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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

 
 

 

 2014در سال   Round بندینظام رتبهمعرفی و نتایج 

 ((Round Ranking 

 

 فهرست جداول
 

 شماره صفحه عنوان

 Round 2بندی نظام رتبه: اطالعات 1جدول 

 3 2014و  2013در سال  های برتر ایراندانشگاه مقایسه رتبه: 2جدول 

 4 2014-بندی کلی نظام روندهای برتر ایران در رتبهرتبه دانشگاه: 3جدول 

 5 2014-نظام روند بندی کلیهای برتر آسیا در رتبهدانشگاه: 4جدول 

 6 2014-نظام روند بندی کلیهای برتر جهان در رتبهدانشگاه: 5 جدول
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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

   Roundبندی نظام رتبه: اطالعات 1جدول 

 

 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

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

 انتشار انواع نتایج مورد 7

 بندی کلیرتبه

 پایداری مالی -المللیتنوع بین -پژوهش -ای: آموزشحوزهبندی رتبه

 علوم پزشکی -علوم اجتماعی -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  کارشناسیآموختگان دوره نسبت اعضای هیات علمی به دانش

 (%8)با وزن  آموختگان دوره دکتری به اعضای هیات علمینسبت 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

 (%8)با وزن  التحصیالن مقطع دکتری به دانشجویان دکتری ورودینسبت 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  المللیبین سهم اعضای هیات علمی

 (%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  درآمد دانشگاه به دانشجویاننسبت 

 (%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

 2010سال  اولین نتایج 10

 ساالنه های ارزیابیدوره 11

 اند.بندی شدهدانشگاه جهان رتبه 776این نظام،  0142در نسخه سال   های حائز رتبه در جهانتعداد دانشگاه 12

 اند.ایران حائز رتبه شده دانشگاه 3 این نظام، 0142در نسخه سال   های حائز رتبه در ایرانتعداد دانشگاه 13
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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

 2014و  2013ال های برتر ایران در س: مقایسه رتبه دانشگاه2جدول 

 نام دانشگاه ردیف
 رتبه در کشور رتبه در جهان

2013 2014 2013 2014 

 1 1 192 193 تهران یعلوم پزشکدانشگاه  1

 2 2 265 280 شریف یصنعت دانشگاه 2

 3 3 442 500 دانشگاه صنعتی اصفهان 3
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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

 2014-نظام روند 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

 248 658 316 20 192 69.417 تهران یعلوم پزشکدانشگاه  1

 22 585 224 285 265 60.621 شریف یصنعت دانشگاه 2

 260 664 321 477 442 45.714 دانشگاه صنعتی اصفهان 3
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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

 2014-نظام روند بندی کلیهای برتر آسیا در رتبهدانشگاه: 4جدول 

 رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه ردیف

 25 هنگ کنگ دانشگاه هنگ کنگ 1

 31 کره جنوبی موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 2

 51 ژاپن دانشگاه توکیو 3

 52 ژاپن موسسه صنعتی توکیو 4

 53 جنوبی کره دانشگاه علم و صنعت پوهانگ 5

 56 چین نگیپکدانشگاه  6

 71 اسرائیل دانشگاه عبری اورشلیم 7

 78 کره جنوبی دانشگاه ملی سئول 8

 83 ژاپن دانشگاه کیوتو  9

 85 چین هوا دانشگاه تسینگ 10
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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  دانش

 2014-نظام روند بندی کلیهای برتر جهان در رتبه: دانشگاه5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 نام کشور نام دانشگاه ردیف

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 1

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی کالیفرنیا 2

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه استنفورد 3

 انگلستان ی لندنکالج سلطنت 4

 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست 5

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه کلمبیا 6

 انگلستان دانشگاه کمبریج 7

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه شیکاگو 8

 انگلستان دانشگاه آکسفورد 9

 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه پرینستون 10


