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 رزییگروه ربانمه-رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه 
 

 

 QS – 2021بندي 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 

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

 1000بهههيت از  جناههه ي ارزيههه ب  ندهههون  ر الدللههه هسهههان  نر رهههه ر ژهههوز  وههههرهت، آمهههوزه، اسههها  اي ر رجهههه  بيم

 ه  بهه بعهه  از آ  ناناههگ   ناناههگ   ار  برههورپ انوههراني ر 500 بنهه ينر ايههم رتب  ند يهه  اعهه ي مهه را  برتههر ناناههگ  

  شون  بن ي م صورپ گرره  رتب 

 بندیانواع نتایج رتبه 

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

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

ناه يج  گهزارهايهم  نر .ب شه  م ماوه رپ يكه يگر به  ر هه ن ج بنه يرتب  ب  مذكور ه يبن يارزي ب  رتب  ه يش   

 ارائ  ش   اس   2021س   ايم نظ ي نر  ه ن ج بن يرتب 

 جهاني 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   ه ري ناناگ   اظ گيري از طريق  ون)ان از  %20ب  رز   ناناجوب  علد  اعض ي هي پنسب 

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

o  ه ري ناناگ   اظ گيري از طريق  ون)ان از  %5ب  رز    الدللميب علد اعض ي هي پتع ان 

o  اناگ   ناظه ري  گيري از طريق  ون)ان از  %5ب  رز   الدلل ناناجوي   بيمتع ان 

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

http://www.topuniversities.com/
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 رزییگروه ربانمه-رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت  
 

 2021 تايج سالندر  ايرانبرتر  هايدانشگاهامتیاز رتبه و : 1جدول 

 امتیاز کل در جهان رتبه دانشگاهنام  رديف

 هاي ارزيابيامتیاز در شاخص  

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
 به علمياعضاي هیاتنسبت 

 دانشجو

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین
 الملليدانشجويان بینتعداد 

 2.7 4.5 87.9 9.8 27.4 11.9 27.6 409 شريفدانشگاه صنعتي  1

 2.4 8.2 96 5.6 18.3 5 24.8 477 دانشگاه صنعتي امیرکبیر 2

 - - - - 43.6 22.1 20.3 591-600 دانشگاه تهران 3

 - - 78.3 - - - - 601-650 دانشگاه علم و صنعت ايران 4

 - - 43.34 - - - - 801-1000 رازیدانشگاه ش 5
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 رزییگروه ربانمه-رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت  
 

 

  2021 سال نتايج در برتر جهان دانشگاه: رتبه و امتیاز ده 2جدول 

 امتیاز کل کشور نام نام دانشگاه تبهر

 هاي ارزيابيامتیاز در شاخص

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
 به علمياعضاي هیاتنسبت 

 دانشجو

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین
 الملليدانشجويان بینتعداد 

 91.9 100 99.1 100 100 100 100 آمريكا اياالت متحده  MIT نشگاهدا  1 

 63.6 99.7 98.1 100 100 100 98.4 آمريكا اياالت متحده  دانشگاه استنفورد 2

 69.9 85.2 99.1 98.6 100 100 97.9 آمريكا اياالت متحده  دانشگاه هاروارد  3

 88.2 100 99.9 100 82.8 97 97 آمريكا اياالت متحده  موسسه صنعتي کالیفرنیا 4

 98.3 99.4 81.3 100 100 100 96.7 انگلستان دانشگاه آکسفورد 5

 97.9 100 96.4 80.8 96.6 98.7 95 سوئیس زوريخ ETHدانشگاه  6

 97.4 100 69.2 100 100 100 94.3 انگلستان دانشگاه کمبريج 7

 100 100 68.6 99.9 99.8 98.5 93.6 انگلستان لندن سلطنتي کالج  8

 82.6 67.1 86.3 94.4 91.3 99.4 93.1 آمريكا اياالت متحده  شیكاگودانشگاه   9

 100 99.3 65.4 98.4 98.3 99.4 92.9 انگلستان (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


 

5 

 رزییگروه ربانمه-رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت  
 

 

  2021 تايج سالنر د آسیابرتر دانشگاهده امتیاز : رتبه و 3جدول 

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

 هاي ارزيابيشاخص امتیاز در

 در بازار کارشهرت  علمي شهرت
 علمياعضاي هیاتنسبت 

 دانشجو به

 عضو اي هراز میزان استناد به

 علميهیات

علمي تعداد اعضاي هیات

 الملليبین

دانشجويان تعداد 

 الملليبین

 71.4 100 72.9 90.7 98.4 99.7 91.5 11 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 1

 67.6 100 89 91.5 89.8 89.8 89.9 13 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانیانگ 2

 29.7 55.3 83.2 93.3 98.6 98.2 89.2 15 چین سینگهوادانشگاه تي 3

 98.9 100 48 83.8 76.3 98.1 83.7 22 کنگهنگ دانشگاه هنگ کنگ 4

 34.3 69.7 64.9 76.4 99.1 99.2 83.5 23 چین دانشگاه پكن 5

 26.1 10.7 62.5 92.3 99.6 100 83.2 24 ژاپن دانشگاه توکیو 6

 88.9 100 92.1 66.7 63.6 85.2 82.1 27 کنگهنگ کنگدانشگاه علم و صنعت هنگ 7

 46.3 93.1 55.7 90.9 92.5 84.7 79.9 34 چین فودان دانشگاه 8

 11.6 18.6 53.7 87.9 95.9 97.9 79 37 کره جنوبي دانشگاه ملي سئول 9

 19.8 16 42.6 95 96.9 98.6 78.9 38 ژاپن دانشگاه کیوتو 10

 

 

 


