ماسال 76.7 2
 astara.gums.ac.ir 26.45 20 آستارا 46.45 3
 somesara.gums.ac.ir 23.25 22 صومعه سرا 45.25 4
 fouman.gums.ac.ir 28.25 12 فومن 40.25 5
 lahijan.gums.ac.ir16.75 15الهيجان 631.75
 


