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  QS –2016بندي  رتبه نظاممعرفي 
 
 مقدمه  

 را آغــاز نمــوده و موسســات پژوهشــي هــا بنــدي دانشــگاه ارزيــابي و رتبــه 2004از ســال ، QS انگليســي يبنــد رتبــه موسســه
 برتــر دانشــگاه 800بــيش از ارزيــابي نمــوده و  شــاخص 6براســاس  در جهــان را دانشــگاه 3000 ســاالنه ايــن موسســه اســت.

ــي را  ــالم م ــد.اع ــگاه     400 نماي ــرادي و بعــد از آن دانش ــورت انف ــه  دانشــگاه اول بص ــا ب ــه   ه ــي رتب بنــدي  صــورت گروه
ــي ــن   م ــوند. اي ــتخدام و وج    800ش ــوزش، اس ــژوهش، آم ــوزه پ ــار ح ــگاه در چه ــدانش ــين هه ــي  ب ــرار  الملل ــابي ق ــورد ارزي م
فـاوتي هسـتند   هـاي مت  شـاخص كـه هـر كـدام داراي وزن     6 را توسـط  هـا  دانشـگاه  ،گيرنـد. هـر يـك از ايـن چهـار حـوزه       مي

   دهند. مورد ارزيابي قرار مي

 هاي ارزيابي شاخص   
o گيري از طريق نظرسنجي) % (اندازه40علمي با وزن  شهرت  
o  گيري از طريق نظرسنجي) % (اندازه10با وزن  در بازار كارشهرت 

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

 بندي رتبه نتايج نواعا 
 آنهـا  مهمتـرين  جملـه  از كـه  دهـد  مـي  ارايـه  نيـز  را ديگـري  هـاي  بنـدي  رتبـه  نظـام  ايـن  كلـي،  بنـدي  رتبـه  بـر  عـالوه 

 بـه  الزم .باشـد  مـي  اي منطقـه  بنـدي  هرتبـ  و سـال  50كمتـر از   بـا قـدمت   هـاي  دانشـگاه  بنـدي  هرتبـ  موضـوعي،  بنـدي  هرتبـ 

 .باشد مي متفاوت يكديگر با و كلي بندي هرتب با كورمذ هاي بندي رتبه ارزيابي هاي صشاخ است ذكر

  

  QS  http://www.topuniversities.comبندي  سايت نظام رتبه وب :منبع 



 

٣  

ح و  کاری از  ی وه - عاو   ر
 

   ۲۰۱۶ -٭ايرانبرتر  هاي دانشگاه امتيازرتبه و : ۱جدول 

  جهاني رتبه  دانشگاهنام   رديف
  هاي كليدي شاخص امتياز/ مقدار در

 عضو اي هراز ميزان استناد به
  المللي تعداد دانشجويان بين  تعداد دانشجويان  علمي اعضاي هياتتعداد   علمي هيات

  41  11167  533  92.2 431- 440 شريفدانشگاه صنعتي   1

  -  10933  356  97.7 491- 500 علم و صنعت ايراندانشگاه   2

  157  12468  547  94.3  501- 550  صنعتي اميركبير دانشگاه  3

  390  32950  1742  37.6  600- 551  تهران دانشگاه  4

  177  17342  827  23.6  701+  دانشگاه شهيد بهشتي  5

  ارايه شده است.  QSهاي ايران تنها اطالعات مندرج در جدول فوق در نظام رتبه بندي  در خصوص دانشگاه ٭
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 ۲۰۱۶ - آسيابرتر   دانشگاهده  امتيازرتبه و : ۲جدول 

 تبهر
در 
 آسيا

 کشور نام نام دانشگاه
رتبه در 
  امتياز کل  جهان

  هاي كليدي شاخص تعداد در هاي ارزيابي شاخصامتياز در

 شهرت
  علمي

شهرت 
در بازار 

  كار

نسبت 
به  دانشجو

اعضاي 
  علمي هيات

ميزان 
 استناد به

 اي هراز
 عضو
  علمي هيات

تعداد 
دانشجويان 

  المللي بين

تعداد اعضاي 
علمي  هيات
  المللي بين

اعضاي تعداد 
  علمي هيات

تعداد 
  دانشجويان

تعداد 
دانشجويان 

  المللي بين

  9443  32705  5062  90.8  100  70.9  88.1  100  100  91.50  12 سنگاپوردانشگاه ملي سنگاپور   1

دانشگاه صنعتي   2
  7845  25367  4334  93.9  100  83.6  94  94.1  91.6  91.40  13  سنگاپور  نانيانگ

  3964  35459  5314  28.1  43.3  79.5  85.6  99.2  99  86  24  چين  سينگهوا دانشگاه تي  3

  8194  20797  3054  99.3  100  47.3  84  93.8  98.9  85.40  27 كنگ هنگ دانشگاه هنگ كنگ  4

  2422  27348  4515  -  -  64.4  92.2  99.6  100 82.60  34  ژاپن  دانشگاه توكيو 5

  2273  27770  3993  26  -  72.9  82.1  96.1  98.5  82.10  35  كره جنوبي دانشگاه ملي سئول  6

دانشگاه علم و صنعت   7
 كنگ هنگ

  4532  12154  1092  98.7  100  87.5  45.7  86  91.1  81.80  36 كنگ هنگ

  1904  23298  4100  -  -  60.3  95.3  92.6  99.7  81.70  37 ژاپن دانشگاه كيوتو 8

  6490  39712  48072  49.6  53.6  64.8  66.4  99.8  99.8  81.30  39  چين دانشگاه پكينگ 9

  4400  28159  3705  46.5  66.7  73.9  65.6  95.3  90.8 79.40  43  چين  فودان دانشگاه 10
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   ۲۰۱۶ - برتر جهان  دانشگاه: رتبه و امتياز ده ۳جدول 

 کشور نام نام دانشگاهتبهر
 امتياز
  کل

  هاي كليدي شاخص در تعداد هاي ارزيابي شاخصامتياز در

 شهرت
  علمي

در شهرت 
  بازار كار

نسبت 
به  دانشجو

اعضاي 
  علمي هيات

ميزان استناد 
 اي هراز به

 عضو
  علمي هيات

تعداد 
دانشجويان 

  المللي بين

تعداد اعضاي 
علمي  هيات
  المللي بين

اعضاي تعداد 
  علمي هيات

تعداد 
  دانشجويان

تعداد 
دانشجويان 

  المللي بين

 MIT نشگاهدا  1 
 اياالت متحده 

 آمريكا
100 100  100  100  99.9  100  100  2982  11067  3717  

 دانشگاه استنفورد 2
 اياالت متحده 

 آمريكا
98.7  100  100  100  99.7  99.7  74  4140  15845  3555  

 اياالت متحده   دانشگاه هاروارد  3
 آمريكا

98.30 100  100  98.5  100  100  70.4  4326  21966  4706  

  6689  18875  5355  97.8  97.6  86.5  100  100  100 97.20 انگلستان  دانشگاه كمبريج  3

موسسه تكنولوژي   5
  كاليفرنيا

 اياالت متحده 
 آمريكا

96.90 99.4  80.7  100  100  91.2  87.7  941  2209  603  

  7324  20256  6710  98.2  98.7  83.6  100  100  100  96.80 انگلستان دانشگاه آكسفورد  6

  15076  30949  6187  100  99.1  79.1  98.7  99.3  99.8  95.60 انگلستان لندن كالج دانشگاهي   7

  7226  19233  2520  98.8  100  98.3  73.3  98.9  99.6 94.20 سوئيس زوريخ ETHدانشگاه   8

  8425  15532  3909  100  100  69.8  100  100  99.6 94.10 انگلستان لندن سلطنتي كالج  9

 شيكاگودانشگاه   10
 اياالت متحده 

 آمريكا
93 99.9  94.1  95.4  88.7  66.5  70.5  2376  13462  2888  
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   ٭سال 50كمتر از هاي  بندي دانشگاه رتبهدر  جهانبرتر   دانشگاهرتبه و امتياز ده : ۴جدول 

  رتبه جهاني  سال تاسيس  كشور نام  نام دانشگاه  تبهر
  

اعضاي تعداد   امتياز كل
تعداد دانشجويان   تعداد دانشجويان  علمي هيات

  المللي بين

 7845 25367 4334 91.40 13 1991 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانيانگ 1 

  4532  12154  1092  81.80  36  1991 كنگ هنگ دانشگاه علم و صنعت هنگ كنگ 2

3 
علم و صنعت  آموزش عاليموسسه 

 556 9855 1241 77.90 46 1971 كره جنوبي  كره

 3408 9307 1352 75.40 - 1984 كنگ هنگ  دانشگاه شهري هنگ كنگ  3

 117 3046 653 67 83 1986 كره جنوبي دانشگاه علم و صنعت پوهانگ  5

كنگ هنگ كنگ تكنيك هنگ دانشگاه پلي  6  1994  111  61.40  2417  21671  5334  

  7376  16249  1222  50.30  -  1976 هلند دانشگاه ماستريخت  7

 7443 23604 1418 47.80 193 1988 استراليا دانشگاه صنعتي سيدني  8

 3467 31096 2191 46.30 203 1968 اسپانيا دانشگاه خودگردان بارسلونا 9

 2535 15791 2649 45.80 209 1971 بلژيك دانشگاه آنتورپ 10

   سال حضور ندارند. 50هاي كمتر از  ايران در ميان دانسگاههاي  يك از دانشگاه هيچ ٭
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2016- هنر و علوم انساني گروه رشتههاي در جهان 5: پنج دانشگاه برتر جدول
رتبه 
 جهاني

شناسي باستان  هنر و طراحي معماري  
زبان و ادبيات
 انگليسي

شناسي زبان تاريخ مدرن هاي زبان   فلسفه هنرهاي نمايشي 

 دانشگاه پيتسبرگ جولياردمدرسه  دانشگاه آكسفورد MIT كمبريج دانشگاه آكسفورد كالج سلطنتي هنر MIT دانشگاه كمبريج 1

 دانشگاه كمبريج دانشگاه هاروارد دانشگاه آكسفورد دانشگاه كمبريج UCL  MITدانشگاه  دانشگاه اكسفورد 2
دانشگاه موسيقي و 
 هنرهاي نمايشي وين

 دانشگاه نيويورك

دانشگاه كاليفرنيا،   UCLدانشگاه  3
 بركلي

مدرسه طراحي رود 
 لندآي

 دانشگاه هاروارد كمبريجدانشگاه  دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد
كالج سلطنتي 

 موسيقي
 دانشگاه راتگرز

 دانشگاه صنعتي دفت دانشگاه هاروارد  4
مدرسه طراحي 

 پارسونز
دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
 دانشگاه ادينبرگ

دانشگاه كاليفرنيا، 
 بركلي

 آكسفورددانشگاه  دانشگاه آكسفورد

 دانشگاه استنفورد دانشگاه آكسفورد دانشگاه ييل دانشگاه ييل دانشگاه هنر لندن دانشگاه هاروارد دانشگاه دورهام 5
آكادمي سلطنتي 

 موسيقي
 دانشگاه كمبريج

  هاي موضوعي حضور ندارند. بندي ايران در رتبههاي  يك از دانشگاه هيچ ٭

 جدول 6: پنج دانشگاه برتر جهان در گروه رشته هاي فني و مهندسي- 2016 
رتبه
 جهاني

و سازه مهندسي عمران مهندسي شيمي  
هايي و سيستمعلوم كامپيوتر

  اطالعاتي
و الكترونيك مهندسي برق  

فضا و  -، هوامهندسي مكانيك
 توليد

 مهندسي معدن

1 MIT MIT MIT MIT MIT مدرسه معادن كلرادو 

 MIT دانشگاه استنفورد دانشگاه استنفورد دانشگاه استنفورد كمبريج دانشگاه دانشگاه استنفورد 2

 دانشگاه استنفورد كمبريج دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه آكسفورد دانشگاه ملي سنگاپور دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه 3

 كمبريج دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه كمبريج دانشگاه هاروارد دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه كمبريج دانشگاه 4

 آكسفورد دانشگاه كالج سلطنتي لندن آنجلس كاليفرنيا، لس دانشگاه دانشگاه كارنگي ملون دانشگاه صنعتي دفت ملي سنگاپور دانشگاه 5
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 جدول 7: پنج دانشگاه برتر جهان در گروه رشته هاي علوم زيستي و پزشكي -  2016

رتبه 
 جهاني

 پرستاري پزشكي
وداروسازي

 فارماكولوژي
شناسي روان دامپزشكي دندانپزشكي  كشاورزي و جنگلداري علوم بيولوژيك 

  دانشگاه واخنينگن  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد ديويس كاليفرنيا، دانشگاه كنگ دانشگاه هنگ  دانشگاه هاروارد دانشگاه پنسيلوانيا  دانشگاه هاروارد 1
 ديويس كاليفرنيا، دانشگاه كمبريج دانشگاه دانشگاه آكسفورد دانشگاه كرنل دانشگاه ميشيگان كمبريج دانشگاه دانشگاه جان هاپكينز دانشگاه آكسفورد 2

 انيستيتو كاروليسنكا دانشگاه آكسفورد دانشگاه تورنتو كمبريج دانشگاه 3
 كالج سلطنتي دامپزشكي، 

 دانشگاه لندن
 دانشگاه كرنل MIT كمبريج دانشگاه

 كاليفرنيا، بركلي دانشگاه دانشگاه آكسفورد دانشگاه استنفورد كمبريج دانشگاه كالج كينگز لندن كالج كينگز لندن دانشگاه آلبرتا دانشگاه استنفورد 4

 دانشگاه استنفورد سلطنتي لندنكالج  دانشگاه پنسيلوانيا دانشگاه گوتنبرگ دانشگاه موناش موسسه كارولينسكاهاپكينز دانشگاه جان 5
دانشگاه صنعتي آگرو 

 پاريس

  
  

 جدول 9: پنج دانشگاه برتر جهان در گروه رشته هاي علوم طبيعي- 2016

رتبه 
 جهاني

م موادوعل علوم زميني و دريايي محيط زيست رياضي فيزيك و نجوم  جغرافيا شيمي 

1 MIT انستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه كمبريج MIT  MIT  دانشگاه آكسفورد 

 دانشگاه كمبريج  دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه استنفورد دانشگاه هاروارد دانشگاه استنفورد دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد 2

 دانشگاه دورهام كمبريجدانشگاه  كالج سلطنتي لندن  دانشگاه كاليفرنيا، بركلي MIT MIT دانشگاه استنفورد 3

 دانشگاه هاروارد  دانشگاه كاليفرنيا، بركلي MIT  دانشگاه واخنينگن دانشگاه استنفورد دانشگاه كمبريج 4
مدرسه اقتصاد و علوم 

 سياسي لندن

5 
دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
 دانشگاه بريتيش كلمبيا دانشگاه استنفورد دانشگاه كمبريج دانشگاه آكسفورد دانشگاه هاروارد
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 جدول 8: پنج دانشگاه برتر جهان در گروه رشته هاي علوم اجتماعي- 2016

 رتبه
 جهاني

آمار و پژوهش 
 عملياتي

 سياست و مديريت
 اجتماعي

 علوم اجتماعي
علوم سياسي و 

يالملل بين  
و اقتصادسنجي اقتصاد حقوق مالي و حسابداري  شناسي انسان   آموزش ارتباطات و رسانه 

كسب و كار و 
 مطالعات مديريت

 مطالعات توسعه اي

1 MIT دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  MIT دانشگاه كاليفرنياي  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد 
 جنوبي

  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  كالج سلطنتي لندن

 دانشگاه استنفورد 2
مدرسه اقتصاد و علوم 

 سياسي لندن
 دانشگاه ساسكس لندنوكار  مدرسه كسب  دانشگاه هارواردكاليفرنيا، بركلي دانشگاه دانشگاه آكسفورد MIT  دانشگاه هاروارد دانشگاه آكسفورد  دانشگاه آكسفورد كاليفرنيا، بركلي دانشگاه

مدرسه اقتصاد و علوم   دانشگاه آكسفورد دانشگاه آكسفورد  دانشگاه هاروارد 3
 سياسي لندن

 كمبريج دانشگاه دانشگاه استنفورد دانشگاه استنفورد كمبريج دانشگاه
مدرسه اقتصاد و علوم 

 سياسي لندن
 دانشگاه استنفورد

كار  و مدرسه عالي كسب
 يد اينسي

و علوم مدرسه اقتصاد 
 سياسي لندن

4 
كاليفرنيا،  دانشگاه

 بركلي
 كمبريج دانشگاه

مدرسه اقتصاد و علوم 
 سياسي لندن

مطالعات   موسسه
 سياسي پاريس

 دانشگاه پرينستون  ييل دانشگاه
مدرسه اقتصاد و علوم 

 سياسي لندن
مدرسه اقتصاد و علوم 

 سياسي لندن
 -دانشگاه ويسكانسين

 مديسن
 دانشگاه آكسفورد دانشگاه استنفورد دانشگاه كمبريج

 -دانشگاه ويسكانسينكاليفرنيا، بركلي دانشگاه كمبريج دانشگاه 5
 مديسن

تگزاس در دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه دانشگاه آكسفوردكاليفرنيا، بركلي دانشگاه  دانشگاه نيويورك كمبريج دانشگاه
  آستين

كاليفرنيا،  دانشگاه  پنسيلوانيا دانشگاه دانشگاه آكسفورد
 بركلي

  


