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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 NTU0-6106 دانشگاه ملی تایوان بندی رتبهارزیابی و نظام  معرفی 

 ِهقده 

ّش سالِ  دادُ ٍبٌذي قشاس  هَسد ستبِآًْا  علوي عولكشدكويت ٍ كيفيت  ّاي جْاى سا بش اساع داًشگاُ 7004داًشگاُ هلي تايَاى اص سال 

ّا اص  شًَذ. اطالعات داًشگاُ بش اساع تعذاد هقاالت هٌتشش شذُ دس هجالت ٍ هيضاى استٌاد بِ هقاالت هعشفي هي داًشگاُ بشتش جْاى 200

 Essential Science Indicators (ESI) ،Journal Citation Reports (JCR)  ٍWeb of Science Core Collectionّاي  پايگاُ

(WOS) دس ايي ًوايذ.  بٌذي هي هَضَع ستبِ 41صهيٌِ ٍ  3سا دس  بشتش  داًشگاُ 000بٌذي كلي،  ايي ًظام عالٍُ بش ستبِشَد.  استخشاج هي

 گشدد.  اًجام هي 1ٍ تعالي پظٍّش 0، تأثيش پظٍّش7ٍسي پظٍّش دس سِ هحَس بْشُتَسط ّشت شاخص ًظام، اسصيابي 

 ارسياتي هحَرّاي 

 ُ(52)تا ٍسى  ٍري پژٍّش تْز% 

  (40 )با ٍصى 2گزشتِ سال 44تعذاد هقاالت دس% 

 (42 )با ٍصى 3تعذاد هقاالت دس سال جاسي% 

 (52)تا ٍسى  تأثيز پژٍّش% 

  (42 )با ٍصى 4سال گزشتِ 44تعذاد استٌادّا دس% 

 (40 )با ٍصى 5تعذاد استٌادّا دس دٍ سال اخيش% 

  (40 ٍصى)با  6سال گزشتِ 44هياًگيي تعذاد استٌادّا دس% 

 (04)تا ٍسى تعالي پژٍّش% 

  شاخص هقذاس Hِ(40 )با ٍصى 40دس دٍ سال گزشت% 

  (42 )با ٍصى 44سال گزشتِ 44تعذاد هقاالت پشاستٌاد دس% 

 47اًذ شيب تأثيش باال بِ چاپ سسيذُتعذاد هقاالتي كِ دس سال جاسي دس هجالت با ض
 %(42)با ٍصى  

                                                           
1
 -National Taiwan University Ranking 

2
-research productivity 

3
-research impact 

4- research excellence 
5
 - Number of articles in the last 11 years (2005-2015) 

6
 - Number of articles in the current year (2015) 

7
 - Number of citations in the last 11 years (2005-2015( 

8
 - Number of citations in the last 2 years (2014-2015) 

9
 - Average number of citations in the last 11 years (2005-2015) 

10
 - h-index of the last 2 years (2014-2015( 

11
 - Number of Highly Cited Papers (2005-2015) 

 12
- Number of articles in the current year in high-impact journals (2014-2015) 
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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 

 هَضَعات ارسياتي 

 علَم كشاٍسصي 

  عوشاىهٌْذسي 

 هٌْذسي شيوي 

 شيوي 

 علَم كاهپيَتش 

 هٌْذسي الكتشًٍيك 

 هحيط صيست ٍ اكَلَطي 

 جغشافيا 

 علن هَاد 

 سياضيات 

 هٌْذسي هكاًيك 

 شٌاسي داسٍشٌاسي ٍ سن 

 فيضيك 

 علَم گياّي ٍ جاًَسي 

 ٌِّاي ارسياتي سهي 

 كشاٍسصي 

 پضشكي 

 هٌْذسي 

 علَم صيستي 

 علَم طبيعي 

 علَم اجتواعي 

 

 NTU:www.nturanking.lis.ntu.edu.twتٌدي رتثِهٌثع: ٍب سايت ًظام 



 

4 

 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 

 NTU-6106نظام کلی   بندی های برتر ایران در رتبه  : دانشگاه0جدول     

 داًشگاًُام  سديف
رتثِ 

 جْاًي

اهتياس 

 کل

تعداد 

هقاالت در 

سال  11

 گذشتِ

تعداد 

هقاالت در 

 سال جاري

تعداد 

استٌادّا در 

سال  11

 گذشتِ

تعداد استٌادّا 

 در دٍ سال اخيز

هياًگيي تعداد 

استٌادّا در 

سال  11

 گذشتِ

 هقدار شاخص 

H در دٍ سال

 گذشتِ

تعداد هقاالت 

 11پزاستٌاد در 

 سال گذشتِ

هقاالتي کِ در تعداد 

سال جاري در 

هجالت تا ضزية 

تأثيز تاال تِ چاج 

 اًد رسيدُ

 6419 6916 6414 4414 6419 6414 9915 9115 64 644 تهراندانشگبه  1

5 
صنعتي دانشگبه 

 شريف
-* 6916 6414 6415 6914 6919 4511 6414 6914 6614 

4 
 صنعتيدانشگبه 

 اصفهبن
- 6915 6415 6414 6911 6915 4415 6416 6919 6614 

6 
صنعتي دانشگبه 

 اهيركبير
- 6615 6414 6415 6614 6919 4915 6414 6914 6916 

    شَد.  ّاي ركش شذُ ٍ ستبِ آًْا اعالم ًوي صشفا ًام داًشگاُ 200تا  164بٌذي كلي ايي ًظام اص ستبِ  دس ستبِ *
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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 NTU-6106نظام   1بندی موضوعی رتبههای برتر ایران در   : رتبه جهانی دانشگاه6جدول     

 ًام داًشگاُ رديف
علَم 

 کشاٍرسي

هٌْدسي 

 عوزاى

هٌْدسي 

 شيوي
 علن شيوي

علَم 

 کاهپيَتز

هٌْدسي 

 تزق
 رياضيات علن هَاد يسشٌا سهيي

هٌْدسي 

 هكاًيك

شٌاسي ٍ  دارٍ

 شٌاسي سن

 ٍ گياّي علَم

 جاًَري

 545 - 54 411 145 555 146 146 554 45 44 111 تهراندانشگبه  1

 - - 146 - - - - - - 145 144 565 تربيت هدرسدانشگبه  5

4 
علن و صنعت دانشگبه 

 ايران
- 159 145 - 161 516 - - - 44 - - 

6 
صنعتي دانشگبه 

 اهيركبير
- 144 51 - 116 144 - 559 45 41 - - 

 - - 45 544 555 - 164 141 - 151 541 - صنعتي شريفدانشگبه  9

4 
فردوسي دانشگبه 

 هشهد
544 - - - - - - - - - - - 

 - - 594 - - - - - - 569 - - شيرازدانشگبه  4

5 
صنعتي دانشگبه 

 اصفهبن
- - 596 - - - - 514 - 164 - - 

11 

صنعتي دانشگبه 

خواجه نصيرالدين 

 طوسي

- - - - - - - - - 164 - - 

11 
دانشگبه علوم پسشكي 

 تهران
- - - - - - - - - - 114 - 

اًذ اي احشاص ًٌوَدُ ّاي ايشاى دس سايش هَضَعات، ستبِ يك اص داًشگاُ  ّيچ*

                                                           
1
-Subjects 
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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 

 

 

ای بندی زمينه های برتر ایران در رتبه  : رتبه جهانی دانشگاه3جدول 
1
 NTU-6106نظام  

 پششكي هٌْدسي کشاٍرسي ًام داًشگاُ رديف

 - 111 555 دانشگبه تهران 1

 - 115 - دانشگبه صنعتي اهيركبير 5

 - 191 - دانشگبه علن و صنعت ايران 4

 - 194 - دانشگبه صنعتي شريف 6

 - 559 - دانشگبه صنعتي اصفهبن 9

 559 - - دانشگبه علوم پسشكي تهران 4

 اًذ. اي احشاص ًٌوَدُ ّا، ستبِ ّاي ايشاى دس سايش صهيٌِ يك اص داًشگاُ  ّيچ *   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-Fields 
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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 

 

 

 NTU-6106بندی در نتایج نظام رتبه برتر آسيا های   : رتبه و امتياز دانشگاه4جدول 

 رتثِ در آسيا ًام داًشگاُ کشَر رتثِ در جْاى اهتياس کل

 1 توكيودانشگبه  شاپن 54 4614

 5 هلي سنگبپوردانشگبه  سنگبپور 44 4416

 4 اهوگنسي يتدانشگبه  چين 61 4415

 6 پكندانشگبه  چين 64 4415

 9 هلي سئولدانشگبه  كره 99 44

 4 ججيبنگدانشگبه  چين 94 4914

 4 جيبتبنگ شبنگهبیدانشگبه  چين 41 4915

 4 كيوتودانشگبه  شاپن 44 49

 5 آكبدهي علوم چين شاپن 49 4515

 11 صنعتي نبنيبنگدانشگبه  سنگبپور 51 4114

 41 تهراندانشگبه  ايران 644 64

 155 شريف صنعتيدانشگبه  ايران - 6916

 149 صنعتي اصفهبندانشگبه  ايران - 6915

 164 صنعتي اهيركبيردانشگبه  ايران - 6615

 .اًذ حائض ستبِ ًگشديذُ، بٌذي جْاًي جضء ستبِدس  ّاي ايشاى داًشگاُّيچ يك اص  *

 

 

 

 

 2پيوست ادامه 
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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTU-6105بندی : رتبه و امتياز ده دانشگاه برتر جهان در نتایج نظام رتبه 5 جدول

 رتثِ در جْاى ًام داًشگاُ کشَر اهتياس کل

 1 هبروارددانشگبه  ايبالت هتحده آهريكب 5411

 5 استنفورددانشگبه  هتحده آهريكبايبالت  5411

 4 جبن هبپكينسدانشگبه  ايبالت هتحده آهريكب 5515

 6 تورنتودانشگبه  كبنبدا 5519

 9 آكسفورددانشگبه  انگلستبن 5115

 4 سيبتل -واشنگتندانشگبه  ايبالت هتحده آهريكب 5111

 4 بركلي -كبليفرنيبدانشگبه  ايبالت هتحده آهريكب 4414

 4 آن آربور -هيشيگبندانشگبه  ايبالت هتحده آهريكب 44

 5 هوسسه صنعتي هبسبچوست ايبالت هتحده آهريكب 4/44

 11 انجلس لس -كبليفرنيبدانشگبه  انجلس سل 4414


