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  2021در سال بندي موضوعي نظام شانگهاي  معرفي رتبه: 1جدول 

  توضيحات  تموضوعا رديف

  بندي موضوعي نظام شانگهاي رتبه  بندي نام رتبه  1

-http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking  آدرس سايت  2
Subject-Rankings/index.html  

  2017  سال شروع فعاليت  3

  چين  كشور  4

شرايط بررسي  5
  ها دانشگاه

را كه در موضوعات مختلف ها بايستي حداقلي از تعداد مقاله  هر يك از دانشگاه
   متفاوت است را منتشر كرده باشند.

  موضوعات ارزيابي   6
 22( مهندسي حوزه ،)رشته 8( پايه علوم حوزه شاملكليحوزه5قالبدررشته54

 علـوم  حـوزه  و) رشـته  6( پزشـكي  علـوم  حـوزه  ،)رشته 4( زيستي علوم حوزه ،)رشته
  ) رشته 14( اجتماعي

  Web Of Science، InCitesهـايي ماننـد    هـا از پايگـاه   اطالعات هر يك از شـاخص   العاتمنبع گردآوري اط  7
Nobel Prize، Fields Medal گردد مي گردآوري ....  و.  

بازه زماني گردآوري   8
  اطالعات

 2015هاي دانشگاه در دوره زماني  مربوط به فعاليت از اطالعات 2021در نتايج سال 
  ت. استفاده شده اس 2019تا 

  ها شاخص  9

 مجالت در منتشر شده مقاالت  تعدادQ1 هر رشته(Q1) 

  (استنادات نرمال شده) در هر رشته تاثير مقاالتميانگين (CNCI) 

 المللي درصد مقاالت مشترك بين(CI) 

  هر رشتهمجالت برتر مقاالت منتشر شده در(TOP) 

 تعداد افراد برنده جايزه معتبر علمي در هر رشته (Award)  

  ساالنه  هاي ارزيابي دوره  10
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 ها  هاي جامع ايران در كسب رتبه در رشته مقايسه وضعيت دانشگاه :2 جدول

 رديف  هاي جامع نام دانشگاه  هاي داراي جايگاه تعدادرشته  هاي داراي جايگاه رشته
ــوژي ــي -اكول ــك مهندس ــي -مكاني ــرق مهندس  و ب

 و علــم مهندســي -مخــابرات مهندســي -الكترونيــك
 -عمـران  مهندسي -كامپيوتر مهندسي و علوم -اوريفن

 و علــوم -مــواد مهندســي و علــوم -شــيمي مهندســي
 منـابع  -علوم و مهندسي محيط زيست-انرژي مهندسي

 و علـوم  -بيوتكنولـوژي  -غـذايي  فنـاوري  و علوم -آب
 مهندســي -معــدن مهندســي -نقــل و حمــل فنــاوري
 -اقتصـاد   -دامپزشكي علوم -كشاورزي علوم -متالوژي
  مديريت

  1  تهران  21

 -عمـران  مهندسـي  -مكانيك  مهندسي -شناسيزمين
-آب منـابع  -انـرژي  مهندسي و علوم -شيمي مهندسي

 -معدن مهندسي -بيوتكنولوژي -غذايي فناوري و علوم
  پرستاري-دامپزشكي علوم -كشاورزي علوم

  2  تربيت مدرس  12

ــرق مهندســي -مكانيــك مهندســي  -الكترونيــك و ب
 مهندسـي  -عمـران  مهندسـي  -فناوري و علم مهندسي
علـوم و   -آب منـابع  -انـرژي  مهندسي و علوم -شيمي

  فناوري غذايي

  3  تبريز  8

 -مهندسي علوم و فنـاوري  -جوي علوم -شناسيزمين
 -غـذايي  فنـاوري  و علـوم  -آب منابع -شيمي مهندسي
  دامپزشكي علوم -متالوژي مهندسي

  3  شيراز  8

 مهندسـي  و علوم -شيمي مهندسي -مكانيك مهندسي
  4  فردوسي مشهد  5  دامپزشكي علوم -متالوژي مهندسي -انرژي

 -شيمي مهندسي -مهندسي عمران -مكانيك مهندسي
  5  كاشان  4  انرژي مهندسي و علوم

 مهندسي و علوم -عمران مهندسي -مكانيك مهندسي
  6  سمنان  3  انرژي

  7  گيالن  2  عمران مهندسي -مكانيك مهندسي
  8  سوجيا  1  شيمي مهندسي

  8  شهيد چمران اهواز  1  دامپزشكي علوم
  8  المللي امام خميني بين  1  مكانيك مهندسي

  9  شهيد بهشتي  -  -
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  2021 - پايهعلوم  حوزههاي برتر ايران در  دانشگاه :3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  رياضيات  1
  201-300  دانشگاه آزاد اسالمي

  401-500  يركبيردانشگاه صنعتي ام

  فيزيك  2
  401-500  دانشگاه صنعتي اصفهان
  401-500  دانشگاه آزاد اسالمي

  -  -  شيمي  3

  زمين شناسي  4
  401-500  دانشگاه شيراز

  401-500  دانشگاه تربيت مدرس

  -  -  جغرافيا  5

  401-500  تهراندانشگاه   اكولوژي  6

  -  -  شناسي  اقيانوس  7

  علوم جوي  8
  301-400  اسالمي دانشگاه آزاد

  301-400  دانشگاه شيراز
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  2021 - مهندسي حوزههاي برتر ايران در  : دانشگاه4جدول 

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  مهندسي مكانيك  1

  43  دانشگاه آزاد اسالمي
  76-100  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

  101-150  دانشگاه تهران
  151- 200  نعتي اميركبيردانشگاه ص

  151- 200  دانشگاه فردوسي مشهد
  151- 200  المللي امام خميني دانشگاه بين

  201-300  دانشگاه علم و صنعت ايران
  201-300  دانشگاه صنعتي شاهرود
  201-300  دانشگاه صنعتي شريف
  201-300  دانشگاه تربيت مدرس

  201-300  دانشگاه كاشان
  201-300  ه گيالندانشگا

  201-300  دانشگاه تبريز
  301-400  دانشگاه صنعتي اصفهان

  301-400  دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي
  301-400  دانشگاه سمنان

  مهندسي برق و الكترونيك  2

  151- 200  دانشگاه تهران
  201-300  دانشگاه صنعتي شريف

  401-500  دانشگاه صنعتي اميركبير
  401-500  نشگاه آزاد اسالميدا

  401-500  دانشگاه صنعتي شيراز
  401-500  دانشگاه تبريز

 -  -  اتوماسيون و كنترل  3

  مخابراتمهندسي   4
  201-300  دانشگاه صنعتي شريف

  201-300  دانشگاه تهران
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  (ادامه) 2021 - هاي برتر ايران در رشته مهندسي : دانشگاه4جدول 

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

5  
  1مهندسي علم و فناوري

  

  51-75 دانشگاه صنعتي اصفهان
  51-75 دانشگاه آزاد اسالمي

  51-75 دانشگاه تهران
  101-150 دانشگاه تبريز

  201-300 دانشگاه صنعتي اميركبير
  201-300  دانشگاه علم و صنعت ايران

  201-300 دانشگاه صنعتي شريف
  201-300 دانشگاه شيراز

  مهندسي پزشكي  6
  201-300  تبريزپزشكيعلومدانشگاه
  201-300  تهرانپزشكيعلومدانشگاه

  علوم و مهندسي كامپيوتر  7

  201-300 دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300 دانشگاه تهران

  401-500    دانشگاه صنعتي اميركبير
  401-500 دانشگاه صنعتي شريف

  مهندسي عمران  8

  51-75 دانشگاه آزاد اسالمي
  101-150 دانشگاه صنعتي شريف

  101-150 دانشگاه تهران
  151- 200    دانشگاه صنعتي اميركبير

  151- 200 دانشگاه تبريز
  201-300 الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير

  201-300 دانشگاه سمنان
  201-300    دانشگاه تربيت مدرس

  201-300 دانشگاه كاشان
  201-300 دانشگاه گيالن

  مهندسي شيمي  9

  151- 200 دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300    دانشگاه صنعتي اميركبير
  201-300 دانشگاه صنعتي اصفهان
  201-300 دانشگاه صنعتي شريف

  201-300 دانشگاه تهران
  301-400  دانشگاه علم و صنعت ايران

 

                                                            
1 Instruments Science & Technology 
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  (ادامه) 2021 - هاي برتر ايران در رشته مهندسي : دانشگاه4دول ج

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  مهندسي شيمي (ادامه)  9

  301-400    دانشگاه تربيت مدرس
  301-400 دانشگاه كاشان
  301-400 دانشگاه تبريز

  401-500  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
  401-500  ي مشهددانشگاه فردوس

  401-500 دانشگاه شيراز
  401-500 دانشگاه ياسوج

  علوم و مهندسي مواد  10

  301-400    تهراندانشگاه
  401-500 صنعتي اميركبيردانشگاه

  401-500 دانشگاه آزاد اسالمي
  401-500 دانشگاه صنعتي شريف

  -  -  علوم و فناوري نانو  11

  يعلوم و مهندسي انرژ  12

  101-150 دانشگاه آزاد اسالمي
  151- 200  بابل نوشيروانيصنعتيدانشگاه

  151- 200 دانشگاه تهران
  201-300  دانشگاه فردوسي مشهد

  201-300 اصفهانصنعتيدانشگاه
  201-300 دانشگاه صنعتي شريف
  201-300 دانشگاه تربيت مدرس

  201-300 دانشگاه تبريز
  301-400    اميركبيرعتيصندانشگاه

  301-400  دانشگاه علم و صنعت ايران
  301-400  دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

  301-400 دانشگاه سمنان
  301-400 دانشگاه كاشان

  401-500  دانشگاه تهران  علوم و مهندسي محيط زيست  13

  منابع آب  14

  51-75 دانشگاه تهران
  76-100 دانشگاه تبريز

  101-150 شيرازدانشگاه
  151- 200 صنعتي شريفدانشگاه

  151- 200    دانشگاه تربيت مدرس
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  (ادامه) 2021 - هاي برتر ايران در رشته مهندسي : دانشگاه4دول ج

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  علوم و فناوري غذايي  15

  101-150 دانشگاه تهران
  201-300 دانشگاه صنعتي اصفهان

  201-300  دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300  شهيد بهشتيپزشكيعلومدانشگاه
  201-300 شيرازدانشگاه
  201-300  تبريزپزشكيعلومدانشگاه

  201-300    دانشگاه تربيت مدرس
  201-300  تهرانپزشكيعلومدانشگاه
  201-300 تبريزدانشگاه

 بيوتكنولوژي  16

  201-300 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  301-400  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  301-400  دانشگاه تهران

  401-500  زاد اسالميدانشگاه آ
  401-500  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  401-500  دانشگاه تربيت مدرس

  -  -  مهندسي هوا فضا  17

  44  دانشگاه صنعتي اميركبير  اقيانوس -مهندسي دريا  18

  حمل و نقل فناوريعلوم و   19
  101-150  دانشگاه تهران

  151- 200  دانشگاه صنعتي اميركبير

  -  -  از دور سنجش  20

  مهندسي معدن  21

  45 تهراندانشگاه
  51-75  دانشگاه صنعتي اميركبير

  51-75  دانشگاه صنعتي اصفهان

  51-75  دانشگاه آزاد اسالمي
  51-75  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  51-75  دانشگاه تربيت مدرس



ع  نا ه  و ی و  د –عاو  ر ی  وا   ر
9 

  

  (ادامه) 2021 - هاي برتر ايران در رشته مهندسي : دانشگاه4دول ج

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  مهندسي متالوژي  22

  51-75 تهراندانشگاه
  101-150 فهاندانشگاه صنعتي اص

  101-150 دانشگاه آزاد اسالمي
  101-150 دانشگاه صنعتي شريف

  151- 200 دانشگاه صنعتي اميركبير
  151-200  دانشگاه فردوسي مشهد

  151- 200  دانشگاه علم و صنعت ايران
  151- 200 دانشگاه صنعتي سهند

  151- 200 شيرازدانشگاه
  

  
  
  

  2021 -علوم زيستي حوزهرتر ايران در هاي ب : دانشگاه5جدول 

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  -  -  علوم بيولوژيكي   1

  -  -  شناسي انساني زيست  2

  علوم كشاورزي  3
  201-300 دانشگاه تهران

  401-500  دانشگاه صنعتي اصفهان
  401-500    دانشگاه تربيت مدرس

  علوم دامپزشكي  4

  151- 200 دانشگاه تهران
  201-300  دانشگاه فردوسي مشهد

  201-300 دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  201-300 دانشگاه شيراز
  201-300 دانشگاه تربيت مدرس
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  2021 -پزشكي حوزههاي برتر ايران در  : دانشگاه6جدول 

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات رديف

  زشكي بالينيپ  1

  201-300  اهللا دانشگاه علوم پزشكي بقيه
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي مازندران

  301-400  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  401-500  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي
  401-500 دانشگاه علوم پزشكي ايران

  401-500  ه علوم پزشكي مشهددانشگا

  سالمت عمومي  2

  151- 200  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  301-400  دانشگاه علوم پزشكي ايران
  301-400 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  301-400  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

و علوم دهان و  دندانپزشكي  3
  دندان

  201-300 دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  201-300  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  پرستاري  4

  201-300  دانشگاه علوم پزشكي ايران
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  201-300  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  201-300 دانشگاه تربيت مدرس
  201-300  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  301-400  دانشگاه علوم پزشكي تهران   فناوري پزشكي  5

  داروسازي و علوم داروي  6
  301-400  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  401-500  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
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  2021 -علوم اجتماعي حوزهدر  هاي برتر ايران : دانشگاه7جدول 

 

  رتبه در جهان  نام دانشگاه  موضوعات  رديف

  اقتصاد  1
  301-400  دانشگاه تهران

  401-500  دانشگاه آزاد اسالمي

  -  -  آمار  2

  -  -  حقوق  3

  -  -  علوم سياسي  4

  -  -  شناسي جامعه  5

  -  -  آموزش  6

  -  -  ارتباطات  7

  -  -  روانشناسي  8

  -  -  كسب و كارمديريت   9

  -  -  مالي  10

  مديريت  11

  201-300  دانشگاه آزاد اسالمي
  201-300  دانشگاه تهران

  401-500    دانشگاه صنعتي اميركبير
  401-500  دانشگاه علم و صنعت ايران

  401-500  دانشگاه صنعتي شريف

  -  -  مديريت دولتي  12

  -  -  داري و مديريت گردشگري مهمان  13

  -  -  كتابداري  علم اطالعات و  14


