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منابعرزیی و توسعه هممعاونت ربان -دااگشنه فردوسی مشهد  

 2020 ژانویه – UniRank بندي رتبه نظاممعرفی 

 مقدمه 

1هاي گذشته با نام )که در سال uniRank بنديموسسه رتبه
ICU4 )فعالیت خود را در  2005از سال  ،فعالیت داشته است

میزان شهرت جهان بر اساس  و پژوهشي ها و موسسات آموزشيدانشگاهبندي زمینه ارزيابي و رتبهدر کشور استرالیا در 

مورد را جهان کشور  200دانشگاه و مرکز آموزشي از  13600آغاز نموده است. اين موسسه هر ساله حدود  آنان سايتوب

دهد که داراي مجوز رسمي بررسي و ارزيابي قرار ميتنها موسساتي را مورد اين موسسه . دهدقرار مي بنديرتبه وارزيابي 

به چهره را هاي رسمي چهره موزشآارشد هستند و د، داراي مقاطع کارشناسي و يا کارشناسينذيل قوانین کشور هست

موسسات آموزش کنند، را اعطا مي ايهاي فني و حرفهمدارک دوساله مانند دورهتنها شوند. بنابراين موسساتي که شامل مي

     شوند. بندي نميرتبهگفته را ندارند مشمول ارزيابي و هر يک از شرايط پیشموسساتي که از راه دور و يا 

 و منابع اطالعاتي هاي ارزيابيشاخص 

1) Moz Domain Authority  

2) Alexa Global Rank  

3) Similar Web Global Rank  

4) Majestic Referring Domains  

5) Majestic Trust Flow  

 
 

  .icu.org4http://www/ :منبع

 

 

                                                           
1 4 International Colleges & Universities 

https://moz.com/learn/seo/domain-authority
https://www.similarweb.com/knowledgebase/glossary/website-rank/
https://majestic.com/support/glossary#RefDomain
https://majestic.com/support/glossary#TopicalTrustFlow
http://www.4icu.org/
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منابعرزیی و توسعه عاونت ربانهمم  -دااگشنه فردوسی مشهد  

  2020تا  2015هاي سال - UniRankبندي رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه: 1جدول 

    سال              

 

 بنديسطح رتبه

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 هيژانو جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 8 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 کشور

 **- 149 128 123 81 129 132 97 72 - 95 *آسیا

 991 629 626 595 592 794 1061 549 447 445 503 جهان

 شوند. دويست دانشگاه برتر آسیا معرفي مي 2016سال  ازصد دانشگاه برتر و  2015 در سال *

 .دباشنمي حصول قابلدانشگاه  آسیا دررتبه  لذا دانشگاه اول آسیا قرار نگرفته است. 200دانشگاه فردوسي مشهد در جمع  **
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منابعرزیی و توسعه هممعاونت ربان -دااگشنه فردوسی مشهد  

 

 2020ژانویه  -UniRank يبندرتبه نظام در ده دانشگاه برتر ایرانرتبه : 2جدول 
 

 *رتبه در آسيا رتبه در جهان دانشگاهنام  ردیف

 7 86 دانشگاه تهران 1

 121 607 بهشتي دانشگاه شهيد 2

 141 684 دانشگاه صنعتي اميركبير 3

 168 791 دانشگاه علوم پزشكي تهران 4

 181 850 دانشگاه علم و صنعت ایران 5

 200 935 دانشگاه جامع علمي كاربردی 6

 - 954 شریف دانشگاه صنعتي 7

 - 991 دانشگاه فردوسي مشهد  8

 - 1099 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 9

 - 1198 دانشگاه تربيت مدرس 10

 اشد.بدر آسيا قابل حصول نميها دانشگاه برخي از  ، رتبهشونددانشگاه برتر آسيا معرفي مي 200با توجه به اینكه صرفا * 
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منابعرزیی و توسعه هممعاونت ربان -دااگشنه فردوسی مشهد  

 2020ژانویه  -UniRank يبندرتبه نظام در ده دانشگاه برتر آسيارتبه : 3جدول 

 رتبه جهانی نام كشور  نام دانشگاه  ردیف

 37 چين نگ شانگهایجيائو تادانشگاه  1

 40 چين دانشگاه فودان 2

 55 چين يگوانگشدانشگاه  3

 59 عربستان سعودی سعود ملک دانشگاه 4

 69 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 5

 74 چين هوادانشگاه تسينگ  6

 86 ایران  دانشگاه تهران 7

 92 ژاپن دانشگاه توكيو 8

 95 چين دانشگاه پكن 9

 109 تركيه آنادولو دانشگاه 10
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منابعرزیی و توسعه هممعاونت ربان -دااگشنه فردوسی مشهد  

 2020ژانویه  -UniRank يبندرتبه نظام در ده دانشگاه برتر جهانرتبه : 4جدول 
 

 نام كشور  نام دانشگاه  ردیف

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه صنعتي ماساچوست 1

 ایاالت متحده آمریكا دانشگاه هاروارد 2

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه استنفورد 3

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه بركلي كاليفرنيا 4

 كایآمر متحده االتیا پردو دانشگاه 5

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه كرنل 6

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه واشينگتن 7

 آمریكا متحده ایاالت نيویورک كلمبيادانشگاه  8

 آمریكا متحده ایاالت دانشگاه ميشيگان 9

 آمریكا متحده ایاالت ايلوانيپنس يالتیا دانشگاه 10

 


