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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  ٩٢٠١- ١NTUدانشگاه ملي تايوان بنديرتبهارزيابي و نظام  معرفي 

 مقدمه 

هر ساله  داده وبندي قرار مورد رتبهآنها  علمي عملكردكميت و كيفيت  هاي جهان را بر اساسدانشگاه ٢٠٠٧دانشگاه ملي تايوان از سال 
ها از شوند. اطالعات دانشگاهبرتر جهان بر اساس تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت و ميزان استناد به مقاالت معرفي مي هايدانشگاه

 Web of Science Core Collectionو Essential Science Indicators (ESI) ،Journal Citation Reports (JCR)هاي پايگاه

(WOS) ٢٤زمينه و  ٦را در  برتر دانشگاه ٥٠٠، دانشگاه برتر جهان ٨٠٠و معرفي  بندي كليوه بر رتبهاين نظام عالشود. استخراج مي 
انجام  ٤و تعالي پژوهش ٣، تأثير پژوهش٢وري پژوهشدر سه محور بهرهشاخص  ٨توسط در اين نظام، ارزيابي نمايد. بندي ميموضوع رتبه

  .گرددمي

 ارزيابي محورهاي 

 ٢٥(با وزن  وري پژوهشبهره%( 

  ١٠ (با وزن ٥گذشته سال ١١تعداد مقاالت در%( 

 ١٥ (با وزن ٦تعداد مقاالت در سال جاري%( 

 ٣٥(با وزن  تأثير پژوهش%( 

  ١٥ (با وزن ٧سال گذشته ١١تعداد استنادها در%( 

 ١٠ (با وزن ٨تعداد استنادها در دو سال اخير%( 

  ١٠ وزن(با  ٩سال گذشته ١١ميانگين تعداد استنادها در%( 

 ٤٠(با وزن تعالي پژوهش%( 
  شاخص مقدارH ١٠ (با وزن ١٠در دو سال گذشته%( 

  ١٥ (با وزن ١١سال گذشته ١١تعداد مقاالت پراستناد در%( 

 ١٥(با وزن  ١٢اندريب تأثير باال به چاپ رسيدهتعداد مقاالتي كه در سال جاري در مجالت با ض%( 

                                                           
١ -National Taiwan University Ranking 
٢-research productivity 
٣-research impact 
٤- research excellence 
٥ - Number of articles in the last ١١ years (٢٠١٧-٢٠٠٧) 
٦  -Number of articles in the current year (٢٠١٧) 
٧ - Number of citations in the last ١١ years (٢٠١٧-٢٠٠٧) 
٨ - Number of citations in the last ٢ years (٢٠١٧-٢٠١٦) 
٩  -Average number of citations in the last ١١ years (٢٠١٧-٢٠٠٧) 
١٠ - h-index of the last ٢ years (٢٠١٧-٢٠١٦) 
١١  -Number of Highly Cited Papers (٢٠١٧-٢٠٠٧) 
 ١٢- Number of articles in the current year in high-impact journals (٢٠١٧-٢٠١٦) 
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

 
 موضوعات ارزيابي 

 علوم كشاورزي .١

 و بيوشيمي شناسيزيست .٢

 مهندسي شيمي  .٣

 شيمي .٤

  هندسي عمرانم .٥

 پزشكي باليني .٦

 علوم كامپيوتر .٧

 اقتصاد و تجارت .٨

 برقمهندسي  .٩

 زيست و اكولوژيمحيط .١٠

 علوم زمين  .١١

 شناسيايمني  .١٢

 علم مواد  .١٣

 رياضيات  .١٤

 مهندسي مكانيك  .١٥

 ميكروبيولوژي .١٦

 شناسي و ژنتيك مولكوليزيست  .١٧

 علوم اعصاب و رفتار .١٨

 شناسيداروشناسي و سم  .١٩

 فيزيك  .٢٠

 علوم گياهي و جانوري  .٢١

 روانپزشكي/ روانشناسي  .٢٢

 ، عموميعلوم اجتماعي .٢٣

 ييفضا موعل .٢٤

 هاي ارزيابيزمينه 

 كشاورزي .١

 پزشكي .٢

 مهندسي .٣

 علوم زيستي .٤

 علوم طبيعي .٥

 علوم اجتماعي .٦

  /NTU: http://nturanking.lis.ntu.edu.twبنديمنبع: وب سايت نظام رتبه
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  

  ٢٠١٩-NTUنظام بندي كلي هاي برتر ايران در رتبهدانشگاه: ١ل وجد

  رتبه جهاني  نام دانشگاه  رديف

  ٣٤٤  دانشگاه تهران  ١

  ٤٠٧  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ٢

  ٦٠١-٦٥٠  دانشگاه صنعتي اميركبير  ٣

  ٦٠١-٦٥٠  دانشگاه صنعتي اصفهان  ٤

  ٦٠١-٦٥٠  دانشگاه صنعتي شريف  ٥

  ٦٠١-٦٥٠  دانشگاه تربيت مدرس  ٦

  ٧٥١-٨٠٠  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي  ٧

  ٧٥١-٨٠٠  شهيدبهشتي دانشگاه علوم پزشكي  ٨

  *-  دانشگاه فردوسي مشهد  ٩

  -  ايراندانشگاه علم و صنعت   ١٠

  -  مشهد علوم پزشكيدانشگاه   ١١

  -  دانشگاه شيراز  ١٢

  -  دانشگاه تبريز  ١٣
  شود.هاي ذكر شده و رتبه آنها اعالم نميبه بعد صرفا نام دانشگاه ٧٥١ -٨٠٠بندي كلي اين نظام از رتبه * در رتبه
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  ٩٢٠١ - NTU نظام ١موضوعي بنديرتبه در ايران برتر هايدانشگاه جهاني رتبه: ٢ جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع  رديف

  كشاورزي علوم  ١

  ٨٦  دانشگاه تهران 

  ٢٠٤  دانشگاه تربيت مدرس 

  ٢٤٦  دانشگاه فردوسي مشهد 

  ٢٩١  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه شيراز 

  - *-  شناسي و بيوشيميزيست  ٢

  شيمي مهندسي  ٣

  ٢٨  دانشگاه تهران 

  ١٢٦  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ١٣٦  دانشگاه تربيت مدرس 

  ١٧٠  دانشگاه علم و صنعت ايران 

  ١٨٠  دانشگاه تبريز

  ١٩٦  دانشگاه صنعتي شريف 

  ٢٣٥  دانشگاه صنعتي اصفهان 

 ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه شيراز 

 ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

  ٤٥١-٥٠٠  دانشگاه صنعت نفت 

  شيمي علم  ٤

  ١٩٣  دانشگاه تهران 

  ٢٧٢  دانشگاه تربيت مدرس 

 ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ٤٥١-٥٠٠  ايران صنعت و علم دانشگاه

  مهندسي عمران  ٥

  ٥٩  دانشگاه تهران 

  ١٤٧  ايران صنعت و علم دانشگاه

  ١٤٧  دانشگاه تربيت مدرس 

  ١٦٣  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ٢٤٣  دانشگاه صنعتي شريف 

 ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه صنعتي اصفهان

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 

                                                           
١ Subjects       .در برخي از موضوعات اين نظام، هيچ يك از دانشگاههاي ايران حائز رتبه نشدهاند *          
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  ٩٢٠١ - NTU نظام ١موضوعي بنديرتبه در ايران برتر هايدانشگاه جهاني رتبه: ٢ جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع  رديف

  پزشكي باليني  ٦
 ٢١٠  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  علوم كامپيوتر ٧

  ١٠٨  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ١١٧  دانشگاه تهران 

  ١٩٨  دانشگاه صنعتي شريف 

  ٢٢٠  ايران صنعت و علم دانشگاه

 - -  اقتصاد و تجارت  ٨

  مهندسي برق  ٩

  ١١٩  دانشگاه تهران 

  ١٤٩  دانشگاه صنعتي شريف 

  ١٥٩  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ٢٤٩  ايران صنعت و علم دانشگاه

 ٢٦٦  دانشگاه صنعتي اصفهان

  ٣٥١-٤٠٠  مدرس تربيت دانشگاه

 ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

  ١٩٨  دانشگاه تهران   اكولوژي /زيستمحيط  ١٠

  ٢٥٥  دانشگاه تهران   شناسيزمين  ١١

 ١٦٨  دانشگاه علوم پزشكي تهران شناسيآسيب  ١٢

  علم مواد  ١٣

  ١٤٣  دانشگاه تهران 

  ١٨٩  اميركبير صنعتي دانشگاه

  ٢١٢  شريف صنعتي دانشگاه

  ٢٧٠  اصفهان صنعتي دانشگاه

  ٣٠١-٣٥٠  ايران صنعت و علم دانشگاه

  ٣٠١-٣٥٠  مدرس تربيت دانشگاه

  رياضيات  ١٤

  ٦٩  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه صنعتي شريف 

  ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه تهران 

  ٤٠١-٤٥٠  واحد كرج  –دانشگاه آزاد اسالمي 
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  ٩٢٠١ - NTU نظام ١موضوعي بنديرتبه در ايران برتر هايدانشگاه جهاني رتبه: ٢ جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع  رديف

  مهندسي مكانيك  ١٥

  ٩  دانشگاه تهران 

  ٣٨  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  ٤٤  دانشگاه علم و صنعت ايران 

  ٦٨  دانشگاه صنعتي شريف 

  ٧٨  دانشگاه تبريز

  ١٠٢  دانشگاه فردوسي مشهد
  ١٤٨  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ١٦١  دانشگاه تربيت مدرس

  ١٨٧  طوسي نصيرالدين خواجه دانشگاه

  ٢٤٠  دانشگاه شيراز 

  ١٦٢  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ميكروبيولوژي  ١٦

١٧  
شناسي و ژنتيك زيست

  مولكولي
- -  

 - - علوم اعصاب و رفتار  ١٨

  شناسيداروشناسي و سم  ١٩

  ٣٤  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  ٦٣  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  ١١٢  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

  ١٤١  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه صنعتي شريف   فيزيك  ٢٠

  ٢١٤  دانشگاه تهران   علوم گياهي و جانوري  ٢١

 -  - روانپزشكي/ روانشناسي  ٢٢

 ٢٩٩  دانشگاه علوم پزشكي تهران  علوم اجتماعي،  عمومي  ٢٣

 - -  علوم فضايي  ٢٤
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عهعاو  نا ه  و ی و  ھد  ر ی  دو گاه  ش   دا

  
 

  ٩٢٠١-NTUنظام  ١ايبندي زمينههاي برتر ايران در رتبه: رتبه جهاني دانشگاه٣جدول 

 رتبه در جهان نام دانشگاه زمينه  رديف

  كشاورزي  ١
  ١٦١  دانشگاه تهران 

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه تربيت مدرس

 پزشكي  ٢

  
  ٢٣١  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  مهندسي  ٣

  ٧٦  دانشگاه تهران 
  ١٣٢  دانشگاه صنعتي اميركبير 
  ١٦١  دانشگاه صنعتي شريف 

  ١٨٢  ايران صنعت و علم دانشگاه
  ٢٦٩  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ٢٥٥  دانشگاه تربيت مدرس
  ٢٨٠  دانشگاه نوشيرواني بابل

  ٤٥١-٥٠٠  دانشگاه خواجه نصير طوسي

  علوم زيستي  ٤
  ٢٤٢  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

  علوم طبيعي  ٥
  ٣٠١-٣٥٠  دانشگاه تهران 

  ٤٠١-٤٥٠  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  ٣٥١-٤٠٠  دانشگاه علوم پزشكي تهران   علوم اجتماعي  ٦

  

  

  

                                                           
١-Fields 
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  ٢٠١٩-NTUبنديدر نتايج نظام رتبه هاي برتر آسيا: رتبه و امتياز دانشگاه٤جدول 

  نام دانشگاه  كشور  رتبه در جهان  امتياز كل
رتبه در 

  آسيا
 ١  آكادمي علوم چين  چين ١٨ ٨٢,٤

  ٢  اهوگنسييدانشگاه ت  چين ٢١  ٨٠,٨
  ٣ دانشگاه توكيو ژاپن  ٢٨ ٧٧,١
  ٤  دانشگاه پكن  چين  ٣٣  ٧٦,٠
  ٥ دانشگاه جياتانگ شانگهاي چين  ٣٤  ٧٥,٣
  ٦  دانشگاه ججيانگ  چين  ٣٦  ٧٤,٩
  ٧ دانشگاه ملي سنگاپور  سنگاپور ٤١ ٧٣,٣
  ٨ دانشگاه ملي سئول كره ٤٩  ٧١,٤
  ٩  دانشگاه صنعتي نانيانگ  سنگاپور  ٦٤  ٦٨,٣
 ١٠ دانشگاه كيوتو ژاپن  ٧٢  ٦٧,٦

  ٦٩  دانشگاه تهران  ايران  ٣٤٤  ٥١,٧
  ٨٥  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ايران  ٤٠٧  ٥٠,٣

  -  دانشگاه صنعتي اميركبير  ايران  ٦٠١-٦٥٠  -
  -  دانشگاه صنعتي اصفهان  ايران  ٦٠١-٦٥٠  -
  -  دانشگاه صنعتي شريف  ايران  ٦٠١-٦٥٠  -
  -  دانشگاه تربيت مدرس  ايران  ٦٠١-٦٥٠  -
  -  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  ايران  ٧٥١-٨٠٠  -
  -  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي  ايران  ٧٥١-٨٠٠  -

  ه شده است.  ئها ارااين رتبه تنها نام دانشگاهاعالم شده و پس از دانشگاه برتر آسيا  ١٠٣تنها رتبه  *
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  ٢٠١٩-NTUبندي: رتبه و امتياز ده دانشگاه برتر جهان در نتايج نظام رتبه٥ جدول

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  كشور  امتياز كل

 ١ هاروارددانشگاه  اياالت متحده آمريكا ٩٧,٩

 ٢ دانشگاه استنفورد اياالت متحده آمريكا ٩٥,٢

 ٣ دانشگاه جان هاپكينز اياالت متحده آمريكا ٩٥,١

 ٤ دانشگاه تورنتو كانادا ٩٤,٨

 ٥ دانشگاه آكسفورد انگلستان  ٩٤,٣

 ٦  كالج سلطنتي لندن انگلستان ٩٣,٨

  ٧ سياتل -دانشگاه واشنگتن اياالت متحده آمريكا ٩٣,٦

  ٨ آن آربور -دانشگاه ميشيگان متحده آمريكااياالت  ٩٢,٠

 ٩  موسسه صنعتي ماساچوست اياالت متحده آمريكا  ٩١,٨

 ١٠  دانشگاه كمبريج انگلستان ٩٠,٣


