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 2021 - 1بندي تايمزنظام رتبه معرفي

 

 مقدمه 

افزايش آگاهي دانشجويان  پيشرو جهان را با هدف کمک بهها و موسسات پژوهشي دانشگاه 2004 لاز سا ،انگليسي تايمز بنديرتبه موسسه

درآمد صنعتي ، آموزش، پژوهش، استنادها محور 5ر جهان و گزينش مناسب براي تحصيل، در سهاي با کيفيت در سرابراي مقايسه دانشگاه

 1500 بيش از 2021ين نظام در سال ا نمايد.برتر جهان را اعالم مي هايشگاهارزيابي و دانکمي،  شاخص 13ساس بر ا الملليبين وجههو 

يا در يک زمينه آموزشي  پذيرند،هايي که دانشجوي کارشناسي نميدانشگاه ،در اين نظام بندي نموده است.را رتبهکشور جهان  93از دانشگاه 

مقاله در سال( باشد، در ارزيابي  150)حداقل  1000کمتر از  2019تا  2015هاي ها در بين سالکنند و تعداد مقاالت آنخاص فعاليت مي

  شوند.توسط اين نظام لحاظ نمي

 

 محورهاي ارزيابي 

 
  :(%30)با وزن  2محيط يادگيريآموزش 

  (  %15نظرسنجي از شهرت دانشگاه )با وزن 

 (%4.5 )با وزناعضاي هيأت علمي به  نسبت دانشجو 

 (%2.25)با وزن  دکتري به دانشجويان يکارشناس نسبت دانشجويان 

  (%6دکتري به اعضاي هيأت علمي )با وزن  دانش آموختگاننسبت 

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

 (%30)با وزن   3حجم، درآمد و شهرت تحقيقات :پژوهش 

  نشگاه(: نظرسنجي از شهرت تحقيقاتي دا%18شهرت تحقيقاتي دانشگاه )با وزن 

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

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

 

 

                                                            
1 - Times Higher Education 
2 - Teaching (The Learning Environment) 
3 - Research (volume, income and reputation)  
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 (%30)با وزن  1تأثير پژوهشاستناد: 

شاخص ستناده ،در اين  شگاه از طريق تعداد ا سبه ميا به متأثير پژوهش دان سکوپوس اين اطالعات از پايگاه داده  شود.قاالت آن در جهان محا ا

 گيرند.قرار ميمورد بررسي  هاتمام دانشگاه 2015-2020ساله  شش و استنادات دوره2015-2019توليدات پنج ساله کليه  آوري شده وجمع

 (%7. 5 )با 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 بينتعداد مقاالت منتشر شده با همکاري ساير دانشگاه% 

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

درآمد حاصل اين شاخص از طريق نسبت باشد. هاي جديد و مشاوره به صنعت ميآموزش و پژوهش، ارائه ايده مهم دانشگاه در کنار يکي از وظايف

 شود.از صنعت به اعضاي هيأت علمي محاسبه مي

 

 www.timeshighereducation.com :آوري اطالعاتمنبع جمع

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 - Citations (Research Influence)  
2 - International outlook (staff, students, research) 
3 - Industry income (knowledge transfer) 
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 2021-تايمزبندي در نظام رتبه عتف()تابع وزارت برتر ايران هايدانشگاه1امتياز : رتبه و 1جدول 

 امتياز کل رتبه در جهان نام موسسه/ دانشگاه رديف

 امتياز در محورهاي ارزيابي

 الملليبين وجهه درآمد صنعتي استناد پژوهش آموزش

 18.7 38.3 100 20.3 18.8 47.9-45.6 350-301 صنعتی نوشیروانی بابل 1

 25 100 47.2 41.2 32.2 43.5-39.8 500-401 صنعتی شریف 2

 صنعتی امیرکبیر 3

501-600 36.4-39.7 

32.5 35.5 48.6 89.4 24.5 

 17.8 99.8 45.3 35.7 31.3 علم و صنعت ایران 4

 21.7 33.4 77.9 12.1 29.4 کاشان 5

 25.2 46.8 42.3 34 37.9 تهران 6

 صنعتی اصفهان 7

601-800 30.2-36.3 

30.2 25.9 41.4 91.1 25.2 

 22.1 42.2 77.7 14 15.8 کردستان 8

 18.9 34.6 79 11.7 20.4 محق اردبیلی 9

 20.7 69.1 36.2 31.8 25.9 شهید بهشتی 10

 20.6 41 59.5 27 25.3 صنعتی شیراز 11

 27.9 43.5 55.9 19.7 32.8 تبریز 12

 16.4 35.4 78.8 14.8 18.8 یاسوج 13

 جانشهید مدنی آذربای 14

801-1000 25.1-30.1 

19.3 14 46 38.3 17.5 

 20.8 53.2 31.3 23.9 24.9 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 15

 19.6 58.6 34.2 27.5 23.8 شیراز 16

 22.2 45.1 26.4 20.2 27.3 25-10.3 +1001 فردوسی مشهد 17

 الزهرا 18

1001+ 10.3-25 

18.8 11.3 15.7 37.4 17.9 

 16.2 35.1 17.6 11.5 27 اراک 19

 17.4 33.6 12.3 8.1 16.1 بیرجند 20

 17.5 35.3 23.8 16 23.8 بو علی سینا 21

 17.7 37.8 31.4 15.7 20.4 گیالن 22

 24.2 34.9 28.6 9 17 حکیم سبزواری 23

 20.1 46.3 17.3 22 34.8 اصفهان 24

 18.9 37.7 23.8 13.7 31.4 خوارزمی 25

 17.1 34.8 39.4 10.7 24.1 رستانل 26

 18.5 37.1 32.7 12.4 28.6 مازندران 27

 17.6 35.4 30.5 14.3 24.7 رازی 28

 17.3 34 43.9 9.2 21.4 سمنان 29

 14.9 37.8 16.5 14.3 25.5 شاهد 30

 16.7 43.1 18.5 15.2 18.4 باهنر کرمان 31

 16.1 100 16.2 24.7 30.1 شهید چمران اهواز 32

 16.5 34.4 44.3 11.3 18.1 شهرکرد 33

 21.2 35 35.1 15 24.3 صنعتی شاهرود 34

 15.8 35.1 14 10.7 18 سیستان و بلوچستان 35

 16.5 42.9 24.0 14.2 20.3 ارومیه 36

 18.2 35.3 16.8 14.1 19.5 یزد 37
 

 

                                                            
 باشد.می 100از  کل زایامت  -1
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 2021 -بندي تايمزنظام رتبهدر محورهاي ارزيابي  ت عتف()تابع وزار ايراندانشگاه برتر وضعيت :  2جدول 

 الملليبين وجهه درآمد صنعتي استناد پژوهش آموزش رديف

 دانشگاه تبریز دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران 1

 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی شریف گاه محقق اردبیلیدانش دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه اصفهان 2

 دانشگاه تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه یاسوج دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه تبریز 3

 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه کاشان دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر 4

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه کردستان دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی شریف 5

 دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه شیراز دانشگاه خوارزمی 6

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شیراز دانشگاه تبریز دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه علم و صنعت ایران 7

 دانشگاه کردستان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 8

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 9

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه اصفهان دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه مازندران 10

 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه اصفهان دانشگاه فردوسی مشهد 11

 دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه تبریز دانشگاه علم و صنعت ایران نوشیروانی بابلدانشگاه صنعتی  دانشگاه اراک 12

 دانشگاه کاشان دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهرکرد دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شهید بهشتی 13

 دانشگاه اصفهان دانشگاه ارومیه دانشگاه سمنان دانشگاه تبریز دانشگاه شاهد 14

 دانشگاه شیراز دانشگاه کردستان دانشگاه تهران دانشگاه کاشان ه صنعتی شیرازدانشگا 15

 دانشگاه خوارزمی دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 16

 انشگاه محقق اردبیلید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه لرستان دانشگاه گیالن دانشگاه رازی 17

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه شهید بهشتی باهنر کرمان دیدانشگاه شه دانشگاه صنعتی شاهرود 18

 دانشگاه مازندران دانشگاه گیالن دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود یدانشگاه صنعت لرستاندانشگاه  19

 دانشگاه یزد دانشگاه شاهد دانشگاه شیراز یاسوجدانشگاه  نایس یدانشگاه بوعل 20

 دانشگاه الزهرا دانشگاه خوارزمی دانشگاه مازندران رازیدانشگاه  رازیدانشگاه ش 21

 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه الزهرا دانشگاه گیالن  دانشگاه شاهد دانشگاه کاشان 22

 دانشگاه گیالن دانشگاه کاشان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه ارومیه سمناندانشگاه  23

 دانشگاه رازی دانشگاه مازندران دانشگاه رازی دانشگاه یزد گیالندانشگاه  24

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه رازی دانشگاه حکیم سبزواری جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه دانشگاه محقق اردبیلی 25

 دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه یاسوج دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کردستان ارومیهه دانشگا 26
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 2021 - مزيتا يبندرتبه نظام يديکل يهاشاخص در (عتف)تابع وزارت  رانيا دانشگاه برتر  20 وضعيت:  3 جدول

 نام موسسه/ دانشگاه رديف

 *کليديهاي وضعيت در شاخص

 قتتعداد دانشجويان تمام و
نسبت دانشجويان تمام وقت به 

 اعضاي هيات علمي
 نسبت دانشجويان دختر به پسر الملليدرصد دانشجويان بين

 34:66 %0 23.8 5140 صنعتی نوشیروانی بابل 1

 25:75 %2 20.1 8742 صنعتی شریف 2

 36:64 %2 22.1 11675 صنعتی امیرکبیر 3

 32:68 %1 32.3 14067 علم و صنعت ایران 4

 53:47 %4 26.7 8245 کاشان 5

 44:56 %2 21.2 44960 تهران 6

 48:52 %1 21.8 9373 صنعتی اصفهان 7

 54:46 %3 31.0 105555 کردستان 8

 54:46 %0 27.2 10427 محق اردبیلی 9

 51:49 %2 21.2 18438 شهید بهشتی 10

 36:64 %0 14.4 1453 صنعتی شیراز 11

 53:47 %6 16.0 12444 تبریز 12

 50:50 %0 25.7 6023 یاسوج 13

 62:38 %0 24 6470 شهید مدنی آذربایجان 14

 34:66 %1 22.6 6866 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 15

 50:50 %0 18.9 13490 شیراز 16

 56:44 %5 29.9 24186 فردوسی مشهد 17

 100:0 %1 22.6 9616 الزهرا 18

 57:43 %0 21.4 6369 اراک 19

 53:47 %1 26.2 12.55 بیرجند 20

 ه شده است.ئها اراها بر مبناي خوداظهاري دانشگاهاطالعات مربوط به اين شاخص  *

 .باشد( مي1397) 2018بررسي اطالعات ارسالي توسط دانشگاه فردوسي مشهد نشان از اين دارد که اطالعات مندرج در جدول فوق مربوط به سال  *
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 2021-بندي تايمزدر نظام رتبه نشگاه برتر جهاندا 10 : رتبه و امتياز 4جدول 

 نام کشور نام موسسه/ دانشگاه رتبه
امتياز 

 کلي

 ارزيابيدر محورهاي امتياز 

 درآمد صنعتي استناد پژوهش آموزش
 وجهه

 الملليبين

 96.4 68.7 98 99.6 91.3 95.6 انگلستان دانشگاه آکسفورد 1

 79.5 90.1 99.9 96.7 92.2 94.9 آمریکا ایاالت متحده دانشگاه استنفورد 2

 77.7 46.8 99.4 98.8 94.4 94.8 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 3

 83.6 92.7 97 96.9 92.5 94.5 ایاالت متحده آمریکا ایفرنیکال یمؤسسه فناور 4

 90 90.4 99.7 94.4 90.7 94.4 ایاالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست 5

 95.7 52.1 95.6 99.2 90.3 94 انگلستان دانشگاه کمبریج 6

 72.3 84.3 99.1 97.2 85.8 92.2 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه کالیفرنیا برکلی 7

 68.4 56.1 97.9 93.8 91.9 91.6 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه ییل 8

 80.2 58 98.9 92.5 88.8 91.5 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه پرینستون 9

 74 54.9 98.6 90.5 88.9 90.3 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه شیکاگو 10

 


