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 رزییربانمه واحد-رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه 
 

 

  QSبندي رتبه نظاممعرفي 

 

 مقدمه 
 را آغهه ز ندههون  ر موسسهه پ وهرهاهه  ه بنهه ي ناناههگ  ارزيهه ب  ر رتب  2004از سهه   ، QS انگليسهه  يبنهه رتب  موسسهه 

كهه  هههر كهه اي ناراي  شهه    6براسهه   را  جههه  سهه   نر  ناناههگ  1400بههيا از   2023نر سهه    ايههم موسسهه  اسهه  

بنهه ي ندههون  رتبهه  الدللهه رجههه  بيم ر وهههرها، آمههوز شهههرپ ناناههگ  ، ههه ي ماوهه رت  هسههان  نر وههه ر  ههوز  رز 

بنهه ي صههورپ وررههه  رتب  ه  بهه ناناههگ   ار  برههورپ انوههراني ر بآهه  از آ  ناناههگ   500 بنهه ينر ايههم رتب   اسهه 

  شون  م 

 بندیانواع نتایج رتبه 

بنه ي رتب  آنهه  مهداهريم جدله  از كه  نهه م   ئهارا نيز را نيگري ه يبن يرتب  نظ ي ايم ،جه ن  بن يرتب  بر عالر 

 اسه  ذكهر به  الزي ب شه  م  اي )آسهي  من قه  بن يرتب  ر س   50كدار از  ه ي ب  ق م ناناگ   بن يرتب  موضوع ،

، آ هريم ايهم وهزار  نر .ب شه م  ماوه رپ يك يگر ب  ر جه ن  بن يرتب  ب  مذكور ه يبن يارزي ب  رتب  ه يش   

  ورننم ارائ   انج ي ش   اس ، 2020ه  نر س   ك  بر اس   اطالع پ عدلكرن ناناگ  جه ن  ايم نظ ي  بن يرتب  نا يج

 جهاني بندیرتبه های ارزیابيشاخص 
o ويري از طريق نظرسنج  )ان از  %40علد  ب  رز   شهرپ 

o  ويري از طريق نظرسنج  )ان از  %10ب  رز   نر ب زار ك رشهرپ 

o اظه ري ناناگ    ويري از طريق  ون)ان از  %20ب  رز   ناناجوب  علد  نسب  اعض ي هي پ 

o  ويري از طريق و يگ   اسكووو  )ان از  %20ب  رز    علد پيه عضو اي هراز ميزا  اسان ن ب 

o  اظه ري ناناگ    ويري از طريق  ون)ان از  %5ب  رز    الدللميب علد اعض ي هي پتآ ان 

o  اظه ري ناناگ    ويري از طريق  ون)ان از  %5ب  رز   الدلل ناناجوي   بيمتآ ان 

 QS  http://www.topuniversities.comبندی سایت نظام رتبهوب :منبع
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 (2019و  2020 هاي)بر اساس اطالعات سالهاي برتر ایران رتبه دانشگاه: 1جدول 

 دانشگاهنام  ردیف
بر اساس جهاني  رتبه

 2020سال اطالعات 

جهاني بر اساس  رتبه

 2019اطالعات سال 

 381 380 شريفدانشگاه صنعتي  1

 465 443 دانشگاه صنعتي امیرکبیر 2

 521-530 501-510 دانشگاه تهران 3

 541-550 531-540 دانشگاه علم و صنعت ايران 4

 751-800 751-800 رازیدانشگاه ش 5

 1001-1200 1001-1200 دانشگاه شهیدبهشتي 6
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 هاي ارزیابي به تفکیک شاخص ایرانبرتر هاي دانشگاهامتیاز : 2جدول 

 امتیاز کل در جهان رتبه دانشگاهنام  ردیف

 هاي ارزیابيامتیاز در شاخص  

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
به  علمينسبت اعضاي هیات

 دانشجو

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علميهیات

علمي اعضاي هیات نسبت

 الملليبین
 الملليدانشجویان بین نسبت

 1.3 8 98.3 7.7 31.8 11.6 29.6 380 شريفدانشگاه صنعتي  1

 2.4 15.7 99.6 4.9 23.4 5 26.3 443 دانشگاه صنعتي امیرکبیر 2

 2 2 55.8 4.2 27.5 22.6 *- 501-510 تهراندانشگاه  3

 1.5 - 89.7 2.7 15.2 6.7 - 531-540 دانشگاه علم و صنعت ايران 4

 1.7 1.1 53.4 5.9 6 7.3 - 751-800 رازیدانشگاه ش 5

 1.8 1.7 25.8 4.4 7.3 8.5 - 1001-1200 دانشگاه شهیدبهشتي 6

ارايه نمي شود.  QSاطالعات مربوطه توسط نظام  *
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 آسیا برتر دانشگاه: رتبه و امتیاز ده 3جدول 

 امتياز کل رتبه در جهان کشور نام نام دانشگاه در آسیا تبهر

 هاي ارزیابيشاخص امتیاز در

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
 علمينسبت اعضاي هیات

 به دانشجو

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین

دانشجویان تعداد 

 الملليبین

 73.5 100 91.8 79.8 94.1 99.5 92.7 11 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 1

 36.9 57.1 96.7 87.3 96.5 99.3 91.3 12 چین دانشگاه پکن 2

 25.7 16.7 98.1 92.8 97.7 98.9 90.1 14 چین سینگهوادانشگاه تي 3

 74.1 100 94.1 83.2 76.1 90.4 88.4 19 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانیانگ 4

 98.7 100 72.6 84.2 62.9 97.4 87 21 کنگهنگ کنگدانشگاه هنگ 5

 27.8 10.4 73.3 91.9 99.7 100 85.3 23 ژاپن دانشگاه توکیو 6

 10.3 12.2 70.3 87 97.8 98.6 82.2 29 کره جنوبي سئولملي دانشگاه  7

 38.7 89.3 70.4 89.3 93.5 83.6 81.5 34 چین دانشگاه فودان 8

 22.1 14.9 54.2 94.8 98.9 98.6 81.4 36 ژاپن دانشگاه کیوتو 9

 90.5 100 92.9 60.9 49.6 87.3 80.6 38 هنگ کنگ چیني هنگ کنگ دانشگاه  10
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  برتر جهان دانشگاه: رتبه و امتیاز ده 4جدول 

 امتیاز کل کشور نام نام دانشگاه تبهر

 هاي ارزیابيامتیاز در شاخص

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
به  علمينسبت اعضاي هیات

 دانشجو

 عضو اي هراز به میزان استناد

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین
 الملليدانشجویان بینتعداد 

 90 100 100 100 100 100 100 آمريکا اياالت متحده  MIT نشگاهدا  1 

 96.3 100 92.3 100 100 100 98.8 انگلستان دانشگاه کمبريج 2

 60.3 99.8 99.9 100 100 100 98.5 آمريکا اياالت متحده  دانشگاه استنفورد 3

 98.4 98.8 90 100 100 100 98.4 انگلستان دانشگاه آکسفورد 4

 66.9 76.9 100 99.4 100 100 97.6 آمريکا اياالت متحده  دانشگاه هاروارد  5

 85.1 99.8 100 100 87.1 96.5 97 آمريکا اياالت متحده  موسسه صنعتي کالیفرنیا 6

 100 100 86.5 99.5 99.7 98.3 97 انگلستان لندن سلطنتي کالج  6

 100 99.2 77 97.6 98.6 99.4 95 انگلستان (UCL) لندن ج دانشگاهيکال  8

 98 100 99.2 74.2 91.3 98.6 93.6 سوئیس زوريخ ETHدانشگاه  9

 76 81.6 86.8 92.9 92.2 99.2 93.2 آمريکا اياالت متحده  شیکاگودانشگاه   10
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