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 2019ژانویه  - UniRank بندي رتبه نظاممعرفی 

 مقدمه •
فعالیت خود را در  2005از سال  ،فعالیت داشته است) 1ICU٤هاي گذشته با نام (که در سال uniRank بنديموسسه رتبه

میزان شهرت جهان بر اساس  و پژوهشی ها و موسسات آموزشیدانشگاهبندي زمینه ارزیابی و رتبهدر کشور استرالیا در 
مورد را جهان کشور  200دانشگاه و مرکز آموزشی از  13600آغاز نموده است. این موسسه هر ساله حدود  آنان سایتوب

دهد که داراي مجوز رسمی بررسی و ارزیابی قرار میتنها موسساتی را مورد این موسسه . دهدقرار می بنديرتبه وارزیابی 
به چهره را هاي رسمی چهره موزشآارشد هستند و د، داراي مقاطع کارشناسی و یا کارشناسینذیل قوانین کشور هست

موسسات آموزش کنند، را اعطا می ايهاي فنی و حرفهمدارك دوساله مانند دورهتنها شوند. بنابراین موسساتی که شامل می
     شوند. بندي نمیرتبهگفته را ندارند مشمول ارزیابی و هر یک از شرایط پیشموسساتی که از راه دور و یا 

 و منابع اطالعاتی هاي ارزیابیشاخص •

1( Moz Domain Authority  

2( Alexa Global Rank  

3( Similar Web Global Rank  

4( Majestic Referring Domains  

5( Majestic Trust Flow  

 
 

  .icu.org4http://www/ :منبع

 

 

 

 

 

 

                                                           
۱ 4 International Colleges & Universities 

https://moz.com/learn/seo/domain-authority
https://www.similarweb.com/knowledgebase/glossary/website-rank/
https://majestic.com/support/glossary#RefDomain
https://majestic.com/support/glossary#TopicalTrustFlow
http://www.4icu.org/
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  2019تا  2014هاي سال - UniRankبندي رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه

                

سال      

سطح 

 بندي    رتبه

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه

 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 کشور

 128 123 81 129 132 97 72 - 95 - - *آسیا

 626 595 592 794 1061 549 447 445 503 532 516 جهان

 شوند. دویست دانشگاه برتر آسیا معرفی می 2016سال  ازصد دانشگاه برتر و  2015تا  2014هاي در سال *
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 ده دانشگاه برتر ایرانرتبه : 1جدول 
 

 *رتبه در آسیا رتبه در جهان نام دانشگاه ردیف

 15 132 دانشگاه تهران 1

 128 626 دانشگاه فردوسی مشهد  2

 142 676 بهشتی دانشگاه شهید 3

 168 777 دانشگاه علوم پزشکی تهران 4

 199 896 دانشگاه جامع علمی کاربردي 5

 - 900 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6

 - 972 دانشگاه علم و صنعت ایران 7

 - 1131 دانشگاه تربیت مدرس 8

 - 1225 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9

 - 1283 شریف دانشگاه صنعتی 10

 اشد.بدر آسیا قابل حصول نمیها دانشگاه برخی از  ، رتبهشونددانشگاه برتر آسیا معرفی می 200با توجه به اینکه صرفا * 
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 ده دانشگاه برتر آسیارتبه : 2جدول 

 رتبه جهانی نام کشور  نام دانشگاه  ردیف

 31 چین نگ شانگهايجیائو تادانشگاه  1

 34 چین دانشگاه پکن 2

 45 چین دانشگاه تسینگ هوا 3

 48 چین دانشگاه فودان 4

 62 چین دانشگاه ژجیانگ 5

 64 چین دانشگاه علم و صنعت چین 6

 65 سنگاپور سنگاپور دانشگاه ملی 7

 77 ژاپن دانشگاه توکیو 8

 92 هنگ کنگ دانشگاه هنگ کنگ 9

 96 تایوان دانشگاه ملی تایوان 10
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 ده دانشگاه برتر جهانرتبه : 3جدول 
 

 نام کشور  نام دانشگاه  ردیف

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه صنعتی ماساچوست 1

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 2

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه استنفورد 3

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه برکلی کالیفرنیا 4

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه میشیگان 5

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه واشینگتن 6

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه کرنل 7

 آمریکا متحده ایاالت پردودانشگاه  8

 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه ویسکانسین مدیسون 9

 آمریکا متحده ایاالت کلمبیادانشگاه  10

 


	موسسه رتبهبندي uniRank (که در سالهای گذشته با نام 0F  4ICUفعالیت داشته است)، از سال 2005 فعاليت خود را در در کشور استرالیا در زمينه ارزيابي و رتبهبندي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشی جهان بر اساس ميزان شهرت وبسايت آنان آغاز نموده است. اين مو...

