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  2015 جوالي - 4ICU1بندي  رتبه نظاممعرفي 
 مقدمه  

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

موتور  3از  جهت اين بررسياطالعات مورد نياز . دهدقرار مي بندي رتبه وارزيابي مورد را جهان كشور  200
 . گرددميكسب Majestic SeoوGoogle ،Alexaجستجوي

 هاي ارزيابي شاخص  
 )Google Page Rank(گوگل صفحات دررتبه  )1
 )Alexa Traffic Rank(الكسايجستجوموتور سايت 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

  

  http://www.4icu.org/4ICUسايت:منبع
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 ده دانشگاه برتر ايران: 1جدول 

  *رتبه در آسيا  رتبه در جهان  نام دانشگاه رديف

  51  275  جامع علمي كاربردي  1

  71  344  تهران  2

  -  455  فردوسي مشهد  3

  -  620  علوم پزشكي تهران  4

  -  621  تربيت مدرس  5

  -  1246  علوم پزشكي مشهد  6

  -  1282  شيراز  7

  -  1361  شهيدبهشتي  8

  -  1402  علوم پزشكيشيراز  9

  -  1480  صنعتي اميركبير  10
  .باشددر آسيا قابل حصول نميها  دانشگاه برخي از  ، رتبهشونددانشگاه برتر آسيا معرفي مي 100با توجه به اينكه صرفا * 
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 ده دانشگاه برتر آسيا: 2جدول 

  رتبه جهاني  نام كشور   نام دانشگاه  رديف

  36  چين  فودان  1

  50  چين  پكن  2

  58  چين  جيائو تونگ شانگهاي  3

  65  تايوان  نانجينگ  4

  67  چين  تسينگهوا  5

  69 تايوان ملي تايوان  6

  75  سنگاپور  ملي سنگاپور  7

  80  ژاپن  توكيو  8

  83  چين  شاندانگ  9

  92  ژاپن  كيو  10
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 ده دانشگاه برتر جهان: 3جدول 

  نام كشور   نام دانشگاه  رديف

 اياالت متحده آمريكا  ماساچوست صنعتيموسسه   1

  اياالت متحده آمريكا  استنفورد  2

  اياالت متحده آمريكا  هاروارد  3

  اياالت متحده آمريكا  كاليفرنيا، بركلي  4

  اياالت متحده آمريكا  كرنل  5

  اياالت متحده آمريكا  واشنگتن  6

  اياالت متحده آمريكا  ميشيگان   7

  اياالت متحده آمريكا  آنجلس لوس كاليفرنيا،  8

  اياالت متحده آمريكا  كلمبيا در شهر نيويورك  9

  اياالت متحده آمريكا  تگزاس در آستين  10

  


