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 THE1 - 2018بندي تايمز نظام رتبه معرفي

 

 مقدمه 

پيشرو جهان را با هدف کمک به افززاي  گازاهي   ها و موسسات پژوهشي دانشگاه 2004( 1384)از سال  ،انگليسي تايمز بندي رتبه موسسه

، گمزوز،، پزژوه ، اسزدنادها    محزور  5هاي با کيفيت در سرار جهان و ازين  مناسب براي تحصيل، در  دانشجويان براي مقايسه دانشگاه

هايي  در اين نظام دانشگاه نمايد.جهان را اعالم ميبرتر   هايارزيابي و دانشگاهکمي،  شاخص 13و درگمد صنعدي بر اساس  المللي بين وجهه

 2016تزا   2012هاي کنند و تعداد مقاالت گنها در بين سال يا در يک زمينه گموزشي خاص فعاليت مي  پذيرند، که دانشجوي کارشناسي نمي

 شوند.    مقاله در سال( باشد، در ارزيابي توسط اين نظام لحاظ نمي 150)حداقل  1000کمدر از 

بندي تايمز در سزال   محاسبات رتبه بندي نموده است. از کشورهاي اونااون را ارزيابي و رتبه دانشگاه 1102حدود  2018در سال اين نظام  

منبز  اطالعزاتي    3از هزا   شزاخص  اطالعزات  وانجزام شزده    2(PWC) اي پرايس واتر هزاوس کزوپرز   توسط شرکت خدمات حرفه 2018

هاي حاصل از نظرسزنجي   داده»، «شوند گوري مي ها و مؤسسات گموز، عالي که به صورت خود اظهاري جم  دانشگاههاي ارسالي از  داده»

شززده در پايگززاه اسززدنادي  اطالعززات توليززدات علمززي مؤسسززات گمززوز، عززالي نمايززه»و « شززهرت توسززط مدنصصززين گمززوز، عززالي

 .گوري ارديده است جم  «اسکوپوس

 

 

 محورهاي ارزيابي 

 
  :(30)با وزن  3محيط يادگيريآموزش% 

  (  15نظرسنجي از شهرت دانشگاه )با وزن% 

 (4.5 )با وزناعضاي هيأت علمي به  نسبت دانشجو% 

 (2.25)با وزن  دکدري به دانشجويان کارشناسي نسبت دانشجويان% 

  (6دکدري به اعضاي هيأت علمي )با وزن  دان  گموخدگاننسبت% 

  (2.25)با وزن هيأت علمي نسبت درگمد دانشگاه به اعضاي% 

 (30)با وزن   4حجم، درآمد و شهرت تحقيقات :پژوهش% 

  از شهرت تحقيقاتي دانشگاه %(: نظرسنجي18دانشگاه )با وزن تحقيقاتي شهرت 

  پايگاه داده اسکوپوس  در مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده سرانه%(: 6حجم تحقيقات )با وزن 

                                                           
1
 - Times Higher Education 

2
 - Price water house Coopers 

3 
- Teaching (The Learning Environment) 

4 - Research (volume, income and reputation) 
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  درگمد تحقيقاتي دانشگاه سرانه %(: 6)با وزن درگمد تحقيقاتي دانشگاه 

  :(30)با وزن  1تأثير پژوهشاستناد% 

اسزکوپوس  اين اطالعات از پايگزاه داده   شود. قاالت گن در جهان محاسبه ميتأثير پژوه  دانشگاه از طريق تعداد اسدنادها به م ،در اين شاخص

در  ايرنزد.  قرار مزي ها را مورد بررسي  تمام دانشگاه 2012-2017ساله  6و اسدنادات دوره  2012-2016توليدات پنج ساله کليه  گوري شده و جم 

 .استيافده ارتقاء  2018در سال  1102در سال اذشده به  981هاي تحت پوش  از  تعداد دانشگاه 2018سال 

 (7. 5با وزن ) 2اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشالمللي:  وجهه بين% 

 ( 2. 5با وزن نسبت دانشجويان خارجي به داخلي )% 

  ( 2. 5نسبت اعضاي هيأت علمي خارجي به داخلي )با وزن% 

 ( 2. 5المللي )با وزن  هاي بين تعداد مقاالت مندشر شده با همکاري ساير دانشگاه% 

  :(2. 5)با وزن  3انتقال دانشدرآمد صنعتي% 

درگمد اين شاخص از طريق نسبت باشد.  هاي جديد و مشاوره به صنعت مي مهم دانشگاه در کنار گموز، و پژوه ، ارائه ايده يکي از وظايف

 شود. حاصل از صنعت به اعضاي هيأت علمي محاسبه مي

 

 www.timeshighereducation.com :آوري اطالعات منبع جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Citations (Research Influence)  

2
 - International outlook (staff, students, research) 

3
 - Industry income (knowledge transfer) 
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 2018  -مزيتا يبند رتبه نظام يابيارز محورهاي در 1امتياز و رانيا هاي دانشگاهکلي  رتبه: 1جدول 

رتبه 

 ملي
 نام موسسه/ دانشگاه

رتبه در 

 جهان
 امتياز کل

 ارزيابي محورهايدر  امتياز

 استناد پژوهش آموزش
 وجهه

 المللي بين
 درآمد صنعتي

301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1  45.1-42.4 24.8 12.2 99.1 15.5 56.1 

601-800 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2  30.6- 21.5 27.4 27.2 35.3 16.8 74.4 

601-800 دانشگاه علم و صنعت ایران 3  30.6- 21.5 25.5 24.7 36.3 15.1 51.2 

601-800 دانشگاه صنعتی اصفهان 4  30.6- 21.5 21.4 20.5 41.8 20.1 84.1 

5 
نصیرالدین  دانشگاه صنعتی خواجه

 طوسی
800-601  30.6- 21.5 19.4 18.5 27.0 16.7 47.4 

601-800 دانشگاه صنعتی شریف 6  30.6- 21.5 25.5 26.5 36.7 19.6 96.4 

601-800 دانشگاه تبریز 7  30.6- 21.5 25 14.6 35.2 16 41.2 

601-800 دانشگاه تهران 8  30.6- 21.5 31.1 21.7 28.2 21.4 31.7 

601-800 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9  30.6- 21.5 44.2 14.0 21.4 17.7 35.6 

801 -1000 دانشگاه فردوسی مشهد 10  21.4- 15.6 22.9 14.7 20.1 20.2 35.8 

801 -1000 گیالن دانشگاه 11  21.4- 15.6 18.0 10.9 24.4 14.0 32.0 

801 -1000 دانشگاه اصفهان 12  21.4- 15.6 24.8 20.2 9.1 16.1 41.4 

801 -1000 شهید بهشتیدانشگاه  13  21.4- 15.6 21.8 19.8 19.1 16.4 46.7 

801 -1000 دانشگاه شیراز 14  21.4- 15.6 22.9 20.5 18.4 16.6 45.3 

 33.3 13.8 14.3 9.2 18 9.2-15.5 1001+ دانشگاه الزهرا 15

 32.0 14.6 8.7 7.6 15.5 9.2-15.5 1001+ دانشگاه بیرجند 16

 0.4 15.5 14.8 9.9 14.6 9.2-15.5 1001+ دانشگاه یزد 17

 38.32 17.3 15.7 9.4 16.2 9.2-15.5 1001+ دانشگاه زنجان 18

                                                           
 باشد. می 100از  کل ازیامت  - 1
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 2018 -بندي تايمز نظام رتبههاي ايران در محورهاي ارزيابي  رتبه دانشگاه : 2 جدول

رتبه 

 ملي
 درآمد صنعتي المللي بين وجهه استناد پژوهش آموزش

1 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل
 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران 2
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

4 
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
 دانشگاه تهران

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل

 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی شریف 5
دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران

 دانشگاه زنجان دانشگاه تبریز دانشگاه شیراز دانشگاه تبریز 6

دانشگاه صنعتی 

نصیرالدین  خواجه

 طوسی

7 
دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل
 دانشگاه تهران دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
 دانشگاه شهید بهشتی

 بهشتیدانشگاه شهید  دانشگاه اصفهان 8

دانشگاه صنعتی 

نصیرالدین  خواجه

 طوسی

دانشگاه صنعتی 

نصیرالدین  خواجه

 طوسی

 دانشگاه شیراز

9 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

دانشگاه صنعتی 

 نصیرالدین طوسی خواجه
 دانشگاه اصفهان دانشگاه شیراز گیالن دانشگاه

 دانشگاه شیراز 10
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 دانشگاه تبریز دانشگاه شهید بهشتی

 دانشگاه تبریز دانشگاه شهید بهشتی 11
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دانشگاه زنجان دانشگاه اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان 12
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 دانشگاه تبریز دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

13 
دانشگاه صنعتی 

 طوسینصیرالدین  خواجه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 

 بابل
 دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 دانشگاه الزهرا دانشگاه یزد دانشگاه زنجان گیالن دانشگاه دانشگاه الزهرا 14

 دانشگاه یزد دانشگاه یزد گیالن دانشگاه 15
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
 بیرجنددانشگاه 

 گیالن دانشگاه دانشگاه بیرجند دانشگاه الزهرا دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان 16

 دانشگاه تهران گیالن دانشگاه دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا دانشگاه بیرجند 17

 دانشگاه یزد دانشگاه الزهرا دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند دانشگاه یزد 18
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 2018 - مزيتا يبند رتبه نظام يديکل يها شاخص در رانيا هاي دانشگاه وضعيت:  3 جدول

رتبه 

 ملي
 نام موسسه/ دانشگاه

 *کليديهاي  وضعيت در شاخص

تعداد دانشجويان تمام 

 وقت

نسبت دانشجويان تمام وقت به 

 اعضاي هيات علمي

درصد دانشجويان 

 المللي بين

نسبت دانشجويان 

 دختر به پسر

 32:68 - 28.6 4749 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  1

 34:66 %1 23.3 12815 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

 30:70 - 31.7 13206 دانشگاه علم و صنعت ایران 3

 42:58 %1 19.8 9323 دانشگاه صنعتی اصفهان 4

5 
نصیرالدین  دانشگاه صنعتی خواجه

 طوسی
7079 23 - 33:67 

 26:74 - 17.9 11228 دانشگاه صنعتی شریف 6

 51:49 - 30.2 22421 دانشگاه تبریز 7

 43:57 %2 29.4 59457 دانشگاه تهران 8

 60:40 %3 7.6 12668 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9

 57:43 %4 28.4 23211 دانشگاه فردوسی مشهد 10

 55:45 - 15.1 16946 گیالن دانشگاه 11

 59:41 %1 19.4 12473 دانشگاه اصفهان 12

 52:48 %1 22.6 17113 دانشگاه شهید بهشتی 13

 49:51 %1 19.3 12879 دانشگاه شیراز 14

 100:0 - 31.2 10637 دانشگاه الزهرا 15

 53:47 %1 33.5 11284 دانشگاه بیرجند 16

 56:44 - 23.9 13600 دانشگاه یزد 17

 55:45 - 25.8 10305 دانشگاه زنجان 18

 ها ارايه شده است. ها بر مبناي خوداظهاري دانشگاه اطالعات مربوط به اين شاخص  *

 .باشد ( مي1394) 2015بررسي اطالعات ارسالي توسط دانشگاه فردوسي مشهد نشان از اين دارد که اطالعات مندرج در جدول فوق مربوط به سال  *
 



 2018 -بندي تايمز نظام رتبه در برتر جهان: رتبه و امتياز ده دانشگاه  4جدول 

 نام کشور نام موسسه/ دانشگاه رتبه
امتياز 

 کلي

 ارزيابيدر محورهاي امتياز 

 استناد پژوهش آموزش
وجهه 

 المللي بين
 درآمد صنعتي

 63.7 95.0 99.1 99.5 86.7 94.3 انگلستان دانشگاه آکسفورد 1

 51.5 93.0 97.5 97.8 87.8 93.2 انگلستان دانشگاه کمبریج 2

 موسسه صنعتی کالیفرنیا 3
ایاالت متحده 

 آمریکا
93.0 90.3 97.5 99.5 59.7 92.6 

 دانشگاه استنفورد 3
ایاالت متحده 

 آمریکا
93.0 89.1 96.7 99.9 77.6 60.5 

5 
موسسه صنعتی 

 ماساچوست

ایاالت متحده 

 آمریکا
92.5 87.3 91.9 100 87.6 88.4 

 دانشگاه هاروارد 6
ایاالت متحده 

 آمریکا
91.8 84.2 98.4 99.7 79.7 46.4 

 دانشگاه پرینستون 7
ایاالت متحده 

 آمریکا
91.1 85.7 93.9 99.6 78.7 58.0 

 71.6 96.6 96.7 88.7 81.7 89.2 انگلستان کالج سلطنتی لندن 8

 دانشگاه شیکاگو 9
ایاالت متحده 

 آمریکا
88.6 85.3 90.1 99.4 69.6 39.8 

 60.3 98.1 94.3 92.0 76.4 87.7 سوئیس ، زوریخETHدانشگاه  10

 ایلوانیپنسدانشگاه  10
ایاالت متحده 

 آمریکا
87.7 83.7 90.1 98.5 61.3 56.9 
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 2018 –  1اوراسيابندي  معرفي رتبه

 (تايمزبندي  )نظام رتبه

 

 مقدمه 

اولين نشست اوراسيا با همکاري  .ارائه نموده است “بندي اوراسيا رتبه” بندي جديدي تحت عنوان  رتبه 2018تايمز در سال  المللي بيننظام 

کننده گموز، عالي در رشد منطقه اوراسيا  يينبا هدف تاکيد بر نق  تع 2018گاوست  31تا  29دانشگاه فدرال کازان روسيه در تاريخ 

، درگمد ، پژوه ، اسدنادمحور گموز، 5ها در   بندي دانشگاه در اين رتبه .بندي گن نيز در همين سال مندشر ارديد و اولين ندايج رتبه برازار

بندي  رتبه”در  شوند. مي ارزيابي “بندي جهاني تايمز رتبه“رو، شناسي شاخص کمي، مطابق  13ساس بر ا المللي بين وجههو صنعدي 

 ان، قرقيزسدان، مغولسدان، جمهوريکشور افغانسدان، ارمنسدان، بالروس، ارجسدان، ايران، قزاقسد 16 هاي دانشگاه“ 2018-اوراسيا 

 . اند مورد بررسي قرار ارفدهمولداوي، روسيه، تاجيکسدان، ترکيه، ترکمنسدان، اوکراين و ازبکسدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.timeshighereducation.com :آوري اطالعات منبع جمع

 

 

 

 

                                                           

1 - The Times Higher Education Eurasia ranking 

 

http://www.timeshighereducation.com/
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 2018  -اوراسيا يبند رتبه يابيارز محورهاي هاي ايران در دانشگاه  1رتبه و امتياز :5جدول 

 رديف
رتبه در 

 اوراسيا
 امتياز کل نام موسسه/ دانشگاه  رتبه جهاني

 امتياز در محورهاي ارزيابي

 استناد پژوهش آموزش
درآمد 

 صنعتي 

وجهه 

 المللي بين

1 4 350-301  15.5 56.1 99.1 12.2 24.8 43.4 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

 19.6 96.4 36.7 26.5 25.5 30.5 دانشگاه صنعتی شریف 601-800 16 2

 16.8 74.4 35.3 27.2 27.4 30.1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 601-800 17 3

 20.1 84.1 41.8 20.5 21.4 28.7 دانشگاه صنعتی اصفهان 601-800 18 4

 15.1 51.2 36.3 24.7 25.5 28.4 دانشگاه علم و صنعت ایران 601-800 21 5

 21.4 31.7 28.2 21.7 31.1 26.7 دانشگاه تهران 601-800 24 6

 17.7 35.6 21.4 14.0 44.2 26.1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 601-800 =26 7

 16.0 41.2 35.2 14.6 25.0 24.7 دانشگاه تبریز 601-800 29 8

 16.7 47.4 27.0 18.5 19.4 21.9 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 601-800 31 9

 16.6 45.3 18.4 20.5 22.9 20.9 دانشگاه شیراز 801-1000 35 10

 16.4 46.7 19.1 19.8 21.8 20.6 دانشگاه شهید بهشتی 801-1000 36 11

 20.2 35.8 20.1 14.7 22.9 19.7 دانشگاه فردوسی مشهد 801-1000 39 12

 16.1 41.4 9.1 20.2 24.8 18.5 دانشگاه اصفهان 801-1000 =41 13

 14.0 32.0 24.4 10.9 18.0 17.8 دانشگاه گیالن 801-1000 45 14

 13.8 33.3 14.3 9.2 18.0 13.7-15.2 دانشگاه الزهرا +1001 60-51 15

 17.3 38.3 15.7 9.4 16.2 13.7-15.2 دانشگاه زنجان +1001 60-51 16

 15.5 0.4 14.8 9.9 14.6 11.5-13.6 دانشگاه یزد +1001 70-61 17

 14.6 32.0 8.7 7.6 15.5 10.3-11.4 دانشگاه بیرجند +1001 71+ 18
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 2018  -اوراسيا يبند رتبهده دانشگاه برتر  1امتيازرتبه و :  6جدول 

در   رتبه

 اوراسيا
 امتياز کلي نام کشور نام موسسه/ دانشگاه رتبه جهاني

 امتياز در محورهاي ارزيابي

 المللي وجهه بين درآمد صنعتي  استناد پژوهش آموزش

 61.1 89.0 15.8 61.6 74.2 52.3 روسیه دانشگاه لومونسف مسکو 194 1

 51.7 99.9 50.0 41.4 47.7 48.1 روسیه موسسه فیزیک و تکنولوژی مسکو 300-251 2

تکنیک تومسک دانشگاه پلی 350-301 3  50.9 69.7 81.5 17.7 29.0 44.0 روسیه 

 15.5 56.1 99.1 12.2 24.8 43.4 ایران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 350-301 4

 53.8 84.3 65.2 32.1 25.7 43.0 ترکیه دانشگاه کوچ 350-301 5

 46.6 87.8 62.1 35.2 23.2 41.8 ترکیه دانشگاه سابانجی 351-400 6

 40.5 39.4 61.6 28.7 32.8 40.9 روسیه مدرسه عالی اقتصاد 351-400 7

8 500-401 MEPhI  49.5 99.7 53.1 25.5 32.6 39.6 روسیه    ای دانشگاه ملی تحقیقات هسته 

 55.6 42.8 67.1 20.3 23.3 38.4 ترکیه دانشگاه بلکینت 500-401 9

 30.1 38.8 70.9 16.5 25.5 37.1 روسیه دانشگاه فدرال کازان 500-401 10
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