
 
 

   ١

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٣سال

 

 

 يريز برنامه گروه ٣-٦-٢

 

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

 ٢٠١٤ -)ISCپايگاه استنادي علوم جهان اسالم (: رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در ١-٣-٦-٢ جدول

 

 

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي  در سال )ISCپايگاه استنادي علوم جهان اسالم (: رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در ٢-٣-٦-٢ جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه

*٢٠١٤ ٢٠١٣* ٢٠١٢ 

 ٣٥ - - جهان اسالم

 تی منتشر نشده است.در این سالها اطالعا *                             

 

 ٢٠١٤-بندي سايماگو دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه ١: رتبه٣-٣-٦-٢جدول

 

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي در سالو بندي سايماگ رتبه: رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام ٤-٣-٦-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ملی
 ٣ ٣ ٣ های جامع دانشگاه

 ها كليه دانشگاه
٧ ٧ ٨ 

 ٦٦٩ ٧٢٧ ١٠٨٤ 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 دانشگاهمنظور از ٢

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

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

 ١ ٣٥ جهان اسالم

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

 ملی
 ١ ٣ ٢های جامع دانشگاه

 ١ ٧ ٣ها  كليه دانشگاه

 ١٨٠ ٦٦٩ جهاني



 
 

   ٢

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٣سال

 

 

 ٢٠١٤ -بندي ليدن دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه ١: رتبه٥-٣-٦-٢جدول

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

 ملی
 ١ ٣ های جامع دانشگاه

 ها كليه دانشگاه
١ ٩ 

 ٥٧ ١٨٩ آسيايي

 ٢٤٩ ٦٥٨ جهاني

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي بندي ليدن در سال :رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٦-٣-٦-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٤ ٢٢٠١٣ ٢٠١٢٢ 

 ملی
 ١ - - های جامع دانشگاه

 ١ - - ها كليه دانشگاه

 ٥٧ - - ايیيآس

 ٢٤٩ - - جهاني

 

 ٢٠١٤ -بندي يورپ : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٧-٣-٦-٢جدول

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

 ملی
 ١ ٢ های جامع دانشگاه

 ١ ٦ ها كليه دانشگاه

 ٥٦ ١٧٣ آسيايي

 ٣٣٤ ٧٣٤ جهاني

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي يورپ در سالبندي  :رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه٨-٣-٦-٢جدول

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ملی
 ٢ ٣ ٤ های جامع دانشگاه

 ها كليه دانشگاه
٦ ٨ ٩ 

 ١٧٣ ٢٣٩ ٢٧٣ آسيايی

 ٧٣٤ ٩٢٦ ١٠٠٣ جهاني

 

                                                 
 لیدن مدنظر است.بندی  رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در شاخص تعداد مقاالت نظام رتبه١

 دانشگاه فردوسي مشهد، حايز رتبه نشده است.٢



 
 

   ٣

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٣سال

 

 

 ٢٠١٤  -بندي وبومتريك مشهد در نظام رتبه: رتبه دانشگاه فردوسي ٩-٣-٦-٢جدول

 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 ٢ ها كليه دانشگاه

 ٧١ ١١٥ ١٢٩ ١٥٥ آسيايی

 ٣٩٨ ٥٩٤ ٦٣٠ ٧١٥ جهاني

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي بندي وبومتريك در سال : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه١٠-٣-٦-٢جدول

 ماه/سال

 بندي سطح رتبه

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ های جامع دانشگاه

 ٢ ٢ ٥ ٢ ٣ ٢ ها كليه دانشگاه

 ١٢٩ ١٥٥ ٢٩٧ ١٧٤ ١ - آسيايی

 ٦٣٠ ٧١٥ ١١٥١ ٨١٥ ٧٤٢ ٦٧٣ جهاني

 

 ٢٠١٤-٤ICUبندي  رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه:١١-٣-٦-٢جدول

 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 ٣ ٢ ها كليه دانشگاه

 ٤٨ ٤٤ ٢- یآسياي

 ٣٠٠ ٢٥٥ ٥٣٢ ٥١٦ جهاني

 

 ٢٠١٢-٢٠١٤هاي  در سال ٤ICUبندي  : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه١٢-٣-٦-٢جدول

 ماه/سال

 بندي سطح رتبه

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢٣ 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ملی
 ٢ ٢ ٢ ٢ - های جامع دانشگاه

 ٣ ٢ ٢ ٢ - ها دانشگاهكليه 

 - - ٩٢ ٧٠ - یآسياي

 ٥٣٢ ٥١٦ ٤٧٧ ٤٧٩ - جهاني

 

                                                 
 باشد. اين اطالعات غير قابل احصاء مي١

 دانشگاه فردوسي مشهد، حايز رتبه نشده است.٢

 باشد. ين اطالعات غير قابل احصاء ميا٣


