
 
 

   ١

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٤سال

 

 

 يريز برنامه گروه ٣-٥-٢

 

 المللی نياي و ب بندي منطقه هاي رتبه جايگاه رقابتي دانشگاه فردوسي مشهد در نظام

 ٢٠١٥-بندي سايماگو دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه ١: رتبه١-٣-٥-٢جدول

 

 

 ٢٠١٣-٢٠١٥هاي در سالو بندي سايماگ : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٢-٣-٥-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ملی
 ٣ ٣ ٣ های جامع دانشگاه

 ٨ ٧ ٧ ها كليه دانشگاه

 ٥٥٨ ٦٦٩ ٧٢٧ جهاني

 

 ٢٠١٥ -بندي ليدن دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه ٤: رتبه٣-٣-٥-٢جدول

 دانشگاه برتر ايران(دانشگاه تهران) دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه

 ملی
 ١ ٣ های جامع دانشگاه

 ١ ٨ ها كليه دانشگاه

 ٥٥ ١٧٠ آسيايي

 ٢٣٤ ٥٨١ جهاني

 

 

 

 

 

                                                 
 ماگو مدنظر است. يبندی سا رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در شاخص تعداد مقاالت نظام رتبه١

 ت دارند.يلی فعاليهای تحص ه مقاطع و گروهيکه در کل باشند مید وزارت علوم ييهای مورد تا دانشگاه ،های جامع منظور از دانشگاه٢

 د.نباش د وزارت علوم میييهای جامع و صنعتی مورد تا دانشگاهها،  ه دانشگاهيمنظور از کل٣

 دن مدنظر است.يبندی ل رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در شاخص تعداد مقاالت نظام رتبه٤

 دانشگاه برتر ايران (دانشگاه تهران) دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه

 ١ ٣ ٢های جامع دانشگاه ملی

 ١ ٨ ٣ها  كليه دانشگاه

 ٤٠٠ ٥٥٨ جهاني
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 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٤سال

 

 

 ٢٠١٣-٢٠١٥هاي بندي ليدن در سال :رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٤-٣-٥-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ملی
 های جامع دانشگاه

ن سال ايدانشگاه در 

ده يحائز رتبه نگرد

 .است

٣ ٣ 

 ٨ ٩ ها كليه دانشگاه

 ١٧٠ ١٨٩ ايیيآس

 ٥٨١ ٦٥٨ جهاني

 

 ٢٠١٥ -بندي يورپ : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٥-٣-٥-٢جدول

 دانشگاه برتر ايران(دانشگاه تهران) دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه

 ملی
 ١ ٢ های جامع دانشگاه

 ١ ٦ ها كليه دانشگاه

 ٥٥ ١٧٦ آسيايي

 ٣٣١ ٧٢٥ جهاني

 

 ٢٠١٣-٢٠١٥هاي يورپ در سالبندي  رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه :٦-٣-٥-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ملی
 ٢ ٢ ٣ های جامع دانشگاه

 ٦ ٦ ٨ ها كليه دانشگاه

 ١٧٦ ١٧٣ ٢٣٩ آسيايی

 ٧٢٥ ٧٣٤ ٩٢٦ جهاني

 

 ٢٠١٥  -وبومتريكبندي  مشهد در نظام رتبه: رتبه دانشگاه فردوسي ٧-٣-٥-٢جدول

 بندي سطح رتبه
 دانشگاه برتر ايران(دانشگاه تهران) دانشگاه فردوسي مشهد

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ١ ١ ٢ ٢ های جامع دانشگاه

 ١ ١ ٢ ٣ ها كليه دانشگاه

 ٧١ ٦٤ ١١٣ ١٤٠ آسيايی

 ٤٢٧ ٣٦٣ ٥٩٥ ٦٦٤ جهاني
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 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٤سال

 

 

 ٢٠١٣-٢٠١٥هاي بندي وبومتريك در سال نظام رتبه : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در٨-٣-٥-٢جدول

 ماه/سال

 بندي سطح رتبه

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ های جامع دانشگاه

 ٢ ٣ ٢ ٢ ٥ ٢ ها كليه دانشگاه

 ١١٣ ١٤٠ ١٢٩ ١٥٥ ٢٩٧ ١٧٤ آسيايی

 ٥٩٥ ٦٦٤ ٦٣٠ ٧١٥ ١١٥١ ٨١٥ جهاني

 

 ٢٠١٥-٤ICUبندي  رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه:٩-٣-٥-٢جدول

 بندي سطح رتبه
 دانشگاه برتر ايران(دانشگاه تهران) دانشگاه فردوسي مشهد

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ١ ١ ٢ ٢ های جامع دانشگاه

 ١ ١ ٢ ٣ ها كليه دانشگاه

 ٧١ ٤٣  ٩٥ آسيايی

 ٣٤٤ ٢٦٧ ٤٥٥ ٥٠٣ جهاني

 

 ٣٢-٢٠١٥هاي  در سال ٤ICUبندي  : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه١٠-٣-٥-٢جدول

 ماه/سال

 بندي سطح رتبه

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ های جامع دانشگاه

 ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ها كليه دانشگاه

  ٩٥   ٩٢ ٧٠ آسيايی

 ٤٥٥ ٥٠٣ ٥٣٢ ٥١٦ ٤٧٧ ٤٧٩ جهاني

 


