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  QS  - 2013بندي  رتبه نظاممعرفی 

 

 مقدمه  

به 2004از سال ، QS انگلیسی يبند رتبه موسسه  .است را آغاز نموده و موسسات پژوهشی ها بندي دانشگاه ارزیابی و رت

  . نمایداعالم میرا  برتر دانشگاه 700ارزیابی نموده و  شاخص 6براساس  در جهان را دانشگاه 2000 ساالنه این موسسه

 هاي ارزیابی شاخص  

o  گیري از طریق نظرسنجی اندازه% (40علمی با وزن اعتبار(  

o  گیري از طریق نظرسنجی اندازه% (10با وزن  در بازار کارشهرت(  

o  به مقاالت به هر اعضاینسبت ارجاع    )گیري از طریق پایگاه اسکوپوس اندازه% (20با وزن  یات علمیه يک از 

o  20به استاد با وزن  دانشجونسبت%  

o  5با وزن  ین المللیان بیدانشجوتعداد%  

o  5با وزن  ین المللید بیاساتتعداد%  

 هاي ارزیابی زمینه  

o یهنر و علوم انسان  

o ناور یمهندس   يو ف

o یو پزشک یستیعلوم ز  

o یعیعلوم طب  

o و مدیریت یعلوم اجتماع 

  

  

  QS  http://www.topuniversities.comسایت اصلی  :منبع  
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به : ۱جدول   ايرانبرتر هاي  دانشگاهرت

 کل رتبه دانشگاهنام 

 601- 650 شریفصنعتی 

 601- 650 تهران

 

 آسيا برتر   دانشگاهرتبه و امتياز ده : ۲جدول 

 کشور نام نام دانشگاه
در  تبهر

 آسیا
  امتیاز  رتبه در جهان

 89.4  24  1 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 

 88.6  26 2 هنگ کنگ دانشگاه هنگ کنگ

  85.7  32 3  ژاپن  دانشگاه توکیو

 84.4  34 4 کنگ هنگ کنگ دانشگاه علم و صنعت هنگ

 84.1  35 5 ژاپن دانشگاه کیوتو

 84.1  35 6  کره جنوبی دانشگاه ملی سئول

 82.3  39 7 کنگ هنگ کنگ دانشگاه چینی هنگ

  81.1  41  8  سنگاپور  دانشگاه صنعتی نانیانگ

 80  46 9 چین دانشگاه پکن

  79.7  48 10  چین  دانشگاه شینگهوا
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ندي موضوع برتر جهان در رتبه  دانشگاهپنج : ۳جدول    يب

به  موضوع به  اولرت به  دومرت به  سومرت به  چهارمرت نجمرت  پ

 کالیفرنیا برکلیدانشگاه  ییلدانشگاه  دانشگاه هاروارد کمبریجدانشگاه  آکسفورددانشگاه  هنر و علوم انسانی

MIT مهندس و فناوري دانشگاه    زوریخ ETHدانشگاه  کالیفرنیا برکلیدانشگاه  کمبریجدانشگاه  استنفورددانشگاه  

علوم زیستی و 

 پزشکی
 استنفورددانشگاه  جان هاپکینزدانشگاه  کمبریجدانشگاه  آکسفورددانشگاه  هاروارددانشگاه 

MIT کمبریجدانشگاه  علوم طبیعی دانشگاه   هاروارددانشگاه  استنفورددانشگاه  کالیفرنیا برکلیدانشگاه  

مدیریت و علوم 

 اجتماعی
 هاروارددانشگاه 

دانشکده اقتصاد و علوم 

  )(LSEسیاسی لندن 
 استنفورددانشگاه  کمبریجدانشگاه  آکسفورددانشگاه 

   

   برتر جهان  دانشگاهرتبه و امتياز ده : ۴جدول 

  امتیاز کشور نام نام دانشگاه  تبهر 

 100 آمریکا ایاالت متحده  )MIT(تکنولوژي ماساچوست موسسه   1 

 99.2 آمریکا ایاالت متحده   دانشگاه هاروارد  2

 99 انگلستان  جدانشگاه کمبری 3

 98.9 انگلستان )UCL( نلند کالج دانشگاهی  4

 98.8 انگلستان لندن سلطنتی کالج  5

 98.7 انگلستان دانشگاه آکسفورد 6

 96.8 آمریکا ایاالت متحده  دانشگاه استنفورد 7

 96.5 آمریکا ایاالت متحده  دانشگاه ییل  8

 96.2 آمریکا ایاالت متحده  شیکاگودانشگاه   9

 96.1 آمریکا ایاالت متحده   موسسه تکنولوژي کالیفرنیا 10
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