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 دانشگاه دیگر فاقد امتیاز و رتبه جهانی است. 4دانشگاه کشور اعالم شده است و  31دانشگاه از ایران لحاظ شده، اما در مجموع رتبه  35تعداد  2020بندی سال در رتبه 1

 U.S. News  بندی: اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 

 توضیحات موضوعات ردیف

 U.S. News نام موسسه 1

 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings آدرس سایت 2

 2014 سال شروع فعالیت 3

 ایاالت متحده آمریکا کشور 4

         به صورت ساالنه در آبان ماه اعالم نتایجزمان  5

 داشته باشد.  2013-2017مقاله منتشر شده در بازه زمانی  1500هر دانشگاهی که حداقل  ارزیابیشرایط  6

 انواع نتایج مورد انتشار 7

 منتشر شده است. 2016ن بار در سال بندی برای اولی: نتایج این رتبههادانشگاه بندی کلیرتبه

  -های قلبی و عروقیسیستم -زیست شناسی و بیوشیمی -هنر و علوم انسانی -علوم کشاورزی :هااهبندی موضوعی دانشگرتبه

محیط  -مهندسی -مهندسی برق و الکترونیک -اقتصاد و تجارت -علوم کامپیوتر -پزشکی بالینی -مهندسی عمران -شیمی

 -زیست شناسی مولکولی و ژنتیک -میکروبیولوژی -مهندسی مکانیک -ریاضی -علم مواد -ایمنی شناسی -علوم زمین -زیست

علوم  -روانپزشکی و روانشناسی -علوم گیاهی و حیوانی -یکفیز -داروشناسی و سم شناسی -انکولوژی -علوم اعصاب و رفتار

 جراحی. -علوم فضا -اجتماعی و سالمت عمومی

 گردآوری اطالعات منبع 8
 .ارائه شده است Clarivate Analytics InCites توسط بندیرتبهمورد استفاده در  معیارهای و هاداده

     بوده است.Web of Science  پایگاههای کتابشناختی مبتنی بر داده

 استفاده شده است.  2017تا  2013های دانشگاه در دوره زمانی مربوط به فعالیت از اطالعات 2020در نتایج سال  بازه زمانی گردآوری اطالعات 9

 هاشاخص 10
ذکار شاده  2شاماره  ها در جادولدهد. شرح تفصیلی شااخصمورد ارزیابی قرار میشاخص  13بر اساس را  هااین نظام دانشگاه

 است.

 ساالنه های ارزیابیدوره 11

 اند.شدهبندی رتبهکشور  81از دانشگاه دنیا  1500این نظام،  2020سال نسخه در  های حائز رتبه در جهانتعداد دانشگاه 12

 (درمان و آموزش پزشکی تابع وزارت بهداشتهای تابع وزارت عتف و )شامل دانشگاه 1دانشگاه 35 های حائز رتبه در ایرانتعداد دانشگاه 13
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

 

 U.S.Newsبندی های نظام رتبه: معیارها و شاخص2جدول 

 وزن شرح شاخص ردیف

 جهانی در پژوهش شهرت 1
 پنج سال اخیرعلمی  شهرتبررسی این شاخص نشان دهنده تجمیع نتایج 

 .ها در سطح جهانی استبرای بهترین دانشگاه
12.5% 

 ای در پژوهشمنطقه شهرت 2

، اخیر پنج سال علمی شهرت نتایج بررسی این شاخص نشان دهنده تجمیع

مناطق بر اساس تعریف سازمان  .ها در منطقه استبرای بهترین دانشگاه

 شده است.مشخص ملل متحد 

12.5% 

 انتشاراتتعداد  3

تعداد کل بر اساس  یک دانشگاه کلی تحقیقاندازه گیری از بهره وری یک 

که دارای  می باشد- بررسی ها، مقاالت و یادداشت ها -مقاالت علمی 

وابستگی به یک دانشگاه هستند و در مجالت با کیفیت و قابل توجه چاپ 

 .می شوند

10% 

 هاکتابتعداد  4

های علمی هستند، به ویژه در ای انتشار پژوهشای مهم برها رسانهکتاب

یک  ،بندیاستفاده از این شاخص رتبه .انسانیعلوم اجتماعی، هنر و علوم 

دهنده کند و نشانبرای اطالعات مربوط به مقاالت فراهم میمکمل مفید 

تمرکز  هنر و علوم انسانی ،علوم اجتماعیهایی است که بر بهتری از دانشگاه

 دارند.

2.5% 

 هاهمایشتعداد  5

علمی محل مهمی برای ارتباطات علمی به ویژه در رشته های  هایهمایش

می  همایشانتشار رسمی جلسات  هستند. مرتبط با مهندسی و علوم رایانه

که ممکن است در جای  را یهای خاصدر زمینه پژوهشی هایپیشرفتتواند 

 دهد.نشان  ،دیگر مستند یا منتشر نشده باشد

2.5% 

 تاثیر استنادی تعدیل شده 6
می دانشگاه  پژوهشدر هر مقاله نشان دهنده تاثیر کلی  استنادهاتعداد کل 

  .و مستقل از اندازه دانشگاه یا سن آن استباشد 
10% 

 کل استنادها 7
جهانی را اندازه تحقیق جامعه این شاخص میزان تأثیرگذار بودن دانشگاه در 

 . گیری می کند
7.5% 

 انتشارات پراستناددرصد  10تعداد انتشارات در  8
-مهمدرصد  10 در راساین شاخص نشان دهنده تعداد مقاالتی است که 

 هستند.خود  به های مربوطمینهمقاالت در جهان برای ز ترین
12.5% 

 درصد انتشارات پراستناد 10نسبت انتشارات در  9
درصد  10 راس کل مقاالت دانشگاهی است که در ی ازاین شاخص درصد

 .ی که باشنددر هر زمینه و سال انتشار ،مقاالت در جهان هستند ترینمهم
10% 

 وابسته به کشور -تعداد همکاری جهانی 10

این شاخص نسبت کل مقاالت مؤسسه است که متشکل از نویسندگان 

برای  مشترک المللیمقاالت بین نسبتالمللی تقسیم بر بینمشترک 

 است که دانشگاه در آن وجود دارد. کشوری

5% 

 نسبت همکاری جهانی 11
 نویسندگان دربرگیرندهاین شاخص نسبت کل مقاالت موسسه است که 

 .و معیار دیگری از کیفیت است باشدمیالمللی بین مشترک
5% 

12 
های پراستناد در میان یک درصد برتر پراستنادها در شمار مقاله

 ای خاصحوزه

به عنوان پر نشان دهنده حجم مقاالتی است که های پراستناد شاخص مقاله

 شناخته شده است. 2ESIبه عنوان و بندی شده است استناد طبقه
5% 

13 
های پراستناد در میان یک درصد برتر پراستنادها در نسبت مقاله

 ای خاصحوزه

تعداد مقاالت پراستناد برای  نشان دهندههای پراستناد این درصد از مقاله

و به عنوان درصد  کندکه تولید می است تقسیم بر کل اسنادی یک دانشگاه

 شود.نشان داده می

5% 
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

  2020 سال در U.S.Newsبندی در نظام رتبه های برتر ایرانوضعیت دانشگاه: 3جدول 

 امتیاز کل رتبه در آسیا رتبه در جهان نام دانشگاه ردیف

 52.4 60 405 دانشگاه تهران 1

 45.8 106 591 صنعتی شریف 2

 45.7 108 595 صنعتی اصفهان 3

 43.2 133 678 صنعتی امیرکبیر 4

 43.2 133 678 صنعتی نوشیروانی بابل 5

 38.9 174 810 تربیت مدرس 6

 37.9 188 841 تبریز 7

 37.7 191 850 شیراز 8

 37 199 870 علم و صنعت ایران 9

 36.5 207 889 فردوسی مشهد 10
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

  U.S.News  بندیبرتر آسیا در نظام رتبه :  وضعیت ده دانشگاه4جدول 

 امتیاز کل رتبه در جهان کشورنام  دانشگاه نام آسیارتبه در 

 76.5 34 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 1

 76.1 36 چین دانشگاه تسینگ هوآ 2

 75.4 43 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 3

 74.3 51 عربستان سعودی دانشگاه ملک عبدالعزیز 4

 73.8 59 چین دانشگاه پکن 5

 72.5 74 ژاپن دانشگاه توکیو 6

 69.6 99 اسرائیل موسسه علمی وایزمن 7

 69.5 100 هنگ کنگ دانشگاه هنگ کنگ 8

 67.9 113 هنگ کنگ دانشگاه چینی هنگ کنگ 9

 67.2 122 هنگ کنگ دانشگاه علوم و فناوری هنک کنگ 10
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

  U.S.News  بندیبرتر دنیا در نظام رتبه :  وضعیت ده دانشگاه5جدول 

 امتیاز کل نام کشور نام دانشگاه رتبه در جهان

 100 آمریکا هاروارد 1

 98.4 آمریکا موسسه تکنولوژی ماساچوست 2

 94.9 آمریکا استنفورد 3

 90.3 آمریکا برکلی -کالیفرنیا 4

 87.2 انگلستان آکسفورد 5

 87.1 آمریکا موسسه فناوری کالیفرنیا 6

 86.5 آمریکا دانشگاه کلمبیا 7

 85.6 آمریکا دانشگاه پرینتسون 8

 85.5 انگلستان دانشگاه کمبریج 9

 85.3 آمریکا دانشگاه واشنگتن 10
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

 U.S.News   نظام بندی موضوعیهای ایران در رتبه: وضعیت دانشگاه6جدول 

 رتبه در جهان نام دانشگاه )موضوع( رشته ردیف

 علوم کشاورزی 1

 71 دانشگاه تهران

 116 تربیت مدرسدانشگاه 

 150 دانشگاه شیراز

 191 دانشگاه فردوسی مشهد

 197 دانشگاه صنعتی اصفهان

 - - هنر و علوم انسانی 2

 356 دانشگاه تهران شیمیزیست شناسی و بیو 3

 - - های قلبی و عروقیسیستم 4

5 

 

 

 

 

 

 شیمی

 

 195 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 195 دانشگاه تهران

 276 دانشگاه صنعتی شریف

 352 دانشگاه تربیت مدرس

 354 دانشگاه یاسوج

 459 دانشگاه صنعتی اصفهان

 466 دانشگاه شیراز

 514 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 604 دانشگاه تبریز

 624 دانشگاه علم و صنعت ایران

 670 دانشگاه فردوسی مشهد

 692 دانشگاه اصفهان

 694 دانشگاه کاشان

 706 دانشگاه بوعلی سینا

 مهندسی عمران 6

 11 دانشگاه تهران

 88 دانشگاه علم و صنعت ایران

 97 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7 
 

 پزشکی بالینی

 243 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 413 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 418 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 480 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 557 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 598 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 623 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 656 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

 رتبه در جهان نام دانشگاه )موضوع( رشته ردیف

 695 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 729 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

8 
 علوم کامپیوتر

 

 139 دانشگاه تهران

 164 دانشگاه صنعتی شریف

 174 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 - - وکارکسباقتصاد و  9

 مهندسی برق و الکترونیک 10

 148 دانشگاه صنعتی شریف

 175 دانشگاه تهران

 212 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مهندسی 11

 39 دانشگاه تهران

 118 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 120 دانشگاه صنعتی شریف

 174 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 178 دانشگاه تبریز

 180 دانشگاه علم و صنعت ایران

 237 دانشگاه فردوسی مشهد

 246 دانشگاه صنعتی اصفهان

 250 دانشگاه تربیت مدرس

 317 دانشگاه شیراز

 359 دانشگاه سمنان

 454 کاشاندانشگاه 

 546 دانشگاه گیالن

 562 دانشگاه بین المللی امام خمینی

 564 دانشگاه صنعتی شیراز

 598 دانشگاه اصفهان

 640 دانشگاه رازی

 640 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 646 دانشگاه صنعتی سهند

 664 دانشگاه یزد

 683 دانشگاه بوعلی سینا

 688 ارومیهدانشگاه 

 293 دانشگاه تهران شناسیبوم /محیط زیست 12

 - - علوم زمین 13

 ایمنی شناسی 14
 160 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 245 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

 رتبه در جهان نام دانشگاه )موضوع( رشته ردیف

15 
 

 علم مواد

 155 دانشگاه تهران

 189 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 208 دانشگاه صنعتی شریف

 210 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 280 دانشگاه علم و صنعت ایران

 351 دانشگاه تربیت مدرس

 385 دانشگاه شیراز

 460 دانشگاه فردوسی مشهد

 472 دانشگاه صنعتی سهند

 489 دانشگاه کاشان

 60 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ریاضی 16

 مهندسی مکانیک 17

 31 دانشگاه تهران

 55 صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 56 دانشگاه فردوسی مشهد

 98 دانشگاه علم و صنعت ایران

 - - شناسیمیکروب 18

 374 دانشگاه علوم پزشکی تهران زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 19

 علوم اعصاب و رفتار 20
 233 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 376 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 - - انکولوژی 21

 شناسیسم داروشناسی و 22

 63 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 77 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 187 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 242 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 فیزیک 23

 255 دانشگاه صنعتی اصفهان

 399 دانشگاه صنعتی شریف

 399 دانشگاه تهران

 606 دانشگاه شیراز

 659 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 669 دانشگاه یزد

 694 دانشگاه تبریز

 716 دانشگاه گیالن

 جانوریعلوم گیاهی و  24

 184 دانشگاه تهران

 334 دانشگاه تربیت مدرس

 485 دانشگاه شیراز
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گاه فردوسی مشهد رزیی و توسعه منابع کاری از معاونت ربانمه  رزییگروه ربانمه -دانش

 رتبه در جهان نام دانشگاه )موضوع( رشته ردیف

 - - روانپزشکی و روانشناسی 25

 عمومی بهداشتعلوم اجتماعی و  26
 434 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 480 دانشگاه تهران

 - - علوم فضا 27

 - - جراحی 28
 

 

 


