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 2023 ژانويه -(WR1بندي وبومتريك ) معرفی نظام رتبه 
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  2023تا  2018هاي : رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در سال1جدول 

 سال

 بنديسطح رتبه

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 10 10 9 7 9 7 9 9 9 9 8 کشور

هاي تابع دانشگاه

 وزارت عتف
7 7 7 7 7 5 7 5 6 6 5 

 226 221 207 188 174 196 203 220 231 233 216 آسیا

 935 935 930 876 884 908 956 961 1011 989 963 جهان

 

 رانيرتبه ده دانشگاه برتر ا :2جدول 

 نام دانشگاه رديف
رتبه در 

 جهان

در رتبه 

 آسیا

 رتبه در

 خاورمیانه

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 203 398 547 3 42 293 دانشگاه تهران 1

 283 285 1427 10 78 458 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 481 473 1646 17 124 622 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

 516 611 1509 18 130 638 دانشگاه صنعتی شريف 4

 488 580 2763 26 160 738 دانشگاه صنعتی امیركبیر 5

 540 595 3190 29 199 848 دانشگاه علوم پزشکی تبريز 6

 513 660 3521 31 204 861 دانشگاه علم و صنعت ايران 7

 936 673 1812 35 219 909 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 8

 649 667 3067 37 225 932 مشهد دانشگاه علوم پزشکی 9

 683 659 2852 38 226 935 دانشگاه فردوسی مشهد 10
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 : رتبه ده دانشگاه برتر آسیا 3جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف
رتبه 

 جهانی

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 3 79 108 23 چین هوا گنیدانشگاه تس 1

 12 150 73 31 چین دانشگاه پکینگ 2

 22 60 119 46 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 3

 54 215 96 65 ژاپن دانشگاه توكیو 4

 11 159 255 67 چین جیاتانگ شانگهایدانشگاه  5

 9 214 247 68 چین دانشگاه ججیانگ 6

 87 77 117 74 كنگهنگ هنگ كنگ دانشگاه 7

 93 92 137 80 كنگهنگ هنگ كنگ چینی دانشگاه 8

 36 95 304 86 سنگاپور انگینان یدانشگاه صنعت 9

 128 155 124 88 كنگهنگ هنگ كنگ یتیدانشگاه س 10
 

  جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 1 1 1 اياالت متحده آمريکا دانشگاه هاروارد 1

 4 2 3 اياالت متحده آمريکا دانشگاه استنفورد 2

 15 3 1 متحده آمريکااياالت  موسسه صنعتی ماساچوست 3

 27 4 4 اياالت متحده آمريکا ایفرنیكال یدانشگاه بركل 4

 5 5 15 انگلستان دانشگاه آكسفورد 5

 8 10 8 اياالت متحده آمريکا میشیگان دانشگاه 6

 10 80 6 اياالت متحده آمريکا دانشگاه واشنگتن 7

 23 15 5 آمريکا متحده اياالت دانشگاه كرنل 8

 18 7 9 اياالت متحده آمريکا ایفرنیكال كلمبیا دانشگاه 9

 7 35 16 آمريکا متحده اياالت دانشگاه جان هاپکینز 10

 


