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  ISCدانشگاه کشور توسط   110رتبه بندی 

 یعلم و فناور شیعلوم و پا یمؤسسه استناد یالمللنیب یعلم یهایو همکار یبه گزارش اداره روابط عموم

(ISC ،) یعلم و فناور شیعلوم و پا یمؤسسه استناددکتر سید احمد فاضل زاده رئیس (ISC)  :رتبه بندی و گفت

شورای گسترش  958نتایج این ارزیابی در جلسه انجام گرفت.  ISC توسط گروه رتبه بندیکشور  دانشگاه 110ارزیابی 

رتبه مطلق  شد کهمصوب و یید تأ 15/08/1401در روز یکشنبه به تاریخ  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش عالی

 . شودر دانشگاه اعالم ه

ها و موسسات آموزش  ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه معیارهای کلی در ،در این رتبه بندیدکتر فاضل زاده گفت: 

 بین ،(درصد 20 وزن با) نوآوری و فنآوری ،(درصد 25 وزن با)پژوهش  ،(درصد 30 وزن )با حوزه آموزش 6عالی در 

 تسهیالت و ساخت زیر اجتماعی، خدمات و( درصد 10 وزن با) اقتصادی اثرگذاری ،(درصد 10 وزن با)سازی  المللی

 .باشد می( درصد 5 وزن با)

شوند که عملکرد و زیر شاخص تقسیم میهر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی وی افزود: 

 نشان داده شده است. اصلی بر اساس هر معیارجدول زیر  شود،ارزیابی میبه صورت جداگانه دانشگاه در هر یک از آنها 

 

 وزن معیارهای کلی رتبه بندی معیارها

A 30 آموزش% 

B 25 پژوهش% 

C 20 نوآوری و فناوری% 

D 10 سازی المللی بین% 

E 10 اقتصادی اثرگذاری% 

F 5 تسهیالت و زیرساخت اجتماعی، خدمات% 

 
رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع  به منظور اطالعات مورد نیازفاضل زاده ادامه داد: 

می باشد، خوداظهاری دانشگاه  ISCآوری شده است: اطالعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی 

برخی آید و نیز ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می

رتبه بندی  های زیر مجموعه در اختیار گروه سازمانیا  ، تحقیقات و فناوریموزشی که از طریق وزارت علوماطالعات آ

 قرار داده می شود. 

مورد  دانشگاه حضور داشتند که اطالعات آنها 110 مجموعا تعداد ،1399-1400در رتبه بندی سال  وی گفت:

ند. تفاوت این ه ادسته بندی شده و مورد رتبه بندی قرار گرفت هر یک ،و براساس ماموریت بررسی و ارزیابی قرار گرفت

به صورت مستقل  زیرنظامدانشگاه های  ،دسته بندی این در پیش این است که های دسته بندی با رتبه بندی سال

 باشد.می
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 باشد:ها براساس نوع دانشگاه به شرح زیر میآمار حضور دانشگاه

1399-1400گاه های حاضر در رتبه بندی سال دانش تعداد  

 دانشگاه جامع 74

 دانشگاه صنعتی 25

 دانشگاه هنر 4

 های علوم کشاورزیدانشگاه  4

 دانشگاه های زیرنظام 3

 جمع کل 110

 

 رتبه مطلق دانشگاه های جامع کشور در جدول زیر نشان داده شده است.

 1399-1400رتبه بندی سال جایگاه دانشگاه های جامع کشور در 

 رتبه نام دانشگاه جامع  رتبه نام دانشگاه جامع

 38 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  1 دانشگاه تهران

 39 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  2 دانشگاه فردوسی مشهد

 40 دانشگاه فسا  3 دانشگاه تربیت مدرس

 41 دانشگاه حکیم سبزواری  4 دانشگاه شهید بهشتی

 42 دانشگاه بیرجند  5 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 43 دانشگاه دامغان  6 دانشگاه شیراز

 44 دانشگاه ایالم  7 دانشگاه تبریز

 45 دانشگاه بجنورد  8 دانشگاه اصفهان

 46 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  9 دانشگاه عالمه طباطبایی

 47 دانشگاه هرمزگان  10 دانشگاه گیالن

 48 دانشگاه تفرش  11 دانشگاه کردستان

 49 دانشگاه گنبد کاووس  12 دانشگاه رازی

 50 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  13 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 51 دانشگاه والیت  14 دانشگاه بوعلی سینا

 52 مراغهدانشگاه   15 دانشگاه شهید چمران اهواز

 53 دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه  16 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 54 مرکز آموزش عالی کاشمر  17 دانشگاه محقق اردبیلی

 55 دانشگاه مالیر  18 دانشگاه کاشان

 56 دانشگاه بناب  19 دانشگاه خوارزمی

 57 دانشگاه اردکان  20 دانشگاه سمنان

 58 دانشگاه نیشابور  21 ارومیهدانشگاه 

 59 دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره(  21 دانشگاه الزهرا )س(

 60 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی  23 دانشگاه یاسوج

 61 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  24 دانشگاه شهرکرد
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 1399-1400رتبه بندی سال جایگاه دانشگاه های جامع کشور در 

 رتبه نام دانشگاه جامع  رتبه نام دانشگاه جامع

 62 ایران فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. دانشگاه  25 دانشگاه یزد

 63 دانشگاه جیرفت  26 دانشگاه زنجان

 64 دانشگاه میبد  27 دانشگاه مازندران

 65 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  28 دانشگاه لرستان

 66 دانشگاه تربت حیدریه  29 دانشگاه اراک

 67 دانشگاه کوثر  30 دانشگاه زابل

 68 مجتمع آموزش عالی سراوان  31 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 69 دانشگاه جهرم  32 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 70 دانشگاه سلمان فارسی کازرون  33 دانشگاه قم

 71 دانشگاه بزرگمهر قائنات  34 دانشگاه خلیج فارس

 72 مرکز آموزش عالی الر  35 دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان

 73 مرکز آموزش عالی اقلید  36 دانشگاه گلستان

 74 مجتمع آموزش عالی گناباد  37 دانشگاه شاهد

 

 کشور در جدول زیر نشان داده شده است. صنعتی رتبه مطلق دانشگاه های

 1399-1400جایگاه دانشگاه های صنعتی کشور در رتبه بندی سال 

 رتبه نام دانشگاه صنعتی  رتبه نام دانشگاه صنعتی

 14 دانشگاه صنعتی اراک  1 امیرکبیردانشگاه صنعتی 

 15 دانشگاه صنعت نفت  2 دانشگاه علم و صنعت ایران

 16 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  3 دانشگاه صنعتی شریف

 17 دانشگاه صنعتی قوچان  4 دانشگاه صنعتی اصفهان

 18 دانشگاه صنعتی ارومیه  5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 19 دانشگاه صنعتی همدان  6 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 20 دانشگاه صنعتی قم  7 دانشگاه صنعتی سهند

 21 دانشگاه صنعتی بیرجند  8 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 22 دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر(  9 دانشگاه صنعتی شاهرود

 23 مجتمع آموزش عالی زرند  10 صنعتی شیرازدانشگاه 

 24 مرکز آموزش عالی محالت  11 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 25 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار  12 دانشگاه صنعتی سیرجان

  13 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان
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 داده شده است.در جدول زیر نشان به صورت درهمکرد رتبه مطلق دانشگاه های کشور 

 1399-1400 در رتبه بندی سال به صورت درهمکرد جامع و صنعتی جایگاه دانشگاه های کشور

 رتبه  دانشگاه درهمکردنام 
 

 رتبه  نام دانشگاه درهمکرد
 

 رتبه  نام دانشگاه درهمکرد

 1 دانشگاه تهران
 

 34 دانشگاه شهرکرد
 

 67 دانشگاه صنعتی اراک

 2 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 35 دانشگاه زنجان
 

 68 دانشگاه مراغه

 3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 36 دانشگاه اراک
 

 69 دانشگاه صنعتی قوچان

 4 دانشگاه صنعتی شریف
 

 37 دانشگاه لرستان
 

 70 مرکز آموزش عالی کاشمر

 5 دانشگاه تربیت مدرس
 

 38 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
 

 71 دانشگاه صنعتی ارومیه

 6 دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 39 دانشگاه قم
 

 72 دانشگاه اردکان

 7 دانشگاه شهید بهشتی
 

 40 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 

 73 دانشگاه مالیر

 8 دانشگاه جامع امام حسین )ع(
 

 41 دانشگاه صنعتی شاهرود
 

 74 دانشگاه بناب

 9 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 42 دانشگاه زابل
 

 75 آیت اهلل العظمی بروجردی دانشگاه

 10 دانشگاه شیراز
 

 43 دانشگاه خلیج فارس
 

 76 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 11 دانشگاه تبریز
 

 44 دانشگاه شاهد
 

 77 دانشگاه صنعتی همدان

 12 دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 45 دانشگاه صنعتی شیراز
 

 77 دانشگاه نیشابور

 13 نصیر الدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه 
 

 46 دانشگاه گلستان
 

 79 دانشگاه صنعتی بیرجند

 14 دانشگاه اصفهان
 

 47 دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان
 

 80 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

 15 دانشگاه گیالن
 

 48 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 

 81 دانشگاه جیرفت

 16 دانشگاه کردستان
 

 49 حکیم سبزواریدانشگاه 
 

 82 )بهشهر(دانشگاه علم و فناوری مازندران 

 17 دانشگاه رازی
 

 50 دانشگاه بیرجند
 

 83 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

 18 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

 51 دانشگاه ایالم
 

 84 دانشگاه میبد

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 فناوری پیشرفته کرمان
19 

 

 85 مجتمع آموزش عالی زرند  52 دانشگاه فسا

 20 دانشگاه شهید چمران اهواز
 

 53 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 

 86 دانشگاه تربت حیدریه

 21 دانشگاه بوعلی سینا
 

 54 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 

 87 دانشگاه صنعتی قم

 22 دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

 55 دانشگاه دامغان
 

 88 دانشگاه کوثر

 23 دانشگاه محقق اردبیلی
 

 56 دانشگاه بجنورد
 

 89 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 24 دانشگاه خوارزمی
 

 57 دانشگاه هرمزگان
 

 90 مجتمع آموزش عالی سراوان

 25 دانشگاه سمنان
 

 58 دانشگاه تفرش
 

 91 دانشگاه جهرم

 26 دانشگاه الزهرا )س(
 

 59 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان
 

 92 فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. ایران دانشگاه

 27 دانشگاه ارومیه
 

 60 دانشگاه گنبد کاووس
 

 93 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 28 دانشگاه کاشان
 

 61 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
 

 94 دانشگاه بزرگمهر قائنات

 29 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه 
 

 62 دانشگاه صنعتی سیرجان
 

 95 مرکز آموزش عالی محالت

 30 دانشگاه صنعتی سهند
 

 63 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 

 96 مرکز آموزش عالی الر

 31 دانشگاه یاسوج
 

 64 دانشگاه والیت
 

 97 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

 32 دانشگاه یزد
 

 65 انسانی و هنر حضرت معصومهلوم دانشکده ع
 

 98 مجتمع آموزش عالی گناباد

 33 دانشگاه مازندران
 

 66 دانشگاه صنعت نفت
 

 99 مرکز آموزش عالی اقلید
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 1399-1400جایگاه دانشگاه های کشاورزی کشور در رتبه بندی سال 

 نام دانشگاه رتبه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 3

 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 4

 

 1399-1400جایگاه دانشگاه های هنر کشور در رتبه بندی سال 

 نام دانشگاه رتبه

 دانشگاه هنر اصفهان 1

 دانشگاه هنر تهران  2

 هنر اسالمی تبریزدانشگاه  3

 دانشگاه هنر شیراز 4

 

 1399-1400جایگاه دانشگاه های زیرنظام کشور در رتبه بندی سال 

 نام دانشگاه رتبه

 نور امیدانشگاه پ 1

 دانشگاه فنی و حرفه ای 2

 دانشگاه فرهنگیان 3
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 نشان داده شده است.معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر  6دانشگاه جامع برتر بر اساس  10

 معیارهای رتبه بندیدر هر یک از  برتر جامع دانشگاه 10

 (Bپژوهش ) نام دانشگاه جامع  (Aآموزش ) نام دانشگاه جامع

 1 دانشگاه تهران  1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه شیراز  2 دانشگاه تربیت مدرس

 3 دانشگاه شهید بهشتی
 

 3 دانشگاه تربیت مدرس

 4 دانشگاه فردوسی مشهد  4 عالمه طباطباییدانشگاه 

 5 دانشگاه اصفهان
 

 5 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 6 دانشگاه شیراز
 

 6 دانشگاه تبریز

 7 دانشگاه یاسوج
 

 7 دانشگاه اصفهان

 8 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 8 دانشگاه شهید بهشتی

 9 دانشگاه زابل
 

 9 دانشگاه عالمه طباطبایی

 10 تبریزدانشگاه 
 

 10 دانشگاه کاشان

 (Dبین المللی سازی ) نام دانشگاه جامع  (Cفناوری و نوآوری ) نام دانشگاه جامع

 1 دانشگاه تهران
 

 1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 2 دانشگاه فردوسی مشهد

 3 دانشگاه جامع امام حسین )ع(
 

 3 دانشگاه تربیت مدرس

 4 دانشگاه کردستان
 

 4 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 5 دانشگاه شهید بهشتی
 

 5 دانشگاه شیراز

 6 دانشگاه تربیت مدرس
 

 6 دانشگاه کردستان

 7 دانشگاه رازی
 

 7 دانشگاه شهید بهشتی

 8 دانشگاه محقق اردبیلی
 

 8 دانشگاه تبریز

 9 دانشگاه شیراز
 

 9 دانشگاه عالمه طباطبایی

 10 دانشگاه گیالن
 

 10 دانشگاه اصفهان

 (Fزیرساخت و تسهیالت ) نام دانشگاه جامع  (Eاثرگذاری اقتصادی ) نام دانشگاه جامع

 1 دانشگاه تهران
 

 1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه شهید بهشتی
 

 2 دانشگاه اصفهان

 3 دانشگاه جامع امام حسین )ع(
 

 3 دانشگاه فردوسی مشهد

 4 دانشگاه تربیت مدرس
 

 4 شیرازدانشگاه 

 5 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 5 دانشگاه عالمه طباطبایی

 6 دانشگاه تبریز
 

 6 دانشگاه شهید چمران اهواز

 7 دانشگاه شیراز
 

 6 دانشگاه کردستان

 8 دانشگاه رازی
 

 8 دانشگاه شهید بهشتی

 9 دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 9 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 10 دانشگاه گیالن
 

 10 دانشگاه تربیت مدرس
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 معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر نشان داده شده است. 6دانشگاه صنعتی برتر بر اساس  10

 معیارهای رتبه بندیدر هر یک از  برتر صنعتی دانشگاه 10

 (Bپژوهش ) نام دانشگاه صنعتی  (Aآموزش ) نام دانشگاه صنعتی
 1 دانشگاه علم و صنعت ایران  1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  2 دانشگاه صنعتی شریف

 3 دانشگاه صنعتی اصفهان  3 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 4 دانشگاه صنعتی شریف  4 دانشگاه علم و صنعت ایران

 5 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 6 دانشگاه صنعتی شیراز
 

 6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 7 دانشگاه صنعتی شاهرود
 

 7 دانشگاه صنعتی سهند

 8 دانشگاه صنعتی سهند
 

 8 دانشگاه صنعتی شاهرود

 9 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 9 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 

 10 االنبیاء بهبهاندانشگاه صنعتی خاتم 
 

 10 دانشگاه صنعتی سیرجان

 نام دانشگاه صنعتی
فناوری و 

  (Cنوآوری )
 نام دانشگاه صنعتی

بین المللی 

 (Dسازی )

 1 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 2 دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 2 دانشگاه صنعتی شریف

 3 دانشگاه صنعتی شریف
 

 3 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 4 دانشگاه علم و صنعت ایران

 5 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 

 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 6 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 

 6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 7 نوشیروانی بابلدانشگاه صنعتی 
 

 7 دانشگاه صنعتی شاهرود

 8 دانشگاه صنعتی سهند
 

 8 دانشگاه صنعتی سهند

 9 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 

 9 دانشگاه صنعتی قم

 10 دانشگاه صنعتی قوچان
 

 10 دانشگاه صنعتی شیراز

 نام دانشگاه صنعتی
اثرگذاری 

  (Eاقتصادی )
 نام دانشگاه صنعتی

زیرساخت و 

 (Fتسهیالت )

 1 دانشگاه صنعتی شریف
 

 1 دانشگاه علم و صنعت ایران

 2 دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

 3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 3 دانشگاه صنعتی شریف

 4 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 

 5 دانشگاه صنعتی شاهرود

 6 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  6 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 7 دانشگاه صنعتی سهند
 

 7 دانشگاه صنعتی سهند

 8 دانشگاه صنعتی شاهرود
 

 8 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 9 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 

 9 صنعتی جندی شاپور دزفولدانشگاه 

 10 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 

 10 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر نشان داده شده  6دانشگاه جامع و صنعتی برتر )درهمکرد( بر اساس  10

 است.

 رتبه بندیمعیارهای هر یک از  در )درهمکرد( برتر جامع و صنعتی دانشگاه 10

 (Bپژوهش ) نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی  (Aآموزش ) نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی

 1 دانشگاه تهران
 

 1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 3 دانشگاه تربیت مدرس
 

 3 دانشگاه شیراز

 4 دانشگاه شهید بهشتی
 

 4 تربیت مدرسدانشگاه 

 5 دانشگاه صنعتی شریف
 

 5 دانشگاه فردوسی مشهد

 6 دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 6 دانشگاه صنعتی شریف

 7 دانشگاه اصفهان
 

 7 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 8 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 

 8 دانشگاه علم و صنعت ایران

 9 دانشگاه شیراز
 

 9 دانشگاه تبریز

 10 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 10 دانشگاه اصفهان

 نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی
فناوری و 

  (Cنوآوری )
 نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی

بین المللی سازی 

(D) 
 1 دانشگاه تهران

 
 1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 2 دانشگاه فردوسی مشهد

 3 )ع(دانشگاه جامع امام حسین 
 

 3 دانشگاه صنعتی شریف

 4 دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 5 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 5 دانشگاه صنعتی اصفهان

 6 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 

 6 دانشگاه تربیت مدرس

 7 دانشگاه صنعتی شریف
 

 7 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 8 دانشگاه کردستان
 

 8 دانشگاه علم و صنعت ایران

 9 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 9 دانشگاه شیراز

 10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 

 10 دانشگاه کردستان

 نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی
اثرگذاری 

  (E) اقتصادی
 نام دانشگاه درهمکرد جامع و صنعتی

زیرساخت و 

 (Fتسهیالت )

 1 دانشگاه تهران
 

 1 دانشگاه تهران

 2 دانشگاه صنعتی شریف
 

 2 دانشگاه اصفهان

 3 دانشگاه شهید بهشتی
 

 3 دانشگاه شیراز

 4 دانشگاه تربیت مدرس
 

 4 دانشگاه فردوسی مشهد

 5 دانشگاه جامع امام حسین )ع(
 

 5 دانشگاه علم و صنعت ایران

 6 دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 6 دانشگاه عالمه طباطبایی

 7 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 7 دانشگاه کردستان

 8 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 8 دانشگاه شهید بهشتی

 9 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 9 دانشگاه شهید چمران اهواز

 10 دانشگاه تبریز
 

 10 دانشگاه رازی

 


