
ھد کاری از ی  دو ه  ح و    - دا  عاو 

 

   2013 در سال 4ICU1 بندي رتبه نظام
 مقدمه  

ها و موسسات آموزشي جهان  دانشگاهبندي  فعاليت خود را در زمينه ارزيابي و رتبه 2005از سال   ،4ICUبندي  موسسه رتبه
دانشگاه و مركز آموزشي را از  11000اين موسسه هر ساله حدود . آغاز نموده است آنان  سايت ميزان شهرت وببر اساس 

 موتور جستجوي 3از  جهت اين بررسياطالعات مورد نياز . دهدقرار مي بندي رتبه وارزيابي مورد جهان كشور  200
Google  ،Alexa  وMajestic Seo   گرددميكسب . 

 هاي ارزيابي شاخص  
 )Google Page Rank( گوگل صفحات دررتبه  )1
 )Alexa Traffic Rank( الكسا يموتور جستجوسايت در رتبه ترافيك وب )2

 )Referring Domains( اندكنندگان معرفي كردههايي كه سايت دانشگاه را به بازديدتعداد سايت )3

 )Citation Flow( به سايت دانشگاه استنادميزان  )4

 )Trust Flow( هاي داده شده به سايت دانشگاه بودن و كيفيت لينك دارزشمن )5

  

  /4ICU http://www.4icu.org سايت اصلي :منبع
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 ده دانشگاه برتر جهان: 1جدول 

  نام كشور   نام دانشگاه   رديف

 اياالت متحده آمريكا  موسسه تكنولوژي ماساچوست  1

  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه استنفورد  2
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  3
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  4
  اياالت متحده آمريكا  رنلدانشگاه ك  5
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه ميشيگان  6
  اياالت متحده آمريكا  آستيندانشگاه تگزاس در   7
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه واشنگتن  8
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه پنسيلوانيا  9
  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا در شهر نيويورك  10
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 ده دانشگاه برتر آسيا: 2جدول 

  رتبه جهاني  نام كشور   نام دانشگاه   رديف

  64  ژاپن  دانشگاه توكيو  1
  68  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  2
  74  چين  دانشگاه پكن  3
  76  ژاپن  دانشگاه كيو  4
  82  چين  دانشگاه جيوتانگ شانگهاي  5
  92  تايوان  دانشگاه ملي تايوان  6
  101  چين  دانشگاه فودان  7
  105  هند  ژي بمبي هندموسسه تكنولو  8
  108  چين  دانشگاه شانگهاي  9
  110  ايران  دانشگاه تهران  10
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 ده دانشگاه برتر ايران: 3جدول 

  *رتبه در آسيا  رتبه در جهان  نام دانشگاه   رديف

  10  110  دانشگاه تهران  1
  70  479  دانشگاه فردوسي مشهد  2
  79  544  دانشگاه علوم پزشكي تهران  3
  92  599  كاربردي -دانشگاه جامع علمي  4
  -  731  دانشگاه تربيت مدرس   5
  -  792  علوم پزشكي مشهددانشگاه   6
  -  976  دانشگاه شهيدبهشتي  7
  -  1030  ايران دانشگاه علم و صنعت  8
  -  1130  دانشگاه صنعتي شريف  9
  -  1169  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  10

  .باشدنميدر آسيا قابل حصول ها  دانشگاه برخي از   ، رتبهشونددانشگاه برتر آسيا معرفي مي 100با توجه به اينكه صرفا * 

  

  

  

  

  

  


