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  2017در سال   Round بندي نظام رتبهمعرفي و نتايج 
 Round Ranking  

  بندي  : اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 

 توضيحات موضوعات رديف
  Round University Ranking (RUR)  نام موسسه  1

  Roundranking.com  آدرس سايت  2

  2013) 1392(   سال شروع فعاليت  3

  روسيه، مسكو  كشور  4

  فصل بهار  زمان ارزيابي  5

  در موسسه تامسون رويترز ثبت شده باشد.  (GIPP)پروژه جهاني اطالعات سازماني هايي كه اطالعاتشان در  موسسه  شرايط ورود  6

  انواع نتايج مورد انتشار  7

  رتبه بندي كلي
  پايداري مالي -سازي المللي بين -پژوهش - اي: آموزش حوزهبندي  رتبه
  علوم پزشكي - علوم اجتماعي -علوم فني -علوم طبيعي -عاوم زيستي -علوم انساني :موضوعيبندي  رتبه
  موضوعي  -اي حوزهبندي  رتبه
  عملكرد پژوهشي بندي رتبه
  ها ميزان شهرت دانشگاهبندي  رتبه

  شيوه گردآوري اطالعات  8
   (GIPP)پروژه جهاني اطالعات سازماني 

  web of science نامه استنادي  نمايه
  نظرسنجي از شهرت دانشگاه

  ها شاخص  9

 :%40آموزش
  علمي به دانشجوياننسبت اعضاي هيات 

  آموختگان دوره كارشناسي نسبت اعضاي هيات علمي به دانش
  آموختگان دوره دكتري به اعضاي هيات علمي نسبت دانش
  آموختگان دوره كارشناسي آموختگان دوره دكتري به دانش نسبت دانش

  شهرت جهاني آموزش
 :%40پژوهش

  پژوهشيميزان استناد به اعضاي هيات علمي آموزشي و 
  التحصيالن مقطع دكتري به دانشجويان دكتري ورودي نسبت فارغ

  تاثير نرماليزه استناد
  نسبت مقاالت به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي

  شهرت پژوهشي دانشگاه
  :%10الملليتنوع بين

  المللي سهم اعضاي هيات علمي بين
  المللي سهم دانشجويان بين

  نويسنده مشترك المللي با سهم مقاالت بين
  شهرت در خارج از منطقه

  المللي سطح بين
  :%10پايداري مالي

  نسبت درآمد دانشگاه به اعضاي هيات علمي
  نسبت درآمد دانشگاه به دانشجويان

  نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشي دانشگاه
  نسبت درآمد پژوهشي به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي

  به درآمد موسسهنسبت درآمد پژوهشي 

  2010سال   اولين نتايج  10

  ساالنه  هاي ارزيابي دوره  11

هاي حائز رتبه درتعداد دانشگاه  12
  دانشگاه 763  جهان

هاي حائز رتبه درتعداد دانشگاه  13
  دانشگاه 11  ايران
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  هاي برتر ايران وضعيت دانشگاه: 2جدول 

  ها شاخصگروهرتبه در  رتبه در جهان  نام دانشگاه  رديف
  پايداري مالي  المللي تنوع بين پژوهش آموزش

  218  697  504  26  264  علوم پزشكي تهران  1
  273  662  267  204  272  صنعتي شريف  2
  268  685  338  363  370  صنعتي اصفهان  3
  517  738  594  201  487  علوم پزشكي كردستان  4
  433  759  404  534  516  علم و صنعت ايران  5
  678  734 581 348 560 مشهدفردوسي 6
  375  760  732  217  588  علوم پزشكي ايران  7
  619  732  698  400  630  اصفهان  8
  680  478  642  602  642  تهران  9
  640  748  722  462  672  شهيد بهشتي  10
  636  754  711  641  732  عالمه طباطبايي  11

  

  

  ها : وضعيت دانشگاه فردوسي مشهد در شاخص2جدول 

  رتبه دانشگاه  وزن شاخص نام شاخص شاخصگروه رديف

  

  آموزش

  690  %8  نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجويان

  332  %8  آموختگان دوره كارشناسي نسبت اعضاي هيات علمي به دانش  

  152  %8 آموختگان دوره دكتري به اعضاي هيات علمي نسبت دانش  

  175  %8  دوره كارشناسيآموختگان  آموختگان دوره دكتري به دانش نسبت دانش  

  490  %8 شهرت جهاني آموزش  

  

  پژوهش

  468  %8  ميزان استناد به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي

  688  %8  التحصيالن مقطع دكتري به دانشجويان دكتري ورودي نسبت فارغ  

  603  %8  تاثير نرماليزه استناد  

  245  %8  پژوهشينسبت مقاالت به اعضاي هيات علمي آموزشي و   

  624  %8 شهرت پژوهشي دانشگاه  

  

  المللي تنوع بين

  757  %2  المللي سهم اعضاي هيات علمي بين

  628  %2  المللي سهم دانشجويان بين  

  670  %2  المللي با نويسنده مشترك سهم مقاالت بين  

  623  %2  شهرت در خارج از منطقه  

  734  %2 المللي سطح بين  

  

  پايداري مالي

  569  %2  نسبت درآمد دانشگاه به اعضاي هيات علمي

  695  %2  نسبت درآمد دانشگاه به دانشجويان  

  2  %2  نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشي دانشگاه  

  746  %2  نسبت درآمد پژوهشي به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي  

  757  %2  نسبت درآمد پژوهشي به درآمد موسسه  


