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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 

 

 

مطالبفهرست   

 

 Round - 2019  2بندی : اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 

 3 2019و  2018در سال  های برتر ایراندانشگاه مقایسه رتبه: 2جدول 

 4 2019-جهان و آسیا در ایران برتر هایدانشگاه و امتیاز رتبه: 3جدول 

 5 2019-هاشاخص هر یک از دانشگاه فردوسی مشهد دررتبه : 4جدول 

 6 2019-بندی کلیهای برتر آسیا در رتبهدانشگاه: 5جدول 

 7 2019-بندی کلیهای برتر جهان در رتبهدانشگاه: 6 جدول
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 وسی مشهددااگشنه فرد -منابعرزیی و توسعه معاونت ربانهم

  Round - 2019بندی : اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 

 

 توضیحات موضوعات ردیف

 Round University Ranking (RUR) نام موسسه 1

 Roundranking.com آدرس سایت 2

 2013( 1392)  سال شروع فعالیت 3

 روسیه، مسکو کشور 4

 فصل بهار زمان ارزیابی 5

 ه تامسون رویترز ثبت شده باشد. در موسس (GIPP)پروژه جهانی اطالعات سازمانی هایی که اطالعاتشان در موسسه شرایط ورود 6

 انواع نتایج مورد انتشار 7

 رتبه بندی کلی

 پایداری مالی -المللیبینتنوع  -پژوهش -ای: آموزشحوزهبندی رتبه

 لوم پزشکیع -یعلوم اجتماع -علوم فنی -علوم طبیعی -زیستی علوم -علوم انسانی :بندی موضوعیرتبه

 بندی عملکرد پژوهشیرتبه

 هابندی میزان شهرت دانشگاهرتبه

 شیوه گردآوری اطالعات 8
  (GIPP)پروژه جهانی اطالعات سازمانی 

 web of science نامه استنادی نمایه

 نظرسنجی از شهرت دانشگاه

 هاشاخص 9

 : %40 با وزن آموزش

 (%8)با وزن  نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان

 (%8)با وزن  آموختگان دوره کارشناسینسبت اعضای هیات علمی به دانش

 (%8ن )با وز آموختگان دوره دکتری به اعضای هیات علمینسبت دانش

 (%8)با وزن  آموختگان دوره کارشناسیآموختگان دوره دکتری به دانشدانشنسبت 

 (%8)با وزن  شهرت جهانی آموزش

 :%40 با وزن پژوهش

 (%8)با وزن  میزان استناد به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

 (%8)با وزن  ری ورودیالتحصیالن مقطع دکتری به دانشجویان دکتنسبت فارغ

 (%8)با وزن  نرمالیزه استنادتاثیر 

 (%8)با وزن  پژوهشی و آموزشی علمی هیات اعضای به مقاالت نسبت

 (%8)با وزن  شهرت پژوهشی دانشگاه

 :%10 با وزن المللیتنوع بین

 (%2)با وزن  المللیسهم اعضای هیات علمی بین

 (%2)با وزن  المللیسهم دانشجویان بین

 (%2)با وزن  نویسنده مشترکالمللی با سهم مقاالت بین

 (%2)با وزن  شهرت در خارج از منطقه

 (%2)با وزن  المللیسطح بین

 :%10 با وزن پایداری مالی

 (%2)با وزن  نسبت درآمد دانشگاه به اعضای هیات علمی

 (%2)با وزن  نسبت درآمد دانشگاه به دانشجویان

 (%2)با وزن  نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشی دانشگاه

 (%2)با وزن  نسبت درآمد پژوهشی به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

 (%2)با وزن  نسبت درآمد پژوهشی به درآمد موسسه

 ساالنه های ارزیابیدوره 10

 دانشگاه 834 های حائز رتبه در جهانتعداد دانشگاه 11

 دانشگاه 21 ایران رتبه درهای حائز تعداد دانشگاه 12
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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 2019 و 2018های برتر ایران در سال : مقایسه رتبه دانشگاه2جدول 

 نام دانشگاه ردیف
 رتبه در کشور آسیا در رتبه رتبه در جهان

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 1 1 37 41 213 237 علوم پزشکی تهران 1

 2 4 46 76 257 369 تهران 2

 3 2 54 55 291 299 صنعتی شریف 3

 4 3 71 62 353 332 صنعتی اصفهان 4

 5 7 100 133 435 512 علم و صنعت ایران 5

 6 5 124 119 483 472 فردوسی مشهد 6

 7 6 178 129 615 506 صنعتی نوشیروانی بابل 7

 8 9 179 200 620 678 اصفهان 8

 9 - 194 - 654 - کاشان 9

 10 10 212 204 693 690 شهید بهشتی 10

 11 11 221 232 723 768 عالمه طباطبایی 11

 12 - 234 - 747 - دانشگاه الزهراء 12
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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 2019-جهانآسیا و در  های برتر ایراندانشگاه و امتیاز رتبه: 3جدول 

 نام دانشگاه ردیف
امتیاز 

 کل

رتبه در 

 آسیا

رتبه در 

 جهان

 هر حوزه رتبه جهانی در

 پژوهش آموزش
تنوع 

 المللیبین

پایداری 

 مالی

 222 676 448 18 213 37 69.894 علوم پزشکی تهران 1

 702 627 251 139 257 46 65.740 تهران 2

 269 704 290 214 291 54 63.376 صنعتی شریف 3

 251 694 280 371 353 71 59.438 صنعتی اصفهان 4

 274 813 256 552 435 100 53.156 علم و صنعت ایران 5

 655 735 523 231 483 124 50.072 فردوسی مشهد 6

 546 797 337 775 615 178 38.341 صنعتی نوشیروانی بابل 7

 640 800 652 416 620 179 37.879 اصفهان 8

 598 802 547 672 654 194 35.240 کاشان 9

 698 791 769 428 693 212 31.506 شهید بهشتی 10

 744 781 733 560 723 221 28.749 عالمه طباطبایی 11

 690 814 695 685 747 234 26.212 دانشگاه الزهراء 12
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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 2019-هاشاخص هر یک از دانشگاه فردوسی مشهد دررتبه : 4جدول 

 رتبه در کشور رتبه در جهان  نام شاخص گروه شاخص ردیف

1 

 آموزش

 9 739 نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان

 3 173 آموختگان دوره کارشناسینسبت اعضای هیات علمی به دانش 2

 6 212 آموختگان دوره دکتری به اعضای هیات علمینسبت دانش 3

4 
آموختگان دوره آموختگان دوره دکتری به دانشنسبت دانش

 کارشناسی
136 3 

 4 333 شهرت جهانی آموزش 5

6 

 پژوهش

 6 392 میزان استناد به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

 5 662 التحصیالن مقطع دکتری به دانشجویان دکتری ورودینسبت فارغ 7

 11 648 تاثیر نرمالیزه استناد 8

 6 227 پژوهشی و آموزشی علمی تهیا  اعضای به مقاالت نسبت 9

 5 510 شهرت پژوهشی دانشگاه 10

11 

تنوع 

 المللیبین

 10 810 المللیسهم اعضای هیات علمی بین

 2 616 المللیسهم دانشجویان بین 12

 5 712 ه مشترکالمللی با نویسندسهم مقاالت بین 13

 5 509 شهرت در خارج از منطقه 14

 5 735 المللیتراز بین 15

16 

 پایداری مالی

 10 771 علمینسبت درآمد دانشگاه به اعضای هیات 

 10 797 نسبت درآمد دانشگاه به دانشجویان 17

 5 22 نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشی دانشگاه 18

 7 681 نسبت درآمد پژوهشی به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی 19

 7 451 نسبت درآمد پژوهشی به درآمد موسسه 20
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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 2019-بندی کلیرتبههای برتر آسیا در : دانشگاه5جدول 

 رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه ردیف

 28 کره جنوبی دانشگاه ملی سئول 1

 33 کره جنوبی دانشگاه علم و صنعت پوهانگ 2

 35 چین دانشگاه پکن 3

 42 ژاپن دانشگاه توکیو 4

 46 چین گهواندانشگاه تسی 5

 48 کره جنوبی موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 6

 60 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 7

 64 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 8

 74 چین دانشگاه جیائو تونگ شانگهای 9

 75 ژاپن موسسه تکنولوژی توکیو 10
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 شهدم وسی دااگشنه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانهم

 2019-بندی کلیهای برتر جهان در رتبه: دانشگاه6 جدول

 

 

 نام کشور نام دانشگاه ردیف

 آمریکاایاالت متحده  دانشگاه هاروارد 1

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی کالیفرنیا 2

 انگلستان ی لندن کالج سلطنت 3

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه استنفورد 4

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه ییل 5

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست  6

 سوئیس موسسه فناوری فدرال زوریخ 7

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه کلمبیا 8

 انگلستان دانشگاه کمبریج 9

 انگلستان دانشگاه آکسفورد 10


