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ها و دانشگاه ،اين موسسه. نمايددانشگاه برتر جهان را اعالم مي ۴۰۰در اكتبر هر سال اسامي ، انگليسي تايمز بندي رتبه موسسه

الزم به ذكر است كه . نمايدبندي ميمحور اصلي ارزيابي و رتبه ۵ شاخص و در ۱۳با استفاده از موسسات پژوهشي عضو را 

تنها در يك زمينه آموزشي خاص فعاليت كرده و تعداد مقاالت آنها كمتر از   هايي كه دانشجوي مقطع كارشناسي ندارند، دانشگاه

ر رتبه. شوند ارزيابي توسط اين نظام لحاظ نمي باشد در مقاله در سال مي ٢٠٠ ها و مراكز پژوهشي  بندي عمومي، دانشگاهعالوه ب

  . گيرندزمينه نيز مورد ارزيابي قرار مي ۶به صورت موضوعي و در 

  

 محورهاي ارزیابی  

 30با وزن (محیط یادگیري : آموزش(%  

  15با وزن (نظرسنجی از شهرت دانشگاه  (% 

  4.5 با وزن(علمی به دانشجو نسبت اعضاي هیأت(% 

  2.25با وزن (نسبت دانشجویان دکتري به دانشجویان کارشناسی(% 

  6با وزن (نسبت دانشجویان دکتري به اعضاي هیأت علمی(% 

  2.25با وزن (نسبت درآمد دانشگاه به اعضاي هیأت علمی(% 

  30با وزن (پژوهش(%  

  سون رویترز توسط تام مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده سرانه%): 6با وزن (حجم تحقیقات 

  درآمد تحقیقاتی دانشگاه سرانه %): 6با وزن (درآمد تحقیقاتی دانشگاه 

  از شهرت تحقیقاتی دانشگاه نظرسنجی ):%18با وزن (دانشگاه تحقیقاتی شهرت 

 30با وزن (تأثیر پژوهش : استناد(%  

این اطالعات از پایگاه داده تامسون  .شود قاالت آن در جهان محاسبه میدانشگاه از طریق تعداد استنادها به مدر این شاخص تأثیر پژوهش 

  .گیرند اند، مبناي بررسی قرار می در این پایگاه نمایه شده 2011تا  2007هاي  آوري شده و کلیه مجالتی که بین سال رویترز جمع
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 7. 5با وزن (منابع انسانی و پژوهش : المللی وجهه بین(%  

  2. 5با وزن (نسبت دانشجویان خارجی به داخلی %( 

  2. 5با وزن (علمی خارجی به داخلی نسبت اعضاي هیأت (% 

 2. 5با وزن (المللی  هاي بین تعداد مقاالت منتشر شده با همکاري سایر دانشگاه %(  

 2. 5با وزن ( نوآوري: درآمد صنعتی(%  

این شاخص از طریق نسبت . باشد هاي جدید و مشاوره به صنعت می ارائه ایده مهم دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش، وظایف یکی از

  .شود میدرآمد حاصل از صنعت به اعضاي هیأت علمی محاسبه 

 هاي ارزیابی زمینه  

 هنر و علوم انسانی  

 مهندسی و فناوري  

 علوم زیستی 

 بالینی و سالمت  

 علوم طبیعی 

 علوم اجتماعی  

  www.timeshighereducation.co.uk :آوري اطالعات منبع جمع
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  هاي ایران دانشگاهرتبه و امتیاز : 1جدول 

  دانشگاه/ نام موسسه  ردیف
رتبه در 

  آسیا

رتبه در 

  جهان

  ها امتیاز در شاخص

  استناد  پژوهش  آموزش
هاي  همکاري

  المللی بین
  درآمد صنعتی

  98.3  20.7  49  37.2  29.7  251-275  37 دانشگاه صنعتی شریف 1

  رتبه و امتیاز ده دانشگاه برتر آسیا : 2جدول 

  نام کشور  دانشگاه/ نام موسسه  ردیف
رتبه 

  جهانی
  امتیاز کلی

  ها امتیاز در شاخص

  استناد  پژوهش  آموزش
هاي  همکاري

  المللی بین

درآمد 

  صنعتی

  56.7  29.6  69.8  88  84.7 76.4 23 ژاپن دانشگاه توکیو 1

  64.3  94.3  66.4  77.8  68 72.4 26 سنگاپور  سنگاپور ملیدانشگاه  2

  56.9  80.3  61.5  69.9  61.6 65.3 43 کنگ هنگ کنگ دانشگاه هنگ 3

  86  29.4  47.3  79.2  76.4 65.2 44 جمهوري کره دانشگاه ملی سئول 4

  99.9  60.6  62.8  58.1  72.3 65 45 چین دانشگاه پکن  5

  99.9  42.6  59.9  65.9  66.8 63.5 50 چین دانشگاه شینگهوا  6

  78.7  27.5  58.2  69.5  69.5 63.2 52 ژاپن  دانشگاه کیوتو   7

  100  34.3  67  60  65.6  62.9  56 جمهوري کره  کره علم و صنعتموسسه پیشرفته   8

  58.5  77  72.3  59.7  52.4  62.5  57  کنگ هنگ  کنگ و صنعت هنگ دانشگاه علم  9

  100  33.8  85.7  49  54.2 61.7 60 جمهوري کره دانشگاه علم و صنعت پوهانگ  10
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   جهانرتبه و امتیاز ده دانشگاه برتر : 3جدول 

  امتیاز کلی  نام کشور  دانشگاه/ نام موسسه  ردیف

  ها امتیاز در شاخص

  استناد  پژوهش  آموزش
هاي  همکاري

  المللی بین
  درآمد صنعتی

  91.2  65.8  99.8  98.2  94.4 94.9 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی کالیفرنیا 1

  40.6  66.2  99.1  98.5  95.3 93.9 ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه هاروارد 2

  90.3  90.2  95.4  98.5  89 93.9 انگلستان دانشگاه آکسفورد 3

  61.3  68  99.1  96.8  94.7 93.8 ایاالت متحده آمریکا استنفورددانشگاه  4

 94.3 82  100  89  92.9 93 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست  5

  80.5  59.6  99.7  97.6  89.9 92.7 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه پرینستون  6

  52.8  86.7  95.7  95.3  90.6 92.3 انگلستان دانشگاه کمبریج  7

  59.5  57.3  99.3  97.5  83.2  89.8 ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کالیفرنیا، برکلی  8

  58.6  98  88.2  85.6  87.8 ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه شیکاگو  9
عدم ارائه 

  اطالعات

  72.3  91.8  90  88.1  84.5 87.5 انگلستان کالج سلطنتی لندن  10
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   بندي موضوعی در رتبهجهان دانشگاه برتر  پنج: 4جدول 

      

 دانشگاه شيكاگو دانشگاه كمبريج دانشگاه آكسفورد دانشگاه هاروارد دانشگاه استنفورد

موسسه صنعتي 

 ماساچوست
 دانشگاه پرينستون موسسه صنعتي كاليفرنيا دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه استنفورد

 دانشگاه هاروارد 
موسسه صنعتي 

 ماساچوست
 دانشگاه استنفورد دانشگاه كمبريج دانشگاه آكسفورد

 دانشگاه استنفورد كالج سلطنتي لندن دانشگاه كمبريج دانشگاه هاروارد دانشگاه آكسفورد

 كاليفرنيا موسسه صنعتي
موسسه صنعتي 

 ماساچوست
 دانشگاه كاليفرنيا، بركلي دانشگاه هاروارد دانشگاه پرينستون

 دانشگاه استنفورد
موسسه صنعتي 

 ماساچوست
 دانشگاه پرينستون دانشگاه هاروارد دانشگاه آكسفورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5




