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  2014 ژانویه -  4ICU1 بندي  رتبه نظاممعرفی 

 مقدمه  

ها و موسسات آموزشی جهان  دانشگاهبندي  فعالیت خود را در زمینه ارزیابی و رتبه 2005از سال   ،4ICUبندي  موسسه رتبه

دانشگاه و مرکز آموزشی را از  11000این موسسه هر ساله حدود . آغاز نموده است آنان  سایت شهرت وبمیزان بر اساس 

 موتور جستجوي 3از  جهت این بررسیاطالعات مورد نیاز . دهدقرار می بندي رتبه وارزیابی مورد جهان کشور  200

Google  ،Alexa  وMajestic Seo   گرددمیکسب . 

 هاي ارزیابی شاخص  

 )Google Page Rank( گوگل صفحات دررتبه  )1

 )Alexa Traffic Rank( الکسا يموتور جستجوسایت در رتبه ترافیک وب )2

 )Referring Domains( اندکنندگان معرفی کردههایی که سایت دانشگاه را به بازدیدتعداد سایت )3

 )Citation Flow( به سایت دانشگاه استنادمیزان  )4

 )Trust Flow( هاي داده شده به سایت دانشگاه بودن و کیفیت لینک دارزشمن )5

  

  /4ICU http://www.4icu.org سایت اصلی :منبع
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 ده دانشگاه برتر ایران: 1جدول 

  *رتبه در آسیا  رتبه در جهان  نام دانشگاه  ردیف

  44  255  تهراندانشگاه   1

  54  296  دانشگاه جامع علمی کاربردي  2

  -  516  دانشگاه فردوسی مشهد   3

  -  585  دانشگاه تربیت مدرس   4

  -  657  دانشگاه علوم پزشکی تهران  5

  -  1003  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  6

  -  1120  دانشگاه صنعتی اصفهان  7

  -  1211  دانشگاه شهیدبهشتی  8

  -  1228  دانشگاه صنعتی شریف  9

  -  1343  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  10

  .باشددر آسیا قابل حصول نمیها  دانشگاه برخی از   ، رتبهشونددانشگاه برتر آسیا معرفی می 100با توجه به اینکه صرفا * 
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 ده دانشگاه برتر آسیا: 2جدول 

  رتبه جهانی  نام کشور   نام دانشگاه   ردیف

  52  سنگاپور  دانشگاه ملی سنگاپور  1

  54  ژاپن  دانشگاه کیو  2

  58  چین  دانشگاه شینگهوا  3

  60  چین  دانشگاه پکن  4

  68  چین  دانشگاه جیوتانگ شانگهاي  5

  69  چین  دانشگاه فودان  6

  81  کره  دانشگاه ملی سئول  7

  83  تایوان  دانشگاه ملی تایوان  8

  93  کره  موسسه پیشرفته علم و فناوري کره  9

  98  ژاپن  دانشگاه توکیو  10
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 ده دانشگاه برتر جهان: 3جدول 

  نام کشور   نام دانشگاه   ردیف

 متحده آمریکاایاالت   ماساچوست صنعتیموسسه   1

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه استنفورد  2

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه هاروارد  3

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کالیفرنیا، برکلی  4

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کرنل  5

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه میشیگان  6

  متحده آمریکاایاالت   دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورك  7

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه ایالتی پن  8

  ایاالت متحده آمریکا  آستیندانشگاه تگزاس در   9

  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه واشنگتن  10

  


