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 6201جوالي  - ICU41 بندي رتبه نظاممعرفی 

 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  11000آغاز نموده است. اين موسسه هر ساله حدود  آنان سايتشهرت وبميزان بر اساس 

موتور جستجوي  3اطالعات مورد نياز جهت اين بررسي از . دهدقرار مي بنديرتبه وارزيابي مورد را جهان كشور  200

Moz  ،Alexa  وMajestic Seo  گردد. كسب مي 

ملي و يا عالي  آموزش /هاي آموزششوند كه داراي مجوز رسمي از سازماندر اين ارزيابي موسسات و مراكزي لحاظ مي

هاي آموزشي خود اي باشند، قادر به اعطاي مدارک تحصيلي كارشناسي و يا كارشناسي ارشد بوده و واحدها و دورهمنطقه

 دهند. را به صورت آموزش حضوري ارايه مي

 هاي ارزيابيشاخص 

ميزان استناد به سايت "شاخص  2016نمود كه در سال شاخص ارزيابي مي 5ها را بر اساس اين مؤسسه هر ساله دانشگاه 

 حذف گرديده است.هاي ارزيابي اين نظام از مجموعه شاخص "( Citation Flowدانشگاه )

توسط  ( Page Rank) رتبه صفحات بروزرسانيبا توجه به اينکه : (Moz Domain Authority) دامنه اعتبار در موز (1

Google  سنجي جايگزين رتبه صفحات در گوگل شده است.اين شاخص جهت وب است شدهمتوقف 

 (Alexa Global Rank) الکسا يموتور جستجوسايت در رتبه ترافيك وب (2

 (Majestic Referring Subnets) اندكنندگان معرفي كردههايي كه سايت دانشگاه را به بازديدتعداد سايت (3

 (Majestic Trust Flow) هاي داده شده به سايت دانشگاهبودن و كيفيت لينك دارزشمن (4

 

 .ICU4 /icu.org4http://www سايت اصلي :منبع

 

 

 

 

 ده دانشگاه برتر ايرانرتبه : 1جدول 

                                                           
1 4 International Colleges & Universities 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://www.majesticseo.com/
https://www.majesticseo.com/
http://www.4icu.org/
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 *رتبه در آسيا رتبه در جهان نام دانشگاه رديف

 21 183 دانشگاه تهران 1

 53 342 كاربردي -دانشگاه جامع علمي 2

 97 549 دانشگاه فردوسي مشهد  3

 178 861 دانشگاه علوم پزشكي تهران 4

 - 1043 بهشتي دانشگاه شهيد 5

 - 1114 علم و صنعت ایران دانشگاه 6

 - 1134 ايفني و حرفه دانشگاه 7

 - 1135 ترتيب مدرس دانشگاه 8

 - 1137 دانشگاه صنعتي اميركبير 9

 - 1240 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 10

 باشد.در آسيا قابل حصول نميها دانشگاه برخي از  ، رتبهشونددانشگاه برتر آسيا معرفي مي 100با توجه به اینكه صرفا * 

 
 
 
 

 

 

 ده دانشگاه برتر آسيارتبه : 2جدول 

 رتبه جهانی نام كشور  نام دانشگاه  رديف
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 48 چين دانشگاه فودان 1

 60 ژاپن دانشگاه توكيو 2

 63 چين تسينگ هوادانشگاه  3

 69 تایوان دانشگاه ملي تایوان 4

 72 چين نگ شانگهايجيائو تادانشگاه  5

 86 چين ژجيانگ دانشگاه 6

 101 چين دانشگاه پكن 7

 104 سنگاپور سنگاپور دانشگاه ملي 8

 110 ژاپن تودانشگاه كيو 9

 116 هنگ كنگ دانشگاه هنگ كنگ 10

 

 

 

 

 

 ده دانشگاه برتر جهانرتبه : 3جدول 

 نام كشور  نام دانشگاه  رديف

 ایاالت متحده آمریكا ماساچوست صنعتيموسسه  1

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه استنفورد 2
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 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه هاروارد 3

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه كاليفرنيا، بركلي 4

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه كرنل 5

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه واشنگتن 6

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه پردو 7

 ایاالت متحده آمریكا پندانشگاه ایالتي  8

 ایاالت متحده آمریكا آنجلس، لسدانشگاه كاليفرنيا 9

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه كلمبيا در شهر نيویورك 10

 


