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وضعیت 23دانشگاه کشور در یک رتبهبندی جهانی/ دانشگاه تهران در صدر جدول

  لابراتوار  تحقیقاتی رتبه بندی دانشگاهها بر اساس عملکرد آکادمیک URAP آخرین وضعیت  رتبه بندی دانشگاههای جهان را در دوره 2013 - 2012 اعلام کرده است و بر  اساس آن دانشگاه تهران با رتبه 170 در صدر 23دانشگاه ایرانی حاضر در این  رتبه بندی قرار دارد.        
    

به گزارش خبرنگار مهر، لابراتوار تحقیقاتی رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس  عملکرد آکادمیک (performance Academic by Ranking University) از سال 2009  بیش از 2000 دانشگاه برتر در سراسر جهان را بر اساس معیارهای کمی و کیفی  رتبه بندی کرده است.

همچنین بر اساس اعلام این مرکز، 10 دانشگاه برتر جهان شامل دانشگاه  هاروارد از آمریکا، دانشگاه تورنتو از کانادا، دانشگاه استنفورد از آمریکا،  دانشگاه کالیفرنیا برکلی از آمریکا، دانشگاه میشیگان از آمریکا، دانشگاه  آکسفورد از انگلستان، دانشگاه واشنگتن در سیاتل از آمریکا، دانشگاه  کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه توکیو از ژاپن است.

بر اساس اعلام این مرکز رتبه بندی دانشگاه تهران دارای رتبه جهانی 170 است  و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک مجموعه در رتبه 226 و دانشگاه  علوم پزشکی تهران موفق به کسب رتبه 427 در بین کلیه دانشگاه های جهان شده  اند.

URAP رتبه کشوری در  URAP نام دانشگاه  رتبه جهانی در  
  دانشگاه تهران  170  1    
  دانشگاه آزاد اسلامی  226  2    
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  427  3    
  دانشگاه صنعتی شریف  498  4    
  دانشگاه تربیت مدرس  516  5    
  دانشگاه شیراز  676  6    
  دانشگاه صنعتی اصفهان  700  7    
  دانشگاه شهید بهشتی  834  8    
  دانشگاه علم و صنعت ایران  911  9    
  دانشگاه تبریز  937  10    
  دانشگاه فردوسی مشهد  1003  11    
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1135  12    
  دانشگاه اصفهان  1157  13    
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1180  14    
  دانشگاه رازی  1191  15    
  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی  1192  16     
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1200  17     
  دانشگاه بوعلی سینا همدان  1251  18     
  دانشگاه شهید باهنر کرمان  1295  19     
  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  1363  20     
  دانشگاه مازندران  1391  21     
  دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق  1521  22     
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1874  23     
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