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    Roundبندي  : 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 - المللي تنوع بين -پژوهش - اي: آموزش حوزهبندي  رتبه
  علوم پزشكي - علوم اجتماعي -علوم فني -علوم طبيعي -عاوم زيستي -علوم انساني :بندي موضوعي رتبه
  بندي عملكرد پژوهشي رتبه
  ها بندي ميزان شهرت دانشگاه رتبه

  شيوه گردآوري اطالعات  8
   (GIPP)پروژه جهاني اطالعات سازماني 

  web of science نامه استنادي  نمايه
  نظرسنجي از شهرت دانشگاه

  ها شاخص  9

  :%40با وزنآموزش
  )%8وزن با ( نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجويان

  )%8وزن با ( آموختگان دوره كارشناسي نسبت اعضاي هيات علمي به دانش
  )%8وزن با ( علميآموختگان دوره دكتري به اعضاي هيات  نسبت دانش
  )%8وزن با ( آموختگان دوره كارشناسي آموختگان دوره دكتري به دانش نسبت دانش

  )%8وزن با ( شهرت جهاني آموزش
 :%40با وزنپژوهش

  )%8وزن با ( ميزان استناد به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي
  )%8وزن با ( التحصيالن مقطع دكتري به دانشجويان دكتري ورودي نسبت فارغ

  )%8وزن با ( تاثير نرماليزه استناد
  )%8وزن با ( نويسنده مشتركالمللي با  سهم مقاالت بين

  )%8وزن با ( شهرت پژوهشي دانشگاه
  :%10 با وزنالملليتنوع بين

  )%2وزن با ( المللي سهم اعضاي هيات علمي بين
  )%2وزن با ( المللي سهم دانشجويان بين

  )%2وزن با ( المللي با نويسنده مشترك سهم مقاالت بين
  )%2وزن با ( شهرت در خارج از منطقه

  )%2وزن با ( المللي سطح بين
  :%10با وزنپايداري مالي

  )%2وزن با ( هيات علمينسبت درآمد دانشگاه به اعضاي 
  )%2وزن با ( نسبت درآمد دانشگاه به دانشجويان

  )%2وزن با ( نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشي دانشگاه
  )%2وزن با ( نسبت درآمد پژوهشي به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي

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

  2010سال   اولين نتايج  10

  ساالنه  هاي ارزيابي دوره  11

درهاي حائز رتبهتعداد دانشگاه  12
  دانشگاه 783  جهان

هاي حائز رتبه درتعداد دانشگاه  13
  دانشگاه 11  ايران
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  2018و  2017در سال  هاي برتر ايران دانشگاه مقايسه رتبه: 2جدول 

  نام دانشگاه رديف
  رتبه در كشور  رتبه در جهان

2017  2018  2017  2018  
  1  1  237  264  علوم پزشكي تهران  1

  2  2  299  272  صنعتي شريف  2

  3  3  332  370  صنعتي اصفهان  3

  4  9  369  642  تهران  4

  5  6  472  560  فردوسي مشهد  5
  6  -  506  -  نوشيرواني بابلصنعتي   6

  7  5  512  516  علم و صنعت ايران  7

  8  4  534  487  علوم پزشكي كردستان  8

  9  8  678  630  اصفهان  9

  10  10  690  672  شهيد بهشتي  10

  11  11  768  732  عالمه طباطبايي  11

  -  7  -  588  علوم پزشكي ايران  12

  

  

  

  در جهان هاي برتر ايران دانشگاه رتبه: 3جدول 

 در جهانكل رتبه   نام دانشگاه رديف
  در هر حوزهرتبه 

  پايداري مالي  المللي تنوع بين  پژوهش  آموزش
  216  704  467  25  237  علوم پزشكي تهران  1

  262  700  296  223  299  صنعتي شريف  2

  265  634  288  357  332  صنعتي اصفهان  3

  654  670  433  175  369  تهران  4

  636  680  535  247  472  فردوسي مشهد  5
  532  780  403  496  506  نوشيرواني بابل  6

  433  779  375  561  512  علم و صنعت ايران  7

  550  763  630  267  534  علوم پزشكي كردستان  8

  603  774  647  577  678  اصفهان  9

  669  771  716  479  690  شهيد بهشتي  10

  657  776  757  709  768  عالمه طباطبايي  11

  



۴ 

ع عاو  نا ه  و ی و  ھد - ر ی  دو ه    دا

  
  

  ها شاخص هر يك از دانشگاه فردوسي مشهد دررتبه : 4جدول 

  رتبه در كشور  رتبه در جهان   نام شاخص  گروه شاخص  رديف
1  

  آموزش

  8 701  نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجويان

  2  191  آموختگان دوره كارشناسي هيات علمي به دانش نسبت اعضاي  2

  5  209 آموختگان دوره دكتري به اعضاي هيات علمي نسبت دانش  3

  4  133  آموختگان دوره كارشناسي آموختگان دوره دكتري به دانش نسبت دانش  4

  3  366 شهرت جهاني آموزش  5

6  

  پژوهش

  6  448  علمي آموزشي و پژوهشيميزان استناد به اعضاي هيات 

  7  646  التحصيالن مقطع دكتري به دانشجويان دكتري ورودي نسبت فارغ  7

  9  614  تاثير نرماليزه استناد  8

  5  236  المللي با نويسنده مشترك سهم مقاالت بين  9

  5  520  شهرت پژوهشي دانشگاه  10

11  

  المللي تنوع بين

  11  774  المللي علمي بينسهم اعضاي هيات 

  1  586  المللي سهم دانشجويان بين  12

  4  687  المللي با نويسنده مشترك سهم مقاالت بين  13

  3  350  شهرت در خارج از منطقه  14

  3  680 المللي تراز بين  15

16  

  پايداري مالي

  11  734  نسبت درآمد دانشگاه به اعضاي هيات علمي

  11  762  نسبت درآمد دانشگاه به دانشجويان  17

  2  16  نسبت تعداد مقاالت به درآمد پژوهشي دانشگاه  18

  10  667  نسبت درآمد پژوهشي به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي  19

  5  445 نسبت درآمد پژوهشي به درآمد موسسه  20
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  بندي كلي رتبههاي برتر آسيا در  دانشگاه: 5جدول 

  رتبه كل در جهان  نام كشور  نام دانشگاه رديف

  35  كره جنوبي  دانشگاه ملي سئول  1

  37  كره جنوبي  موسسه پيشرفته علم و تكنولوژي كره  2

  46  چين  دانشگاه پكن  3

  49  ژاپن  دانشگاه توكيو  4

  50  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  5

  60  ژاپن  دانشگاه كيوتو  6

  64  چين  فوداندانشگاه   7

  68  چين  دانشگاه تسيگهوا  8

  73  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  9

  75  كنگ هنگ  كنگ دانشگاه علم و صنعت هنگ  10

  

  

  

  بندي كلي هاي برتر جهان در رتبه دانشگاه: 6 جدول

  

  

  نام كشور  نام دانشگاه رديف

  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

  اياالت متحده آمريكا دانشگاه شيكاگو  2

  اياالت متحده آمريكا موسسه صنعتي كاليفرنيا  3

  انگلستان ي لندن كالج سلطنت  4

  اياالت متحده آمريكا دانشگاه استنفورد  5

  اياالت متحده آمريكا موسسه صنعتي ماساچوست   6

  اياالت متحده آمريكا دانشگاه كلمبيا  7

  آمريكااياالت متحده  دانشگاه نورت وسترن  8

  اياالت متحده آمريكا دانشگاه پرينستون  9

  انگلستان كمبريج دانشگاه  10


