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گاه فردوسي مشهد  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   دانش

 1NTU -2020دانشگاه ملی تایوان بندینظام رتبه معرفی 

 مقدمه 

هر  داده وبندي قرار مورد رتبهآنها  علمي عملكردكميت و كيفيت  هاي جهان را بر اساسدانشگاه 2007دانشگاه ملي تايوان از سال 

شوند. اطالعات برتر جهان بر اساس تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت و ميزان استناد به مقاالت معرفي مي هايساله دانشگاه

 Web of Scienceو Essential Science Indicators (ESI) ،Journal Citation Reports (JCR)هاي ها از پايگاهدانشگاه

Core Collection (WOS) دانشگاه 500، دانشگاه برتر جهان 800و معرفي  بندي كلياين نظام عالوه بر رتبهشود. استخراج مي 

، تأثير 2وري پژوهشدر سه محور بهرهشاخص  8توسط در اين نظام، ارزيابي نمايد. بندي ميموضوع رتبه 24زمينه و  6را در  برتر

 .گرددانجام مي 4و تعالي پژوهش 3پژوهش

 ارزيابي محورهاي 

 (%25)با وزن  وري پژوهشبهره 

  (%10 )با وزن 5گذشته سال 11تعداد مقاالت در 

 (%15 )با وزن 6تعداد مقاالت در سال جاري 

 (%35)با وزن  تأثير پژوهش 

  (%15 )با وزن 7گذشتهسال  11تعداد استنادها در 

  (%10 )با وزن 8گذشته'تعداد استنادها در دو سال 

  (%10 )با وزن 9سال گذشته 11ميانگين تعداد استنادها در 

 (%40)با وزن تعالي پژوهش 

  شاخص مقدارH (%10 )با وزن 10در دو سال گذشته 

  (%15 )با وزن 11سال گذشته 11تعداد مقاالت پراستناد در 

  (%15)با وزن  12اندريب تأثير باال به چاپ رسيدهدر مجالت با ض دو سال گذشتهتعداد مقاالتي كه در 

 
 
 

 

                                                            
1 -National Taiwan University Ranking 
2-research productivity 
3-research impact 
4- research excellence 
5 - Number of articles in the last 11 years (2009-2019) 
6  -Number of articles in the current year (2019) 
7 - Number of citations in the last 11 years (2009-2019( 
8 - Number of citations in the last 2 years (2018-2019) 
9  -Average number of citations in the last 11 years (2009-2019) 
1 0 - h-index of the last 2 years (2018-2019( 
1 1  -Number of Highly Cited Papers (2009-20197) 
 12- Number of articles in the current year in high-impact journals (2018-2019) 
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گاه فردوسي مشهد  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   دانش

 موضوعات ارزيابي 

 علوم كشاورزي (1

 شناسي و بيوشيميزيست (2

 مهندسي شيمي  (3

 شيمي (4

  هندسي عمرانم (5

 پزشكي باليني (6

 علوم كامپيوتر (7

 اقتصاد و تجارت (8

 برقمهندسي  (9

 زيست و اكولوژيمحيط (10

 علوم زمين  (11

 ايمونولوژي  (12

 علم مواد  (13

 رياضيات  (14

 مهندسي مكانيک  (15

 ميكروبيولوژي (16

 شناسي و ژنتيک مولكوليزيست  (17

 علوم اعصاب و رفتار (18

 شناسيداروشناسي و سم  (19

 فيزيک  (20

 علوم گياهي و جانوري  (21

 روانپزشكي/ روانشناسي  (22

 ، عموميعلوم اجتماعي (23

 ييفضا موعل (24

 

 هاي ارزيابيزمينه 

 كشاورزي (1

 پزشكي (2

 مهندسي (3

 علوم زيستي (4

 علوم طبيعي (5

 علوم اجتماعي (6

 

 /NTU: http://nturanking.lis.ntu.edu.twبنديمنبع: وب سايت نظام رتبه
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گاه فردوسي مشهد  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   دانش

 

 NTU-2020نظام بندی کلی ههای برتر ایران در رتبدانشگاهرتبه و امتياز  :1جدول 

 امتياز کل رتبه جهانی نام دانشگاه ردیف

 34.0 364 دانشگاه تهران 1

 33.1 427 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 -* 650-601 دانشگاه صنعتی اصفهان 3

 - 650-601 دانشگاه صنعتی شريف 4

 - 650-601 تربیت مدرس دانشگاه 5

 - 700-651 دانشگاه صنعتی امیركبیر 6

 - 750-701 مشهد علوم پزشکیدانشگاه  7

 - 750-701 شهیدبهشتی دانشگاه علوم پزشکی 8

 - 800-751 دانشگاه علم و صنعت ايران 9

 - 800-751 دانشگاه شیراز 10

 - 800-751 دانشگاه علوم پزشکی تبريز 11

 - 800-751 تبريزدانشگاه  12

 - **- دانشگاه فردوسی مشهد 13

 شود.آنها اعالم نمي امتياز كلهاي ذكر شده و دانشگاه رتبهبه بعد صرفا  500بندي كلي اين نظام از رتبه * در رتبه

  .شوديذكر شده و رتبه آنها اعالم نم يهابه بعد صرفا نام دانشگاه 751 -800نظام از رتبه  نيا يكل يبنددر رتبه **
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گاه فردوسي مشهد  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   دانش

 

 

 

 NTU-2020 نظام کلی بندیدر رتبه آسيابرتر  هایدانشگاهرتبه و امتياز : 2جدول 

 نام دانشگاه کشور رتبه در جهان امتياز کل
رتبه در 

 *آسيا

 1 اهوگنسییدانشگاه ت چین 17 54.4

 2 دانشگاه جیاتانگ شانگهای چین 25 50.6

 3 دانشگاه پکن چین 29 50.1

 4 دانشگاه ججیانگ چین 30 49.8

 5 دانشگاه توكیو ژاپن 37 48.4

 6 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور 38 48.2

 7 دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور 53 46.2

 8 دانشگاه ملی سئول كره 54 46.0

 9 سن اتيدانشگاه سون  چین 56 45.7

 10 علم و صنعت چین دانشگاه چین 59 45.5

 74 دانشگاه تهران ايران 364 34.0

 86 دانشگاه علوم پزشکی تهران ايران 427 33.1

 ها ارائه شده است.  دانشگاه برتر آسيا اعالم شده و پس از اين رتبه تنها نام دانشگاه 108تنها رتبه  *
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTU-2020کلی نظام بندیبرتر جهان در رتبه هایدانشگاهرتبه و امتياز : 3جدول 

 رتبه در جهان نام دانشگاه کشور امتياز کل

 1 دانشگاه هاروارد اياالت متحده آمريکا 98.6

 2 دانشگاه استنفورد اياالت متحده آمريکا 65.7

 3 دانشگاه تورنتو كانادا 62.2

 4 دانشگاه جان هاپکینز اياالت متحده آمريکا 61.3

 5 كالج سلطنتی لندن انگلستان 61.2

 6 دانشگاه آكسفورد انگلستان 60.9

 7 موسسه صنعتی ماساچوست اياالت متحده آمريکا 59.9

 8 یاتلس -دانشگاه واشنگتن اياالت متحده آمريکا 58.8

 9 ن آربورآ -دانشگاه میشیگان اياالت متحده آمريکا 57.7

 10 دانشگاه پنسیلوانیا متحده آمريکااياالت  56.8
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 

 NTU-2020 بندی موضوعی نظام فردوسی مشهد در رتبه : وضعيت دانشگاه4جدول

 امتياز کل رتبه در جهان موضوع ردیف

 37.5 203 كشاورزی علوم 1

 45.3 97 مهندسی مکانیک 2

 

 

 

 

 NTU - 2020 نظام 1موضوعی بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه جهانی رتبه: 5 جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع ردیف

 کشاورزی علوم 1

 58 دانشگاه تهران

 138 دانشگاه تربیت مدرس

 154 دانشگاه صنعتی اصفهان

 203 دانشگاه فردوسی مشهد

 167 دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسی و بيوشيمیزیست 2

 شيمی مهندسی 3

 42 دانشگاه تهران

 144 دانشگاه تربیت مدرس

 150 دانشگاه علم و صنعت ايران

 171 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 177 دانشگاه صنعتی شريف

 191 دانشگاه تبريز

 235 دانشگاه صنعتی اصفهان

 277 دانشگاه شیراز

 350-301 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 500-451 نفت دانشگاه صنعت

                                                            
1 Subjects              
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 NTU - 2020 نظام 1موضوعی بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه جهانی رتبه: 5 جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع ردیف

 شيمی علم 4

 175 دانشگاه تهران

 260 دانشگاه تربیت مدرس

 350-301 دانشگاه صنعتی اصفهان

 450-401 ايران صنعت و علم دانشگاه

 مهندسی عمران 5

 64 دانشگاه تهران

 146 ايران صنعت و علم دانشگاه

 166 دانشگاه تربیت مدرس

 173 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 228 دانشگاه صنعتی شريف

 400-351 دانشگاه صنعتی اصفهان

 450-401 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 پزشکی بالينی 6
 201 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 400-351 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 علوم کامپيوتر 7

 119 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 122 دانشگاه تهران

 190 دانشگاه صنعتی شريف

 209 ايران صنعت و علم دانشگاه

 - -* اقتصاد و تجارت 8

 مهندسی برق 9

 120 دانشگاه تهران

 133 دانشگاه صنعتی شريف

 145 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 256 دانشگاه صنعتی اصفهان

 258 ايران صنعت و علم دانشگاه

 350-301 طوسیدانشگاه خواجه نصیرالدين 

 350-301 مدرس تربیت دانشگاه

 152 دانشگاه تهران اکولوژی /زیستمحيط 10

 200 دانشگاه تهران شناسیزمين 11

 134 دانشگاه علوم پزشکی تهران ایمونولوژی 12

 اندنشده رتبه حائز ایران هایدانشگاه از یک نظام، هیچ این موضوعات از برخی در*   
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 NTU - 2020 نظام 1موضوعی بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه جهانی رتبه: 5 جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع ردیف

 علم مواد 13

 126 دانشگاه تهران

 161 امیركبیر صنعتی دانشگاه

 200 شريف صنعتی دانشگاه

 222 اصفهان صنعتی دانشگاه

 257 ايران صنعت و علم دانشگاه

 268 مدرس تربیت دانشگاه

 ریاضيات 14

 65 امیركبیر صنعتی دانشگاه

 350-301 شريف صنعتی دانشگاه

 350-301 دانشگاه تهران

 500-451 واحد كرج یدانشگاه آزاد اسالم

 مهندسی مکانيک 15

 13 دانشگاه تهران

 33 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 41 دانشگاه علم و صنعت ايران

 53 دانشگاه صنعتی شريف

 84 دانشگاه تبريز

 97 دانشگاه فردوسی مشهد
 115 دانشگاه صنعتی اصفهان

 131 دانشگاه تربیت مدرس

 161 طوسی نصیرالدين خواجه دانشگاه

 232 دانشگاه شیراز

 ميکروبيولوژی 16
 183 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 262 دانشگاه تهران

17 
شناسی و ژنتيک زیست

 مولکولی
- - 

 - - علوم اعصاب و رفتار 18

                                                            
1 Subjects               
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 NTU - 2020 نظام 1موضوعی بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه جهانی رتبه: 5 جدول

 رتبه در جهان نام دانشگاه موضوع ردیف

 شناسیداروشناسی و سم 19

 23 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 54 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 75 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 106 دانشگاه علوم پزشکی تبريز

 400-351 دانشگاه صنعتی شريف فيزیک 20

 240 دانشگاه تهران و جانوریعلوم گياهی  21

 - - روانپزشکی/ روانشناسی 22

 292 دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم اجتماعی،  عمومی 23

 - - علوم فضایی 24
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گاه  رزیی و توسعه منابعربانمهمعاونت   فردوسي مشهد دانش

 NTU-2020نظام  1ایبندی زمينههای برتر ایران در رتبه: رتبه جهانی دانشگاه6جدول 

 رتبه در جهان نام دانشگاه زمينه ردیف

 کشاورزی 1

 125 دانشگاه تهران

 350-301 دانشگاه تربیت مدرس

 400-351 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 450-401 دانشگاه شیراز

 500-451 دانشگاه صنعتی اصفهان

 241 دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی 2

 مهندسی 3

 70 دانشگاه تهران

 127 دانشگاه صنعتی امیركبیر

 154 صنعتی شريفدانشگاه 

 169 ايران صنعت و علم دانشگاه

 225 دانشگاه تربیت مدرس

 237 دانشگاه صنعتی اصفهان

 241 دانشگاه نوشیروانی بابل

 450-401 دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 علوم زیستی 4

 204 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 297 مشهد دانشگاه علوم پزشکی

 350-301 پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم 

 400-351 تبريز دانشگاه علوم پزشکی

 علوم طبيعی 5
 350-301 دانشگاه تهران

 450-401 دانشگاه صنعتی اصفهان

 400-351 دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم اجتماعی 6

 
 

 

                                                            
1-Fields 


