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  QS – 2022بندي  رتبه نظاممعرفي 
 
 مقدمه  

 را آغــاز نمــوده و موسســات پژوهشــي هــا بنــدي دانشــگاه ارزيــابي و رتبــه 2004از ســال ، QS انگليســي يبنــد رتبــه موسســه
ــت. ــه  اس ــن موسس ــاالنه اي ــگاه 3000 س ــان دانش ــاس را  در جه ــاخص 6براس ــدام داراي وزن   ش ــر ك ــه ه ــاوتي   ك ــاي متف ه

 1000بــيش از   نتــايج ارزيــابي نمــوده و  المللــي هســتند در چهــار حــوزه پــژوهش، آمــوزش، اســتخدام و وجهــه بــين       
ــر دانشــگاه ــيرا  برت ــد.اعــالم م ــه نماي ــن رتب ــدي در اي ــد از آن دانشــگاه   500 بن ــرادي و بع ــه دانشــگاه اول بصــورت انف ــا ب  ه

   شوند. بندي مي رتبهصورت گروهي 

 بندي انواع نتايج رتبه 
بنـدي   رتبـه  آنهـا  مهمتـرين  جملـه  از كـه  دهـد  مي هئارا نيز را ديگري هاي بندي رتبه نظام اين ،جهاني بندي رتبه بر عالوه

 اسـت  ذكـر  بـه  الزم باشـد.  مـي  اي (آسـيا)  منطقه بندي رتبه و سال 50كمتر از  هاي با قدمت دانشگاه بندي رتبه موضوعي،

نتـايج   ايـن گـزارش   در .باشـد  مـي  متفـاوت  يكـديگر  بـا  و جهـاني  بندي رتبه با مذكور هاي بندي ارزيابي رتبه هاي شاخص
 ارائه شده است. 2022سال جهاني اين نظام در  بندي رتبه

 جهاني بندي رتبه هاي ارزيابي شاخص  

o گيري از طريق نظرسنجي) % (اندازه40علمي با وزن  شهرت  
o  گيري از طريق نظرسنجي) % (اندازه10با وزن  كاردر بازار شهرت 

o اظهاري دانشگاه) گيري از طريق خود (اندازه %20با وزن  دانشجوبه علمي  نسبت اعضاي هيات  
o گيري از طريق پايگاه اسكوپوس) % (اندازه20با وزن  يعلم اتيه عضو اي هراز ميزان استناد به  
o  اظهاري دانشگاه) گيري از طريق خود (اندازه %5با وزن  يالملل نيب علمي اعضاي هياتتعداد 

o  اظهاري دانشگاه) گيري از طريق خود % (اندازه5با وزن  المللي دانشجويان بينتعداد 

  QS  http://www.topuniversities.comبندي  سايت نظام رتبه وب :منبع
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  2021و  2022هاي  هاي برتر ايران در سال رتبه دانشگاه: 1جدول 

هاني سال ج رتبه  دانشگاهنام   رديف
2022  

جهاني سال تبه ر
2021  

 409 381 شريفدانشگاه صنعتي   1

  477  465  دانشگاه صنعتي اميركبير  2

  591-600  521-530  دانشگاه تهران  3

 601-650 541-550 دانشگاه علم و صنعت ايران  4

  801-1000  751-800  رازيدانشگاه ش  5

  -  1001-1200  هيدبهشتيشدانشگاه   6
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  2022 نتايج سالدر هاي ارزيابي  به تفكيك شاخص ايرانبرتر هاي  دانشگاهامتياز : 2جدول 

  امتياز كل  در جهان رتبه  دانشگاهنام   رديف
  هاي ارزيابيامتياز در شاخص    

به  علمي نسبت اعضاي هيات  در بازار كارشهرت   علمي شهرت
  دانشجو

 عضو اي هراز ميزان استناد به
  علمي هيات

علمي  اعضاي هيات سبتن
  المللي دانشجويان بين سبتن  المللي بين

  2,7  2,5  98,1  9,8  25,1  12,1  29,3 381 شريفدانشگاه صنعتي   1

  2,3  6,7  99,3  4,8  18  5,4  25,3  465  دانشگاه صنعتي اميركبير  2

  2,1  1,2  52,8  3,9  22,7  22,3  *-  521-530  دانشگاه تهران  3

  1,5  -  87,5  2,7  12,6  6,4  - 541-550 دانشگاه علم و صنعت ايران  4

  1,6  -  56,7  6,3  5,5  7  -  751-800  رازيدانشگاه ش  5

  1,9  1,1  23,7  4,7  6,4  8,2  -  1001-1200  هيدبهشتيشدانشگاه   6

ارايه نمي شود. QS اطالعات مربوطه توسط نظام  *
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  2022 سال نتايج در برتر جهان  دانشگاه: رتبه و امتياز ده 3جدول 

  امتياز كل كشور نام نام دانشگاه تبهر
  هاي ارزيابي امتياز در شاخص

به  علمي نسبت اعضاي هيات  در بازار كارشهرت   علمي شهرت
  دانشجو

 عضو اي هراز استناد بهميزان 
  علمي هيات

علمي  تعداد اعضاي هيات
  المللي دانشجويان بينتعداد   المللي بين

  91,4  100  100  100  100  100 100 آمريكا اياالت متحده  MIT دانشگاه  1 

  98,5  99,5  96  100  100 100  99,5 انگلستان دانشگاه آكسفورد  2

  67  99,8  99,1  100  100 100  98,7 آمريكا اياالت متحده  دانشگاه استنفورد 3

  97,7  100  92,1  100  100 100  98,7 انگلستان  دانشگاه كمبريج  3

  70,1  84,2  100  99,1  100 100 98 آمريكا اياالت متحده   دانشگاه هاروارد   5

  87,7  99,4  100  100  89,9  96,7 97,4 آمريكا اياالت متحده  موسسه صنعتي كاليفرنيا  6

  100  100 88,1 99,8  99,8  98,4 97,3 انگلستان  لندن سلطنتي كالج   7

  98,2  100 99,8 80,4  95,3  98,7 95,4 سوئيس زوريخ ETHدانشگاه   8

  100  99,5  78  99  98,9  99,4  95,4 انگلستان (UCL) لندن كالج دانشگاهي   8

  84,9  71,9  90,6  95,5  93,5  99,2 94,5 آمريكا اياالت متحده  شيكاگودانشگاه    10
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  2022 در نتايج سالآسيا برتر  دانشگاه: رتبه و امتياز ده 4جدول 

  امتياز کل  رتبه در جهان کشور نام نام دانشگاه در آسيا تبهر
  هاي ارزيابي شاخص امتياز در

 علمي نسبت اعضاي هيات  در بازار كارشهرت   علمي شهرت
  به دانشجو

 عضو اي هراز ميزان استناد به
  علمي هيات

علمي  تعداد اعضاي هيات
  المللي بين

دانشجويان تعداد 
  المللي بين

  70,3  100  90,6  86,8  97,1  99,6  93,9  11 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور  1

  69,6  100  95,5  89,5  85  91,1  90,8  12  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  2

  26,3  15,3  96  90,6  97,6  98,6  89  17  چين  سينگهوا تيدانشگاه   3

  38,5  45,6  89,5  83,5  98,2  99,4  88,8  18  چين دانشگاه پكن  4

  98,9  100  62,1  85,4  73,1  97,9  86,3  22 كنگ هنگ كنگ هنگدانشگاه   5

  28,5  3,3  79  92,4  99,6  100  86,2  23  ژاپن  دانشگاه توكيو  6

  45,5  93,3  71,1  91,5  89,1  84,8  82,6  31  چين  دانشگاه فودان  7

  22,7  5,4  60,3  96  97,8  98,7  82,3  33  ژاپن  دانشگاه كيوتو  8

  89,2  100  98,2  64,8  60,7  84,2  82,2  34 كنگ هنگكنگ هنگعلم و صنعت دانشگاه   9

  8,9  4  75  83,9  96,5  98,3  81,7  36  كره جنوبي دانشگاه ملي سئول 10

  

  

  


