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 QS – 2020بندي رتبه نظاممعرفی 

 
 مقدمه •

ــه 2004از ســال ، QS انگلیســی يبنــدرتبــه موسســه  را آغــاز نمــوده و موسســات پژوهشــی هــابنــدي دانشــگاهارزیــابی و رتب
ــت. ــه  اس ــن موسس ــاالنه ای ــگاه 3000 س ــان دانش ــاس را  در جه ــاخص 6براس ــدام داراي وزن   ش ــر ک ــه ه ــاوتی  ک ــاي متف ه

 1000بـــیش از  جنتـــای ارزیـــابی نمـــوده و المللـــیهســتند در چهـــار حـــوزه پـــژوهش، آمـــوزش، اســـتخدام و وجهــه بـــین  
ــگاه ــر دانش ــیرا  برت ــالم م ــد.اع ــه نمای ــن رتب ــديدر ای ــرادي و  500 بن ــورت انف ــگاه اول بص ــگاه دانش ــد از آن دانش ــهبع ــا ب  ه

 شوند. بندي میصورت گروهی رتبه

 بنديانواع نتایج رتبه •
بنـدي  رتبـه  آنهـا  مهمتـرین  جملـه  از کـه  دهـد مـی  هئـ ارا نیـز  را دیگري هايبنديرتبه نظام این کلی، بنديرتبه بر عالوه

 اسـت  ذکـر  بـه  الزم باشـد. مـی  اي (آسـیا) منطقـه  بنديرتبه و سال 50از کمتر  هاي با قدمتدانشگاه بنديرتبه موضوعی،

، تنهـا  2020در نتـایج سـال    .باشـد مـی  متفـاوت  یکـدیگر  بـا  و کلی بنديرتبه با مذکور هايبنديارزیابی رتبه هايشاخص
 اي منتشر شده است. بندي منطقهبندي کلی و رتبهگزارش نتایج رتبه

 کلی بنديرتبه هاي ارزیابیشاخص •

o گیري از طریق نظرسنجی)(اندازه %40علمی با وزن  شهرت 
o  گیري از طریق نظرسنجی)(اندازه %10با وزن  در بازار کارشهرت 

o  هاري دانشگاه)اظ گیري از طریق خود(اندازه %20علمی با وزن به اعضاي هیات دانشجونسبت 
o گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %20با وزن  یعلماتیه عضو اي هراز میزان استناد به 
o  هاري دانشگاه)اظ گیري از طریق خود(اندازه %5با وزن  یالمللنیب علمیاعضاي هیاتتعداد 

o  انشگاه)داظهاري  گیري از طریق خود(اندازه %5با وزن  المللیدانشجویان بینتعداد 

 آسیا بنديهاي ارزیابی رتبهشاخص •

o گیري از طریق نظرسنجی)(اندازه %30وزن علمی با  شهرت 
o  گیري از طریق نظرسنجی)(اندازه %20در بازار کار با وزن شهرت 

o  10علمی با وزن به اعضاي هیات دانشجونسبت% 
o انشگاه)داظهاري  گیري از طریق خود(اندازه %10المللی با وزنهاي تحقیقاتی بینتعداد شبکه 

o گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %10ا وزن مقاله ب اي هراز میزان استناد به 
o گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5با وزن  علمیهیات عضو اي هراز میزان استناد به 
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o  گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5تعداد اعضاي هیات علمی با مدرك دکتري با وزن 

o گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5.2المللی با وزن نسبت اعضاي هیات علمی بین 

o گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5.2المللی با وزن نسبت دانشجویان بین 

o  گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5.2نسبت دانشجویان مبادله شده (وارد شده به دانشگاه) با وزن 

o  گیري از طریق پایگاه اسکوپوس)(اندازه %5.2نسبت دانشجویان مبادله شده (خارج شده از دانشگاه) با وزن 

ــام     ــت نظ ــر اس ــایان ذک ــدي ش ــه بن ــال  QSرتب ــابی و     2009از س ــاالنه ارزی ــورت س ــیا را بص ــگاههاي آس ــت لدانش  500یس

 نماید.دانشسگاه برتر آسیا را منتشر می

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

http://www.topuniversities.com/
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  ٢٠٢٠ - QSبندی کلی نظامدر رتبه ايرانبرتر  هايدانشگاهامتیاز رتبه و : ١جدول 

 امتیاز کل در جهان رتبه دانشگاهنام  ردیف

 هاي ارزیابیامتیاز در شاخص

 علمی شهرت
اي از میزان استناد به

 علمیهیات عضو هر
 در بازار کارشهرت 

به  دانشجونسبت 

 علمیاعضاي هیات
تعداد اعضاي 

 المللیبینعلمی هیات

دانشجویان تعداد 

 المللیبین

 2 5,2 14,2 23,7 88,3 11,8 28 407 شریفدانشگاه صنعتی  1

 2,6 7 7,4 15 94,9 4,7 24,4 489 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

3 
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
650-601 - - 80,2 - - - - 

 - - - 23,2 38,8 18,6 - 601-650 دانشگاه تهران 4

801-1000 دانشگاه شهید بهشتی 5  - - 23,5 - - - - 

 - - - - 37,3 - - 1000-801 دانشگاه شیراز 6
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  ٢٠٢٠ -  QSبندی کلی نظامدر رتبه برتر جهان دانشگاه: رتبه و امتياز ده ٢جدول 

 امتیاز کل کشور نام نام دانشگاه تبهر

 هاي ارزیابیامتیاز در شاخص

 علمی شهرت
 عضو اي هراز میزان استناد به

 علمیهیات

در بازار شهرت 

 کار

به اعضاي  دانشجونسبت 

 علمیهیات

علمی هیاتتعداد اعضاي 

 المللیبین
 المللیدانشجویان بینتعداد 

 94,1 100 100 100 99,8 100 100 آمریکا ایاالت متحده  MIT نشگاهدا  1 

 67,7 99,8 100 100 98,6 100 98,4 آمریکا ایاالت متحده  دانشگاه استنفورد 2

 62,2 86,3 98,7 100 99,6 100 97,4 آمریکا ایاالت متحده  دانشگاه هاروارد  3

 98,5 99,7 100 100 84,7 100 97,2 انگلستان دانشگاه آکسفورد 4

 87,3 99,4 100 81,2 100 97,8 96,9 آمریکا ایاالت متحده  موسسه صنعتی کالیفرنیا 5

 98 100 85 96,7 98,4 98,4 95,9 سوئیس زوریخ ETHدانشگاه  6

 97,6 100 100 100 74,2 100 95 انگلستان دانشگاه کمبریج 7

 100 99,1 98,1 98,7 76.7 99,3 94,8 انگلستان (ucl) لندن کالج دانشگاهی  8

 100 100 99,8 99.9 72.1 98,6 94.1 انگلستان لندن سلطنتی کالج  9

 81 70,2 96,5 93,7 78.5 99,5 92 آمریکا ایاالت متحده  شیکاگودانشگاه   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/ucl-university-college-london&usg=ALkJrhjFrR9oIWcqPHdNcgPUMmPB223mSA
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
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  ٢٠٢٠ -  QSنظام آسیاییبندیدر رتبه آسیابرتر دانشگاهده امتیاز : رتبه و ٣جدول 

در  تبهر

 آسیا
 امتياز کل رتبه در جهان کشور نام نام دانشگاه

 هاي ارزیابیشاخص امتیاز در

 کار در بازارشهرت  علمی شهرت
به اعضاي  دانشجونسبت 

 علمیهیات

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علمیهیات

علمی تعداد اعضاي هیات

 المللیبین

دانشجویان تعداد 

 المللیبین

 74,2 100 88,8 93,9 93,8 92,1 91,8 11 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 1

 76,4 100 75,7 88,3 99,2 99,8 91,8 11 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور  2

 30,1 68 80,4 92,4 99,1 97,4 88,6 16 چین سینگهوادانشگاه تی 3

 36,9 70,7 73 72,3 99,6 99,1 84,3 22 چین دانشگاه پکن 4

 26,2 11,1 67,9 93,3 99,1 100 84,3 22 ژاپن دانشگاه توکیو 5

 99,1 100 44,5 87,2 82,6 97,3 83,8 25 کنگهنگ دانشگاه هنگ کنگ 6

7 
دانشگاه علم و صنعت 

 کنگهنگ
 87,5 100 89,5 59,5 71,3 85 80,6 32 کنگهنگ

 17,5 15,4 53,2 96,3 92,5 98,7 80,5 33 ژاپن دانشگاه کیوتو 8

 11,9 19,2 61,6 88 91,1 96,9 79,6 37 کره جنوبی دانشگاه ملی سئول 9

 42,9 92,7 57,8 86,5 93,8 83,4 78,6 40 چین فودان دانشگاه 10

 

 

 


