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 رزییگروه ربانهم-رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانهم 
 

 

 QS – 2019بندي رتبه نظاممعرفي 

 

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

ههه ي ماوهه رت   كهه  هههر كهه اي ناراي رز    شهه    6براسهه   را  نر جههه   ناناههگ   3000 سهه هن  ايههم موسسهه   اسهه  

 1000بهههيس از  ناههه ي  ارزيههه ب  ندهههون  ر الدللههه هسههان  نر اهههه ر پهههوز  وههههرهس، آمهههوزج، اسههها  اي ر رجههه  بهههيم  

 ههه  بهه ناناههگ   ار  برههورپ انوههراني ر بآهه  از آ  ناناههگ     500 بنهه ينر ايههم رتبهه  ند يهه  اعهه ي مهه را  برتههر ناناههگ  

 شون   بن ي م صورپ گرره  رتب 

 بندیرتبه نتایج انواع 

  بن يرتب  آنه  مهداريم جدل  از ك  نه م  اراي  نيز را نيگري ه يبن يرتب  نظ ي ايم كل ، بن يرتب  بر ع ر 

ضوع ،  اگ    بن يرتب  مو سي (  ايمنطق  بن يرتب  ر س    50كدار از  ب  ق م  ه ينان ش  م  )آ س   ذكر ب  هزي  ب   ا

 .ب ش م  ماو رپ يك يگر ب  ر كل  بن ي رتب ب  مذكور ه يبن يرتب  ارزي ب  ه يش   

 كلي بندیرتبه های ارزیابيشاخص 

o گيري از طريق نظرسنج ()ان از  %40علد  ب  رز   شهرپ 

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

o   اظه ري ناناگ  ( گيري از طريق  ون)ان از  %20علد  ب  رز  هي پب  اعض ي  ناناجونسب 

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

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

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

 آسیا بندیهای ارزیابي رتبهشاخص 

o گيري از طريق نظرسنج ()ان از  %30علد  ب  رز   شهرپ 

o  گيري از طريق نظرسنج ()ان از  %20نر ب زار ك ر ب  رز  شهرپ 

o   10علد  ب  رز  ب  اعض ي هي پ ناناجونسب% 

o  اظه ري ناناگ  ( گيري از طريق  ون)ان از  %10الدلل  ب  رز تحقيق ت  بيم ه يتآ ان شبك 

o  گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %10ب  رز   مق ل  اي هراز ميزا  اسان ن ب 

o  گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %10ب  رز   علد هي پ عضو اي هراز ميزا  اسان ن ب 
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o  گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %5 تآ ان اعض ي هي پ علد  ب  م رک نكاري ب  رز 

o گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %5.2الدلل  ب  رز  نسب  اعض ي هي پ علد  بيم 

o گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %5.2الدلل  ب  رز  نسب  ناناجوي   بيم 

o    گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %5.2ب  رز   مب نل  ش   )رارن ش   ب  ناناگ  (نسب  ناناجوي 

o   گيري از طريق و يگ   اسكووو ()ان از  %5.2نسب  ناناجوي   مب نل  ش   )  رج ش   از ناناگ  ( ب  رز 

 500ارزيهه ب  ر ليسهه   ناناههگ هه ي آسههي  را برههورپ سهه هن      2009از سهه    QSرتبهه  بنهه ي شهه ي   ذكههر اسهه  نظهه ي    

 ند ي  ناناسگ   برتر آسي  را مناار م 

 QS  http://www.topuniversities.comبندی سایت نظام رتبهوب :منبع 

http://www.topuniversities.com/
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 رزییگروه ربانهم-رزیی و توسعه منابعربانهممعاونت  
 

  QS - 2019بندی کلی نظامدر رتبه ايرانبرتر  هايدانشگاهامتیاز رتبه و : 1جدول 

 دانشگاهنام  رديف
در  رتبه

 جهان

 هاي کلیديامتیاز/ مقدار در شاخص

 اي هراز میزان استناد به

 علميهیات عضو

اعضاي  کل تعداد

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین
 دانشجويانکل تعداد 

تعداد دانشجويان 

 الملليبین

 22 9435 4 564 86.7 432 شريفدانشگاه صنعتي  1

 89 11918 12 549 92.7 498 دانشگاه صنعتي امیرکبیر 2

 99 14028 0 499 80.2 601-650 دانشگاه علم و صنعت ايران 3

 2164 32.3 701-750 دانشگاه تهران 4
17 

55645 1127 

801-1000 دانشگاه شهید بهشتي 5  21.9 859 7 18352 112 

 82 8657 0 726 35.2 1000-801 دانشگاه شیراز 6
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 رزییگروه ربانهم-توسعه منابعرزیی و ربانهممعاونت 
 

  QS  - 2019بندی کلی نظامدر رتبه برتر جهان دانشگاه: رتبه و امتياز ده 2جدول 

 امتیاز کل کشور نام نام دانشگاه تبهر

 هاي کلیديتعداد در شاخص هاي ارزيابيامتیاز در شاخص

 علمي شهرت
 اي هراز میزان استناد به

 علميهیات عضو

در بازار شهرت 

 کار

به  دانشجونسبت 

 علمياعضاي هیات

تعداد اعضاي 

 الملليعلمي بینهیات

تعداد 

دانشجويان 

 الملليبین

تعداد اعضاي 

 علميهیات

تعداد اعضاي 

علمي هیات

 الملليبین

 تعداد دانشجويان
تعداد دانشجويان 

 الملليبین

 3732 11145 1696 3009 95.5 100 99.8 100 100 100 100 آمريكا اياالت متحده  MIT دانشگاه  1 

 3665 16135 2115 4366 70.5 99.8 99 100 100 100 98.6 آمريكا اياالت متحده  دانشگاه استنفورد 2

 5495 22727 1383 4542 75.7 92.1 99.8 99.3 100 100 98.5 آمريكا اياالت متحده  دانشگاه هاروارد  3

 667 2239 407 1009 90.3 96.8 100 100 81.2 98.7 97.2 آمريكا اياالت متحده  موسسه صنعتي کالیفرنیا 4

 3126 6564 8005 20631 98.8 99.6 83 100 100 100 96.8 انگلستان دانشگاه آکسفورد 5

 7049 19203 2749 5601 97.9 99.4 77.2 100 100 100 95.6 انگلستان دانشگاه کمبريج 6

 6863 18003 1903 2621 98.6 100 98.7 82.4 96.2 98.2 95.3 سوئیس زوريخ ETHدانشگاه  7

 9395 16797 2100 3883 100 100 67.8 99.9 99.9 98.7 93.3 انگلستان لندن سلطنتي کالج  8

 3676 13924 649 2509 82.5 74.2 83.6 97.4 90.7 99.6 93.2 آمريكا اياالت متحده  شیكاگودانشگاه   9

 16745 32795 2926 6532 100 98.7 66.2 99.2 99.2 99.3 92.9 نانگلستا (ucl) لندن کالج دانشگاهي  10

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/massachusetts-institute-technology-mit&usg=ALkJrhgJbbnFxk2TbsZEHYPsdoT0eooaQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/harvard-university&usg=ALkJrhj4T36thu_wSPaIQVpT6cBEQLJ9OQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/harvard-university&usg=ALkJrhj4T36thu_wSPaIQVpT6cBEQLJ9OQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/imperial-college-london&usg=ALkJrhjUbKc6XeiJGvDLUxThxPwbqvZ4oQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/university-pennsylvania&usg=ALkJrhjp53m6ZcYU1X1gnpUcCbQL0qNcgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.topuniversities.com/institution/ucl-university-college-london&usg=ALkJrhjFrR9oIWcqPHdNcgPUMmPB223mSA
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 رزییگروه ربانهم-توسعه منابعرزیی و ربانهممعاونت 
 

 

  QS  - 2019نظام آسیاييبندیدر رتبه آسیابرتر دانشگاهده امتیاز : رتبه و 3جدول 

در  تبهر

 آسیا
 کشور نام نام دانشگاه

رتبه در 

 جهان
 امتياز کل

 هاي کلیديتعداد در شاخص هاي ارزيابيشاخص امتیاز در

 علمي شهرت
در بازار شهرت 

 کار

به  دانشجونسبت 

 علمياعضاي هیات

اي از میزان استناد به

 علميهیات عضو هر

تعداد اعضاي 

 الملليعلمي بینهیات

دانشجويان تعداد 

 الملليبین

اعضاي  کلتعداد 

 علميهیات

تعداد اعضاي 

 الملليعلمي بینهیات

 کلتعداد 

 دانشجويان

تعداد دانشجويان 

 الملليبین

 7787 30226 3082 4766 80.7 100 72.8 91.8 99.1 99.8 92 11 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور  1

 8285 20203 2087 3013 99.4 100 47.1 88.1 83.7 96.7 84.3 25 کنگهنگ دانشگاه هنگ کنگ 2

 6719 25088 2902 4216 83.5 100 87.5 95 92.6 90.3 91.3 12 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانیانگ 3

 4638 36403 1395 5716 29.2 60.6 77.4 91.5 99.4 97 87.2 17 چین سینگهوادانشگاه تي 3

 8051 43241 1273 5019 53.8 68.2 69.4 64 99.8 99 82.6 30 چین دانشگاه پكن 5

 4768 31353 1569 4481 39.2 89.3 58.6 84.7 95.9 81.8 77.6 44 چین فودان دانشگاه 6

7 
دانشگاه علم و صنعت 

 کنگهنگ
 3051 10666 893 1213 87.9 100 89 61.8 73 83.6 80.5 37 کنگهنگ

8 
موسسه آموزش عالي علم 

 و صنعت کره
 620 9812 150 1323 9.8 26.4 98.5 79.5 78.3 83.2 78.7 40 کره جنوبي

9 
 هنگ چیني دانشگاه

 کنگ
 5551 17705 1151 2300 91.2 100 49.5 75.9 62.7 86.1 75.6 49 کنگهنگ

 2295 28482 419 4226 14 22.1 66.5 87.7 92.7 96.2 80.6 36 کره جنوبي دانشگاه ملي سئول 10

 اند.  های آسیا، موفق به کسب رتبه نگرديدهبندی دانشگاههای ايران در رتبههیچ يک از دانشگاه ٭
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 رزییگروه ربانهم-توسعه منابعرزیی و ربانهممعاونت 
 

  ٭QS - 2019 نظام سال 50کمتر از  داراي قدمت هايبندي دانشگاهجهان در رتبهبرتر  دانشگاهرتبه و امتیاز ده : 4جدول 

 امتیاز کل تاسیس سال کشور نام نام دانشگاه تبهر

 91.3 1991 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانیانگ 1 

 80.5 1991 کنگهنگ دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ 2

 78.7 1971 کره جنوبي موسسه آموزش عالي علم و صنعت کره 3

 75.1 2010 فرانسه  pslدانشگاه  4

 72.1 1984 کنگهنگ دانشگاه شهری هنگ کنگ 5

 63 1986 جنوبيکره  دانشگاه علم و صنعت پوهانگ 6

کنگهنگ کنگتكنیک هنگدانشگاه پلي 7  1994 59.1 

 51.5 2015 فرانسه 1برق پاريسموسسه  8

 50.8 2010 فنالند دانشگاه آلتو 9

 48.4 1988 استرالیا دانشگاه صنعتي سیدني 10

 سال حضور ندارند.  50های کمتر از های ایران در میان دانشگاهیک از دانشگاههیچ ٭
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