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گاه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانمه  شهدم وسی دانش

 
 

 

 2020در سال   Round بندینظام رتبهمعرفی و نتایج 

 ((Round Ranking 

 

 فهرست جداول
 

 شماره صفحه عنوان

 Round 2بندی : اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 

 3 2020و  2019در سال  های برتر ایراندانشگاه مقایسه رتبه: 2جدول 

 4 2020-نظام روند بندی کلیدر رتبه های برتر ایراندانشگاه رتبه: 3جدول 

 5 2020-نظام روند بندی کلیهای برتر آسیا در رتبهدانشگاه: 4جدول 

 6 2020-نظام روند بندی کلیهای برتر جهان در رتبهدانشگاه: 5 جدول
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گاه فرد -منابعرزیی و توسعه معاونت ربانمه  وسی مشهددانش

   Roundبندی : 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

 کسیتیآنال تیویکالرفصل بهار زمان ارزیابی 5

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

 انواع نتایج مورد انتشار 7

 بندی کلیرتبه

 پایداری مالی -المللیتنوع بین -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 

 Google Scholarو  web of science،Scopus نامه استنادی نمایه

 خوداظهاری دانشگاهها

 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

 (%8)با وزن  اعضای هیات علمیآموختگان دوره دکتری به نسبت دانش

 (%8)با وزن  آموختگان دوره کارشناسیآموختگان دوره دکتری به دانشنسبت دانش

 (%8)با وزن  شهرت جهانی آموزش

 :%40 با وزن پژوهش

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

 (%8ا وزن )ب دکتری ورودیالتحصیالن مقطع دکتری به دانشجویان نسبت فارغ

 (%8)با وزن  تاثیر نرمالیزه استناد

 (%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  المللی با نویسنده مشترکسهم 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  تعداد مقاالت به درآمد پژوهشی دانشگاهنسبت 

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

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

 2010سال  اولین نتایج 10

 ساالنه های ارزیابیدوره 11

 دانشگاه 829 های حائز رتبه در جهانتعداد دانشگاه 12

 دانشگاه 11 های حائز رتبه در ایرانتعداد دانشگاه 13
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گاه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانمه  شهدم وسی دانش

 2020و  2019های برتر ایران در سال : مقایسه رتبه دانشگاه2جدول 

 نام دانشگاه ردیف
 رتبه در کشور رتبه در جهان

2019 2020 2019 2020 

 1 1 222 213 پزشکی تهران علوم 1

 2 4 239 353 صنعتی اصفهان 2

 3 2 339 257 تهران 3

 4 5 456 435 علم و صنعت ایران 4

 5 - 470 - صنعتی خواجه نصیر طوسی 5

 6 7 577 615 نوشیروانی بابلصنعتی  6

 7 8 591 620 اصفهان 7

 8 10 596 693 شهید بهشتی 8

 9 9 614 654 کاشان 9

 10 11 684 723 طباطبایی عالمه 10

 11 12 721 747 دانشگاه الزهراء 11
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گاه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانمه  شهدم وسی دانش

 2020-وندنظام ر بندی کلیدر رتبه های برتر ایراندانشگاه رتبه: 3جدول 

 نام دانشگاه ردیف
 امتیاز

 کل 

رتبه در 

 جهان

 رتبه در هر حوزه

 پژوهش آموزش
تنوع 

 المللیبین

پایداری 

 مالی

 229 643 471 12 222 70.105 تهران یعلوم پزشک 1

 183 604 240 194 239 63.365 اصفهان یصنعت 2

 652 605 418 129 339 60.727 تهران 3

 172 807 321 532 456 52.495 رانیو صنعت ا علم 4

 341 729 484 354 470 51.185 یطوس ریخواجه نص یصنعت 5

 550 805 295 735 577 42.980 بابل یروانینوش یصنعت 6

 641 802 642 384 591 40.272 اصفهان 7

 644 781 696 309 596 40.005 یبهشت دیشه 8

 593 803 483 649 614 38.623 کاشان 9

 764 753 705 504 684 32.444 ییطباطبا عالمه 10

 675 813 648 692 721 28.770 الزهراء دانشگاه 11
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گاه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانمه  شهدم وسی دانش

 2020-نظام روند بندی کلیهای برتر آسیا در رتبهدانشگاه: 4جدول 

 رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه ردیف

 22 کره جنوبی موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 1

 23 چین نگیپکدانشگاه  2

 34 کره جنوبی دانشگاه علم و صنعت پوهانگ 3

 43 ژاپن دانشگاه توکیو 4

 46 چین گهواندانشگاه تسی 5

 48 چین علم و صنعت چین دانشگاه 6

 55 هنگ کنگ هنگ کنگ دانشگاه 7

 56 چین دانشگاه فودان 8

 57 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 9

 62 هند مؤسسه دانش هند 10
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گاه فرد -ابعمنرزیی و توسعه معاونت ربانمه  شهدم وسی دانش

 2020-نظام روند بندی کلیهای برتر جهان در رتبه: دانشگاه5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 نام کشور نام دانشگاه ردیف

 آمریکاایاالت متحده  دانشگاه هاروارد 1

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی کالیفرنیا 2

 انگلستان ی لندنکالج سلطنت 3

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه استنفورد 4

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست 5

 انگلستان دانشگاه آکسفورد 6

 انگلستان دانشگاه کمبریج 7

 آمریکاایاالت متحده  شیکاگو دانشگاه 8

 سوئیس موسسه فناوری فدرال زوریخ 9

 انگلستان لندن یکالج دانشگاه 10


