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رش علـم  ـد و گستـ ـوري اسالمی ایران در تولیـ ـاي نقش جمهـلزوم ارتقه به ـبا توج
اد ـی بـر ایجـ  ـري مبنـ ـــ م رهبـام معظـ ـانه مقـات حکیمـر به بیانـالم و نظـان اسـدر جه

و پیرو مصوبه نهمین مجمع عمـومی وزراي آمـوزش و    پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
دي) در رباط پایتخـت مـراکش و نیـز    میال 2007( 1386پرورش کشورهاي اسالمی درسال 

 1387عطف به مصوبه چهارمین نشست وزراي آموزش عالی کشورهاي اسـالمی در سـال   
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 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم)، 18/5/1383(مصوبتحقیقات و فناوري وزارت علوم،

به عنوان پایگاهی استنادي مستقل و خـاص دانشـمندان جهـان اسـالم و مراکـز اسـالمی و       
ان و تعامـل سـازنده بـا آنهـا توسـط وزارت      ـادي علمی جهـهاي استن مرتبط با سایر پایگاه

 گردید.گذاري  علوم، تحقیقات و فناوري بنیان
هاي علمی و تهیه  از طریق تدوین گزارش )ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم (

استانداردهاي الزم بـراي انتشـارات علمـی و نیـز بـا تحلیـل اسـتنادي عملکـرد پژوهشـی          
هـا و نهادهـاي تحقیقـاتی، دانشـمندان و پژوهشـگران،       ها، سازمان هایی مانند دانشگاه مؤلفه

اي موضوعی را در ایران و سایر کشورهاي اسـالمی مـورد مطالعـه    ه نشریات علمی و رشته
 دهد. قرار می
ـ شصـت و نهمـین   کـه   » 2014-2013  ز:ـدي تایمـبننظام رتبه « ابـکت پایگـاه  ر ـاث
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 شود. دانشگاهی ایران می
امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشـتر جامعـه علمـی و فنـی     
ایران و سایر کشورهاي اسالمی را فراهم آورده و در راستاي هـدف مـا کـه نشـر و اشـاعه      

 اطالعات علمی و فنی است موثر واقع گردد.
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 مقدمه     
 هـا دانشـگاه المللی بندي بینهاي رتبهیکی از مشهورترین نظام 1بندي تایمزرتبه

  www.timeshighereducation.co.ukاله در سـایت ـر سـ ـایج آن هـه نتست کا
با همکاري تایمز و کیو اس  2004اولین بار در سال بندي گردد. این رتبهر میـمنتش

 2010منتشر شد. این همکـاري تـا سـال     "2کیو اس -تایمز"بندي تحت عنوان رتبه
تایمز همکاري خود با کیو اس را قطع کرده و قـرارداد   2010ادامه داشت. در سال 

 شناسـی روش 2010امضـاء کـرد. در سـال     3همکاري را با مؤسسه تامسون رویترز
شناسـی  در ایـن روش  2011بندي ارائه گردید که در سـال  هـجدیدي براي این رتب

شناسـی تـایمز تغییـر    به بعـد روش  2011تغییرات زیادي ایجاد گردید. اما از سال 
در  2013تـا   2010هـاي  بندي در سالشناسی این نظام رتبهنکرد. تغییرات در روش

 .)Rauhvargers, 2013, p. 31-33(جدول زیر قابل مشاهده است 
 

 2013تا  2010شناسی تایمز از سال : تغییرات روش1جدول 
 

ار 
معی

زن 
و

20
10

 

ار 
معی

زن 
و

20
11

-
20

13
 

 توضیحات هاشاخصمعیارها / 

ص 
شاخ

زن 
و

20
10

 

ص 
شاخ

زن 
و

20
11

-
20

13

2,5٪ 2,5٪

فعالیت اقتصادي/ نوآوري 
)2010( 

درآمد صنعتی: نوآوري 
)2011-2013( 
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2.Times-QS 
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درآمد پژوهشی حاصل از 
صنعت(به ازاي اعضاي 

 هیأت علمی)
 2,5٪ 2,5٪ 

    المللی وجهه بین7,5٪ 5٪

  
نسبت اعضاي هیأت علمی 

 المللی به بومی بین
 ٪2,5 ٪3 تغییر وزن

  
المللی  نسبت دانشجویان بین

 به بومی
 ٪2,5 ٪2 تغییر وزن

  

سهم مقاالت منتشر شده 
مشترك با نویسندگان 

المللی، نرمال  بینهمکار 
شده براي توضیح تنوع 
 موضوعی یک دانشگاه

 ٪2,5 - شاخص جدید

    آموزش: فضاي آموزشی 30٪ 30٪

 ٪15 ٪15  بررسی شهرت: آموزش  

  

نسبت مدرك دکتري ارائه 
شده توسط مؤسسه به 

تعداد اعضاي هیأت علمی، 
به  2011نرمال شده از سال 

 بعد
 

تغییرات در روش 
علت محاسبه به 

 نرمال سازي

6٪ 6٪ 
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نسبت دانشجویان 
کارشناسی سال اول به 

)2010اعضاي هیأت علمی(
نسبت تعداد کل دانشجویان 

به اعضاي هیأت 
 )2013تا  2011علمی(

تغییر در تعریف 
شاخص بر اساس 

روش محاسبه 
 متفاوت

4,5٪ 4,5٪ 

  

نسبت مدرك دکتري به 
کارشناسی ارائه شده توسط 

 مؤسسه
 2,25٪ 2,25٪

  
درآمد مؤسسه نسبت به 

٪2,25 ٪2,25 علمیتعـداد اعضاي هیأت 

   شهرت حجم، درآمد وپژوهش: 30٪ 30٪

 ٪18 ٪19,5 تغییر وزن بررسی شهرت: پژوهش  

  

درآمد پژوهش( مقیاس 
گذاري شده)/ نرمال شده از 

 به بعد 2011سال 

تغییر روش محاسبه، 
 تغییر وزن

5,25٪ 6٪ 

  

مقاالت منتشر شده تعداد 
به ازاي اعضاي هیأت 
علمی/ نرمال شده با 

به  2011موضوع از سال 
 بعد

تغییر روش محاسبه، 
 تغییر وزن

4,5٪ 6٪ 
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درآمد پژوهشی حاصل از 
منابع عمومی نسبت به کل 
 درآمد پژوهشی مؤسسه

 0,75٪ - 

    استنادها: تأثیر پژوهش 32,5٪30٪

  

میانگین تعداد  -تأثیر
استنادها به ازاي مقاالت 

شده از  منتشر شده، نرمال
 به بعد 2010سال

 ٪30 ٪32,5 تغییر وزن

 
تایمز پرداخته شده است.  2014-2013شناسی سال به روش در ادامه به تفصیل

هـاي آمـاري جـامع از ایـن نتـایج ارائـه       بندي و تحلیلسپس جدول نتایج این رتبه
 گردیده است.  

 
 2014-2013بندي تایمز در سال شناسی رتبهروش

هـاي  شاخص عملکردي به منظور انجام مقایسـه  13بندي تایمز از در نظام رتبه
 ایـن نظـام    2014-2013شناسـی سـال   جامع و متوازن استفاده شـده اسـت. روش  

به بعـد اسـت    2012-2011شناسی به کار رفته از سال بندي، دقیقاً مشابه روشرتبه
 شـناختی تعریـف   س عملکرد واقعی و نه تغییـرات روش بر اساکه مقایسه ساالنه را 

 نماید.  می
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 هاشاخص
رار زیر قبندي تایمز در پنج گروه به شرح سیزده شاخص مورد استفاده در رتبه

 اند:گرفته
 از نمره کل) ٪30(با ارزش  4آموزش: فضاي آموزشی .1
 از نمره کل) ٪30(با ارزش  6، درآمد و شهرت5پژوهش: حجم .2

 از نمره کل) ٪30(با ارزش  7استنادها: تأثیر پژوهش .3

 از نمره کل) ٪2,5(با ارزش  9: نوآوري8درآمد صنعتی .4

از  ٪7,5و پژوهش(با ارزش  : نیروي انسانی، دانشجویان10المللیوجهه بین .5
 نمره کل)

 
 )٪7,5المللی: نیروي انسانی، پژوهش (وجهه بین
کـه بـه چـه میـزان دانشـگاهیان بـا       معیار به تنوع در محیط دانشگاه و ایناین 

هاي تحقیقاتی همکـاري دارنـد، اشـاره دارد.    المللی خود در زمینه طرحهمتایان بین
 هایی از میزان جهانی بودن دیدگاه یک مؤسسه هستند.این دو مورد نشانه

التحصیالن بـا مـدارج مختلـف از سراسـر     توانایی یک دانشگاه در جذب فارغ
یت آن دانشگاه در سطح جهانی است. این عامل با محاسبه جهان، کلیدي براي موفق
از  ٪2,5شـود و  گیـري مـی  انـدازه  المللی به دانشجویان بومینسبت دانشجویان بین

 نمره کل را به خود اختصاص داده است.

                                                 
4.learning environment 
5.Volume 
6.Reputation 
7.Research influence 
8.Industry income 
9.Innovation 
10.International Outlook 
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هاي برتر در رقابت براي جذب بهترین اساتید از سرتاسر دنیـا  همچنین دانشگاه
المللـی بـه   به شاخص نسبت اساتید بین ٪2,5عیار، وزن هستند. بنابراین براي این م

 تخصیص یافته است. اساتید بومی
المللی، سهم کل انتشـارات یـک دانشـگاه در مجـالت     در سومین شاخص بین

بـوده و ارزش چـاپ بیشـتري را     المللیپژوهشی که حداقل داراي یک همکار بین
 سـازي  دارد نرمـال  ٪2,5شود. ایـن شـاخص نیـز کـه ارزش     اند، محاسبه میداشته
 یک دانشـگاه باشـد و هماننـد معیـار      11شود تا توضیحی براي ترکیب موضوعیمی

 کند.از یک دوره پنج ساله استفاده می "استنادها: تأثیر پژوهش"
 

 )٪30پژوهش: حجم، درآمد، شهرت (
تـرین شـاخص کـه داراي    این معیار از سه شاخص تشکیل شده است. برجسته

باشد، مربوط به شهرت دانشگاه از جهت برتري پژوهشـی میـان   درصد می 18وزن 
بررسـی سـاالنه   از  پاسخ دریافت شده 10000بیشتر از  همتایانش است که مبتنی بر

 دانشگاهی است. شهرت
این معیار همچنین درآمد پژوهشی دانشـگاه را در بـر دارد. ایـن شـاخص در     

 12برابري قدرت خریدشود و با گیري میتناسب با تعداد اعضاي هیأت علمی اندازه
توانـد  بحث برانگیز است چرا که می گردد. این شاخص یک شاخصسازي مینرمال

هاي ملی و شرایط اقتصادي قرار گیرد. با این حال، درآمد بـراي  تحت تأثیر سیاست
 هاي سطح جهانی بسیار با اهمیت است و چون عمدتاً موجب رقابت توسعه پژوهش

گیـرد، کارشناسـان تـایمز آن را    د و بررسـی همتایـان قـرار مـی    شود و مورد نقمی
اند. این شاخص به منظور در نظـر گـرفتن شـماي موضـوعی     شاخصی معتبر دانسته

 هنده این حقیقـت  سازي شده است. این امر نشان دمتفاوت هر دانشگاه، کامالً نرمال
 

                                                 
11.Subject mix 
12.Purchasing-power parity 
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 تخصـیص هاي تحقیقـاتی کـه بـه موضـوعات حـوزه علـوم       است که کمک هزینه
هـاي علـوم   هایی است که به تحقیقاتی در حوزهیابد، اغلب بیشتر ازکمک هزینهمی

گـردد. ایـن   را دارنـد، اعطـا مـی    اجتماعی، هنر و علوم انسانی که باالترین کیفیت
 است. ٪6شاخص داراي وزن 

وري پژوهشـی  معیار محیط پژوهشی همچنین شامل یک مقیاس سـاده از بهـره  
محاسـبه   13در تناسب با تعداد اعضاي هیأت علمـی  منتشر شده تعداد مقاالتیعنی 
 شود.  می

به ازاي هر فرد دانشگاهی، تعداد مقاالت منتشر شده در مجـالت نمایـه شـده    
ه بندي شـد بر اساس اندازه کلی مؤسسه مقیاس شود کهمی تامسون رویترز شمارش

نشـانگر توانـایی   گیرد. این امر می سازي صورتو همچنین بر اساس موضوع، نرمال
مؤسسه در تهیه مقاالت منتشر شده در مجالت داوري شده بـا کیفیـت اسـت. ایـن     

 .است ٪6شاخص داراي ارزش وزنی 
 

 )٪30استنادها: تأثیر پژوهش (
ها در ارزیابی عملکرد بخش آمـوزش  معیار تأثیر پژوهش یکی از بهترین مالك

شـاخص   13شـاخص در میـان   به تنهایی پرتأثیرترین  ٪30با وزن  معیاراست. این 
هاي جدیـد اسـت. تـأثیر    ها در انتشار دانش و ایدهدهنده نقش دانشگاهت و نشاناس

پژوهش با محاسبه تعداد دفعاتی که آثار یک دانشگاه توسـط محققـان در سرتاسـر    
کننـده  شود. تامسون رویترز کـه تـأمین  گیرند، بررسی میجهان مورد استناد قرار می

میلیـون   50، بیش از 2014-2013بندي باشد، در رتبهبندي تایمز میرتبهها براي داده
سال را مورد بررسـی قـرار داده    5میلیون مقاله مجله منتشر شده در طی  6استناد به 
مجله علمی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس منتشر شده  12000ها از است. داده

ــانی  ــازه زم ــاالت  ، اســتخراج شــده2011-2007در ب ــه ایــن مق ــد. اســتنادها ب  ان
 

                                                 
13.Published papers per academic staff member 
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            اند.حاسبه قرار گرفتهمورد م 2012-2007در بازه زمانی شش ساله 
دهد که هر دانشگاه به چه میزان در افـزایش دانـش   شاخص استنادها نشان می

بـوده  دهند که تحقیقات چه کسـانی مانـدگار   ها نشان میسهم داشته است: آن بشر
انـد  است، چه تحقیقاتی توسط بقیه محققان انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته

و از همه مهمتر بدون در نظر گرفتن رشته در دسترس جامعه علمـی جهـانی قـرار    
 اند.گرفته

هـاي  شوند تا تفـاوت در حجـم اسـتنادها میـان حـوزه     ها کامالً نرمال میداده
هـاي  ین بدین معنی است که مؤسساتی با فعالیـت موضوعی مختلف را نشان دهند. ا

که به طـور معمـول حجـم اسـتنادي بـاالیی       هاي موضوعیتحقیقاتی باال در حوزه
 کنند.دارند، به صورت ناعادالنه امتیاز دریافت نمی

بندي حذف اند از این رتبهمقاله در سال منتشر کرده 200مؤسساتی که کمتر از 
هاي معتبـر  مقایسههاي مکفی براي انجام اصل شود که دادهاند تا این اطمینان حشده

 باشد.آماري موجود می
 

 )2,5نوآوري (% درآمد صنعتی
 هـا، اختراعـات و   توانایی یـک دانشـگاه در کمـک بـه صـنعت بـا نـوآوري       

ها در سطح جهان تبدیل شده اسـت کـه اغلـب در    ها به مأموریت اصلی آنمشاوره
 شود.می عنوان مأموریت سوم دانشگاه شناختهکنار آموزش و پژوهش به 

هـاي تجـاري تـا چـه حـد      دهد که شرکتمی نشان "درآمد صنعتی: نوآوري"
ها تا چـه حـد قـادر بـه جـذب      حاضر به پرداخت هزینه پژوهش هستند و دانشگاه

 هاي مالی در بازار رقابتی هستند.کمک
ختصـاص داده  بنـدي را بـه خـود ا    درصد از نمره کلی رتبـه  2,5این شاخص 

 .است
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 )30آموزش (فضاي آموزشی) (%
شاخص عملکردي جداگانـه را بـراي ارائـه برداشـتی روشـن از       5این معیار، 

آموزش و فضاي آموزشی هر مؤسسه از دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمـی  
 گیرد.در بر می

شاخص غالب در این معیار با استفاده از نتایج حاصـل از بزرگتـرین بررسـی    
بـر پایـه    شود. تامسون رویترز نتایج آخرین بررسی خودشهرت دانشگاهی ارائه می
سنجی در سراسر جهان از پژوهشگران باتجربه در بهـار  شهرت را بر اساس یک نظر

 منتشر کرد. 2013
اعتبار دریافتی از مؤسسات در هر دو بعد تحقیق و پژوهش مورد بررسی قـرار  

موضـوعی مؤسسـات    -ترکیـب جغرافیـایی   پاسـخ، بیـانگر   16639گرفت. تحلیل 
 آموزش عالی در سرتاسر دنیا بوده است. 

 بنـدي را تشـکیل    درصـد نمـره کـل رتبـه     15نتایج حاصل از این نظرسنجی، 
گیري از نسـبت دانشـجویان بـه    بهرهنیز با  و فضاي آموزشی دهد. معیار آموزشمی

آموزشـی   یـت ، به عنوان شاخصی ساده جهـت محاسـبه کیف  14اعضاي هیأت علمی
استفاده قرار گرفت. از سوي دیگر، با وجـود داشـتن نسـبتی مناسـب میـان تعـداد       

توانند توجهی را که خواسـتار آن  دانشجویان و اعضاي هیأت علمی، دانشجویان می
 هستند از اعضاي هیأت علمی مؤسسه خود دریافت نمایند.

 شود.ندي را شامل میب از نمره کل رتبهدرصد  4,5گیري به ارزش این اندازه
ارائـه   ك دکتري به مدرك کارشناسیهمچنین معیار آموزش شامل نسبت مدر 

شده توسط هر مؤسسه است. اعتقاد بر این است کـه مؤسسـات داراي دانشـجویان    
پژوهشی بیشتر، به عنوان مراکز دانش شناخته شـده و حضـور پویـاي دانشـجویان     

ژوهش محور آن مؤسسه آموزشی بـراي  هاي تحصیالت تکمیلی مبین رویکرد پدوره
آیـد. ایـن شـاخص ارزش    کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی به شمار مـی 

 بندي را به خود اختصاص داده است.  درصد از نمره کلی رتبه 2,25
                                                 

14.Staff-to-student ratio 
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ارائـه شـده    هاي مرتبط به تعداد مدرك دکتـري همچنین معیار آموزش از داده
این عدد، در تناسب با اندازه مؤسسه که از تعـداد  کند که توسط مؤسسه استفاده می

 شود.آید، محاسبه میاعضاي هیأت علمی آن به دست می
اي به تربیت نسل دانشگاهی، بخش عمـده عالوه بر پایبندي مؤسسات آموزشی 

از دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر این باورند که تدریس دانشـگاهی در بـاالترین   
 گردد.  ها به رشد و تعالی فردي میتر آنسطح ممکن موجب ترغیب بیش

همچنین دانشجویان کارشناسی تمایل دارند تـا در محیطـی غنـی کـه شـامل      
دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد، فعالیت داشته باشند. این شاخص، با توجه بـه  

دهد که شود که نشان میسازي میفرد هر دانشگاه، نرمالترکیب موضوعی منحصربه
هاي مختلف، متفاوت اسـت.  دکتري ارائه شده توسط مؤسسه در رشته تعداد مدرك

 دهد.  درصد از نمره کل را به خود اختصاص می 6این شاخص، 
بندي، از نسبت درآمد مؤسسه به تعداد اعضاي هیأت  شاخص آخر در این رتبه

در هـر کشـور    آید. عدد به دست آمده با برابري قدرت خریـد به دست می 15علمی
شود تا تمامی جوامع مورد مطالعه در یک سـطح قابـل بررسـی باشـند.     میمقایسه 

هـا  هیأت علمی به زیرساختدرآمد مؤسسات، میزان دسترسی دانشجویان و اعضاي 
 .  باشددرصد می 2,25دهد. ارزش این شاخص و امکانات را تحت الشعاع قرار می

 
 استثنائات

ذیل باشند از فهرسـت  در صورتی که مؤسسات داراي شرایط خاصی به شرح 
 شوند:می بندي تایمز حذفرتبه

 باشند. دوره کارشناسی نداشته .1
 ها محدود به یک رشته خاص باشد.تدریس در آن .2

مقالـه   1000، کمتـر از  2011-2007برونداد پژوهشی آنان در بازه زمـانی   .3
 مقاله در سال). 200بوده است (

                                                 
15.Institutional income scaled against academic staff numbers 
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مقاله  200تشان از حد آستانه در برخی موارد استثناء، مؤسساتی که تعداد مقاال
هـایی بـا حجـم    هـا بـر روي رشـته   تر بوده اما به طور کلی تمرکز آندر سال پایین

انتشاراتی پایین بوده است (مانند مهندسی، هنر و علوم انسانی)، نیـز مـورد شـمول    
 اند.قرار گرفته

 
 هانمره

هـا بجـز   دادهبراي تمـامی مجموعـه    "16Zنمرات "براي محاسبه نمره کلی، از 
، Zنتایج حاصل از بررسی شهرت دانشگاهی، استفاده شده است. محاسـبه نمـرات   

ها را با یک مقیـاس مشـترك، اسـتاندارد کـرده و امکـان انجـام       انواع مختلف داده
آورد. ایـن مسـأله بـه    هـا را فـراهم مـی   هاي عادالنه میان انواع مختلف دادهمقایسه

بنـدي واحـد، ضـروري    در قالب یک رتبـه  خصوص هنگام ترکیب اطالعات متنوع
 است.

اي آید که این نمره بـر اسـاس فاصـله   اي به دست میها نمرهاز هر یک از داده
ها دارد. البته در اینجا مقیـاس مشـترك مـورد    است که هر داده تا میانگین کل داده

 17عـی به یک نمره احتمال تجم Zباشد. سپس نمره ها مینظر، انحراف استاندارد داده
 باشـد،   X ،98شود. به طور مثال اگـر نمـره احتمـال تجمعـی دانشـگاه      تبدیل می 

شـوند، در  ها انتخاب میگاه مؤسساتی که به صورت تصادفی با همین توزیع دادهآن
 گیرند.تر از دانشگاه مذکور قرار میدرصد مواقع در موقعیتی پایین 98

هـا شـدیداً تحـت    دانشگاهی، دادهاز آنجایی که در مورد نتایج بررسی شهرت 
بندي هستند، از سـال  تأثیر تعداد اندکی از مؤسسات قرار گرفته در صدر نتایج رتبه

بندي افزوده شد تـا تفـاوت میـان مؤسسـات     به این رتبه 18گذشته یک مؤلفه نمایی
نیـز   2014-2013بنـدي سـال   تر از مقیاس را افزایش دهد. این روش، در رتبهپایین

 ه است.حفظ شد

                                                 
16. Z-score 
17. Cumulative probability score  
18. Exponential component 
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 هاگردآوري داده
کننـد.  بندي فراهم و ثبت میمؤسسات، اطالعات خود را براي استفاده در رتبه

در موارد نادري که داده بخصوصی تهیه و ارائه نشده است، چنانچه این داده تنها بر 
بنـدي دارنـد تأثیرگـذار    هایی همچون درآمد صنعتی که وزن کمی در رتبهشاخص

ها و کمترین مقدار گزارش شده، کمتـرین بـرآورد   میانگین شاخصباشد، آنگاه بین 
 هـا  ام سـایر شـاخص   25ایـن ارزش، صـدك    کنیم: در واقعوارد میرا انتخاب و 

هـا  پوشی کرده یـا آن هایش چشمباشد. با این روش، به سازمانی که از ارائه دادهمی
ایـن عمـل بـه آن     یابد و یا به خـاطر را تهیه نکرده است نمره صفر اختصاص نمی

 شود.پاداش داده نمی
 

 جداول موضوعی
بنـدي  شاخص عملکردي مورد استفاده در رتبه 13جداول موضوعی برگرفته از 

 گیرند:  گروه اصلی قرار می 5هاي جهان همراه با نمرات ارائه شده در کلی دانشگاه
 آموزش (فضاي آموزشی) .1
 پژوهش (حجم، درآمد، شهرت) .2

 )استناد (تأثیر پژوهش .3

 (نیروي انسانی، دانشجویان و پژوهش) 19المللیوجهه بین .4

 درآمد صنعتی(نوآوري) .5

بندي به دقت و براي هر موضوع مـورد   شناسی مورد استفاده در این رتبهروش
هاي مختلف، تغییر ها به منظور بهترین تطابق با رشتهو وزن بازبینی قرار گرفته است

انـد تـا   هاي پژوهش تغییر کردهیافته به شاخصهاي اختصاص اند. به ویژه وزنیافته
هرچه بیشتر با فرهنگ پژوهش در هـر موضـوع کـه نمایـانگر رفتارهـاي متفـاوت       
انتشاراتی است، تطبیق یابند. به عنوان مثال در حوزه هنر و علوم انسانی کـه طیـف   
بروندادها بسیار فراتر از مجالت داوري شـده اسـت، وزن کمتـري بـه اسـتنادهاي      

                                                 
19. International mix 
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از  "استنادها: تـأثیر پـژوهش  "شود. بنابراین وزن اختصاص یافته به ت داده میمقاال
هـاي  درصد کاهش یافته است و وزن بیشتري بـه سـایر شـاخص    15درصد به  30

 شود.پژوهش از جمله بررسی شهرت دانشگاهی داده می
در حوزه علوم اجتماعی که در آن نیز استنادها به تنهایی بـه عنـوان شاخصـی    

بـه   "استنادات: تأثیر پـژوهش "برتري پژوهش اعتبار کمتري دارند، وزن معیار براي 
 درصد کاهش یافته است. 25

بر همین اساس، در موضـوعاتی کـه عمـده برونـدادهاي پژوهشـی در قالـب       
هاي استنادي اطمینـان بیشـتري وجـود دارد،    مقاالت مجالت است و نسبت به داده
هـایی چـون   درصد بـراي حـوزه   35است (تا وزن تأثیر پژوهش افزایش پیدا کرده 

داشت). در پایین هر جـدول  علوم زیستی و فیزیکی و علوم بالینی، پیش بالینی و به
 شناختی هر موضوع به تفکیک آمده است. شرح روش

 
 معیارها

 بنـدي جهـانی تـایمز حضـور      هایی در رتبـه همانطور که قبالً ذکر شد دانشگاه
مقاله تحقیقاتی در سال را طی بازه زمانی پنج  200انتشار اند که آستانه حداقل یافته

 ساله مورد بررسی، داشته باشند.
اما براي شش جدول موضوعی، آستانه انتشار بـراي رشـته هـاي داراي حجـم     

هایی مانند یابد. این مقدار در حوزهمقاله در سال کاهش می 100باالي انتشارات، به 
 باشد.    مقاله در سال می 50تر است، ارات پایینعلوم اجتماعی که در آن حجم انتش

درصـد   10رود حداقل حتی با در نظر گرفتن پیشنهادهاي سردبیران، انتظار می
از کارکنان هر مؤسسه در جایگاه مرتبط با آن رشته مشغول به کار باشند تـا بتـوان   

ربوط بـه  ها را نیز لحاظ نمود. در پایگاه اطالعات جهانی مدر جداول موضوعی، آن
چنین مؤسسـاتی اطالعـات موضـوعی جـامعی را در      تامسون رویترز، اکثرمؤسسه 

هـایی موجـود   اند. در موارد اندکی کـه چنـین داده  بندي قرار داده اختیار بخش رتبه
هاي سایر منـابع عمـومی مـورد    نیست، مؤسسه مورد نظر حذف و یا بر اساس داده



 2014-2013  بندي تایمز:نظام رتبه                                                                          14

ــی   ــرار م ــنجش ق ــدس  World University Rankings 2013-2014( گیرن

Methodology, 2013(. 
بندي جهانی خود را در قالب جـدولی شـامل   دي تایمز، نتایج رتبهـبننظام رتبه

 ، 275-251، 250-226، 225-201اي و شــش طیــف رتبــه 200تــا  1هــاي هـرتبــ
بندي موضوعی تایمز نیز رتبه دهد. نتایجارائه می 400-351و  301-350، 276-300

شوند. توجه به این نکته مهم است کـه  نمایش داده می 100تا  1هاي رتبه به صورت
کنـد و امتیـازات در   ها را منتشر نمـی این نظام، امتیازات مربوط به تک تک شاخص

 پنج معیار کلی ذکر شده قابل مشاهده و مقایسه هستند.
 

 بندي تایمزتحلیل نتایج در رتبه
بندي تایمز با بهـره  گردید، نظام رتبه شناسی بیانطور که در قسمت روشهمان

المللی، درآمد صنعتی، پـژوهش و اسـتناد بـه    بردن از پنج معیار آموزش، وجهه بین
دانشـگاه برتـر    400ها در سطح جهان پرداخته و اسامی بندي دانشگاهارزیابی و رتبه

 را اعالم کرده است که در بخش پیوست این کتاب قرار داده شده است. 
ال ـه سـ ـی برقرار است به طوري که در سـات نسبـدي ثبـبندول رتبهـدر ج

انـد در  دانشگاه برتر جهان توانسـته  ده،  2014-2013و  2012-2013، 2011-2012
بمانند و تنها تغییراتی در سلسله مراتب ایجاد شود. در بـین  بافی این محدوده ثابت 

 داده اسـت و دو قطـب اصـلی    دانشگاه برتر جهان نیز تنها تغییرات انـدکی رخ   30
هاي کشورهاي آمریکا و انگلستان نیـز تغییـرات انـدکی را    بندي، یعنی دانشگاهرتبه

هاي برتر کشورهایی چون آلمان، فرانسـه، سـوئیس، هلنـد،    اند. دانشگاهتجربه کرده
دچار افت رتبـه   2014-2013دي ـبنبلژیک، روسیه، ایرلند و اتریش در جدول رتبه

هاي آسیایی همچون چین، کره جنوبی، ژاپن و سـنگاپور  ر مقابل دانشگاهاند. ددهـش
دانشـگاه   200تري را در جداول از آن خود کنند و در بـین  مطلوب توانستند شرایط
 چمشگیري داشته باشند.   برتر جهان رشد
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هـاي  هاي گذشته بهتـرین جایگـاه  آمریکا و انگلستان همچون سال هايدانشگاه
دانشگاه  20درصد از  75که طورياند، بهي را به خود اختصاص دادهبندجدول رتبه

 درصد آن نیز به کشور انگلستان تعلق دارد.  15برتر جهان به کشور آمریکا و 
دانشـگاه برتـر    400کشوري را که دربرگیرنـده   40، وضعیت و سهم 2جدول 

 دهد.جهان هستند نشان می
 

 2014-2013بندي سال : وضعیت و سهم کشورها در رتبه2جدول 
 

 کشور
دانشگاه  20

 برتر

100 
دانشگاه 
 برتر

200 
دانشگاه 
 برتر

300 
دانشگاه 
 برتر

400 
دانشگاه 
 برتر

 109 91 77 46 15 آمریکا

 49 39 31 10 3 انگلستان

 8 8 7 3 1 سوئیس

 19 17 7 4 1 کانادا

 10 8 5 1 - سوئد

 2 2 2 2 - سنگاپور

 7 6 4 3 - کره جنوبی

 13 13 12 8 - هلند

 11 8 5 2 - ژاپن

 6 5 3 2 - کنگهنگ

 26 21 10 6 - آلمان

 11 10 8 3 - فرانسه

 5 1 1 1 - فنالند

 10 6 2 2 - چین

 7 6 5 2 - بلژیک
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 کشور
دانشگاه  20

 برتر

100 
دانشگاه 
 برتر

200 
دانشگاه 
 برتر

300 
دانشگاه 
 برتر

400 
دانشگاه 
 برتر

 19 12 7 5 - استرالیا

 6 4 1 - - اتریش

 5 4 3 - - دانمارك

رژیم اشغالگر 
 قدس

- - 2 3 3 

 5 3 1 - - وزلندنی

 4 3 1 - - نروژ

 5 3 2 - - ایرلند

آفریقاي 
 جنوبی

- - 1 2 3 

 9 3 1 - - اسپانیا

 8 3 1 - - تایوان

 5 5 1 - - ترکیه

 1 1 - - - ایران

 1 1 - - - ایسلند

 5 1 - - - هندوستان

 15 8 - - - ایتالیا

 1 1 - - - کلمبیا

 1 1 - - - روسیه

 2 1 - - - برزیل

جمهوري 
 چک

- - - - 1 

 1 - - - - استونی
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 کشور
دانشگاه  20

 برتر

100 
دانشگاه 
 برتر

200 
دانشگاه 
 برتر

300 
دانشگاه 
 برتر

400 
دانشگاه 
 برتر

 2 - - - - پرتغال

عربستان 
 سعودي

- - - - 2 

 1 - - - - یونان

 1 - - - - لهستان

 1 - - - - تایلند

 
، سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسـیه و  3در جدول 

 نشان داده شده است.  2014-2013بندي سال آمریکاي جنوبی در رتبه
 

 2014-2013بندي سال سهم هر قاره در جدول رتبه: 3جدول 
 

 قاره
دانشگاه  20

 برتر

100 
دانشگاه 
 برتر

200 
دانشگاه 
 برتر

300 
دانشگاه 
 برتر

400 
دانشگاه 
 برتر

 3 2 1 - - آفریقا

 61 40 20 11 - آسیا

 181 133 87 34 4 اروپا

آمریکاي 
 شمالی

16 50 84 108 128 

 24 15 8 5 - اقیانوسیه

آمریکاي 
 جنوبی

- - - 2 3 

 



 2014-2013  بندي تایمز:نظام رتبه                                                                          18

هاي آمریکا و انگلستان باعث شد کـه دو قـاره   حضور پرتعداد و پربار دانشگاه
بندي بـه  هاي جدول رتبهآمریکاي شمالی و اروپا بتوانند درصد بیشتري را از جایگاه

درصـد از   84دانشـگاه برتـر،    20درصد از  100که خود اختصاص دهند به طوري
دانشگاه برتـر   300درصد از  80دانشگاه برتر،  200درصد از  86برتر، دانشگاه  100

مریکاي شـمالی و اروپـا   دانشگاه برتر جهان در دو قاره آ 400درصد از  77و نهایتا 
 .قرار دارند

 300، 200، 100، 20به ترتیب نسبت هر قاره را در  5و  4، 3، 2، 1نمودارهاي 
د کـه  دهندهند. این نمودارها به وضوح نشان میدانشگاه برتر جهان نشان می 400و 

 باشند.بندي در اختیار دو قاره اروپا و آمریکا میبیشترین جایگاهاي جدول رتبه
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان 20: سهم هر قاره در بین 1نمودار 
 

آمریکاي شمالی
80% 

 اروپا
20% 

 آمریکاي شمالی
 اروپا
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 دانشگاه برتر جهان 100: سهم هر قاره در بین 2نمودار 
 
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان 200بین  : سهم هر قاره در3نمودار 

 

 آسیا
11% 

اروپا
34% 

 آمریکاي شمالی
50% 

 اقیانوسیه
5%

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه

 آفریقا
0% 

 آسیا
10% 

 اروپا
44% 

 آمریکاي شمالی
42% 

 اقیانوسیه
4% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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 دانشگاه برتر جهان 300: سهم هر قاره در بین 4نمودار 

 
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان 400: سهم هر قاره در بین 5نمودار 

 

 آفریقا
1% 

 آسیا
13% 

 اروپا
44% 

 آمریکاي شمالی
36% 

 اقیانوسیه
5% 

آمریکاي جنوبی
1% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
 آمریکاي جنوبی

 آفریقا
1% 

 آسیا
15% 

 اروپا
45% 

 آمریکاي شمالی
32% 

 اقیانوسیه
6% 

 آمریکاي جنوبی
1% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
 آمریکاي جنوبی
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 آمریکاي شمالی
هـایی در  در قاره آمریکاي شمالی دو کشور آمریکـا و کانـادا داراي دانشـگاه   

هاي آمریکا همچنان با قدرت جایگاه برتـر خـود   دانشگاه باشند.بندي میجدول رتبه
 200و  100، 20دانشـگاه در بـین    77و  46، 15اند. این کشور داراي را حفظ کرده

 باشد.دانشگاه برتر جهان می
بندي سال مؤسسه فناوري کالیفرنیا کشور آمریکا برترین دانشگاه جهان در رتبه

شگاه هارواد است که بـا دانشـگاه   شناخته شده است و به دنبال آن دان 2013-2014
انـد. چهـارمین   بندي را مشترکاً از آن خود کردهآکسفورد انگلستان جایگاه دوم رتبه

اوري ماساچوسـت، دانشـگاه   دانشگاه برتر جهان دانشگاه استنفورد است. مؤسسه فن
، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه ییل به ترتیب حـائز  پرینستون

 اند.شده 11و  9، 8، 6، 5هاي رتبه
هاي گذشته رونـد رو بـه رشـد و عملکـرد     هاي آمریکا نسبت به سالدانشگاه 

آنجلـس و  اند. به عنوان مثال، دو دانشگاه کالیفرنیـا لـس  بهتري را از خود نشان داده
دانشگاه کلمبیا هر کدام توانستند با یک پله رشد از انستیتو تکنولوژي فدرال زوریخ 

جدول بوده است، پیشی گرفته و به ترتیـب حـائز    12که در سال گذشته حائز رتبه 
 شوند. 2014-2013بندي سال جدول رتبه 13و  12هاي رتبه

شـهر  هـاي  دانشـگاه العاده پرباري براي ، سال فوق2014-2013بندي سال رتبه
 باشــد. دانشــگاه هــاروارد و مؤسســه فنــاوري ماساچوســت بــزرگ بوســتون مــی

انـد. دانشـگاه   دانشگاه برتر جهان قرار گرفته 10هاست که در جمع ترین آنمعروف
پلـه   15و کالج بوستون با  بوستون با چهار پله رشد، دانشگاه تافتز با هفت پله رشد

اند. شـهر بـزرگ   بندي شدهجدول رتبه 135و  80، 50هاي رتبهرشد به ترتیب حائز 
دانشگاه برتر جهان است. همچنین دو  200بین  بوستون داراي هفت دانشگاه برتر در

و  164هـاي  دانشگاه برندایس و دانشگاه نورت ایسترن نیز به ترتیب با کسـب رتبـه  
 دانشگاه برتر جهان وارد شوند. 200توانستند به جمع  184
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دانشگاه برتر جهان اسـت.   200کشور کانادا داراي هفت دانشگاه برتر در جمع 
 20، توانسـت در جمـع   20دا با یک پله صعود و کسـب رتبـه   دانشگاه تورنتو کانا

گیـل بـه   دانشگاه برتر جهان قرار بگیرد. دو دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشـگاه مـک  
 اند.را کسب کرده 35و  31هاي ترتیب رتبه

 دانشگاه برتر آمریکاي شمالی نشان داده شده است: 10، اسامی 4در جدول 
 

 برتر آمریکاي شمالی دانشگاه 10: اسامی 4جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

 9/94 آمریکا 1 مؤسسه فناوري کالیفرنیا

 9/93 آمریکا 2 هاروارد دانشگاه

 8/93 آمریکا 4 استنفورد دانشگاه

 0/93 آمریکا 5 مؤسسه فناوري ماساچوست

 7/92 آمریکا 6 پریسنتون دانشگاه

 8/89 آمریکا 8 کالیفرنیا برکلی دانشگاه

 8/87 آمریکا 9 دانشگاه شیکاگو

 4/87 آمریکا 11 دانشگاه ییل

 3/86 آمریکا 12 کالیفرنیا لس آنجلس دانشگاه

 2/85 آمریکا 13 کلمبیا دانشگاه

 
 اروپا

جایگـاه برتـر خـود را در    هاي گذشته، با قدرت کشور انگلستان همچون سال
دانشـگاه   200دانشگاه برتـر در جمـع    31اروپا حفظ کرده است. این کشور داراي 

باشد. برترین دانشـگاه اروپـا   دانشگاه برتر جهان می 50برتر و هفت دانشگاه در بین 
رتبـه دو را   2014-2013بنـدي سـال   دانشگاه آکسفورد انگلستان است که در رتبه
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شگاه کمبریج نیز حائز رتبه دوم اروپـا و رتبـه هفـت جهـانی     کسب کرده است. دان
 شده است.

در قاره اروپا کشور انگلستان تنها کشوري است که سه دانشگاه آن در جمـع   
 0,1دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. همچنین این کشور بـا میـانگین افـت     10

 31آید. از مجمـوع  یبندي به حساب مترین کشورها در جدول رتبهیکی از پر ثبات
دانشگاه برتر جهان، سه دانشگاه جایگاه سـال   200دانشگاه انگلیسی حاضر در جمع

دانشگاه دیگر داراي رشد  14دانشگاه دچار افت در رتبه و  14قبل را حفظ کرده و 
هاي معروفی همچون امپریال کالج لندن، کالج دانشگاهی لندن اند. دانشگاهرتبه بوده

ار و نه پلـه  ـه بوده و به ترتیب با دو، چهـستر همگی داراي افت رتبو دانشگاه منچ
تـوان  اند. در کنار این نتایج منفی میجدول شده 58و  21، 10هاي هـافت حائز رتب
هایی چون دانشگاه کینگز لندن و دانشگاه یورك نام برد که هر کـدام بـه   از دانشگاه
بنـدي  در جدول رتبـه  100و  38هاي هپله رشد توانستند حائز رتب 3و  19ترتیب با 

 شوند.
دانشـگاه در   12کشور هلند نیز موفقیت گسترده و چشمگیر خود را با حضـور  

هـاي  دانشگاه برتر جهان نشان داده است. اگرچه که کشور هلند، مانند سال 200بین 
دانشگاه برتر جهان داشته باشد امـا، کشـور    50گذشته نتوانسته دانشگاهی در جمع 

دانشـگاه   200د بعد از دو کشور آمریکا و انگلستان بیشترین دانشگاه را در بـین  هلن
 باشد.برتر جهان دارا می

 67اي در جایگاه برترین دانشگاه هلند، دانشگاه الیدن است که با افت سه پله 
اي و کسـب  پلـه  17دانشگاه ماستریخت هلند نیز با صعود جدول قرار گرفته است. 

 دانشگاه برتر جهان قرار دهد. 100براي اولین بار خود را در جمع توانست  98رتبه 
هاي اروپا قرار گرفتـه  باشد که در لیست بهتریندر مرحله بعد، کشور آلمان می

دانشگاه برتر جهان است، در  200دانشگاه برتر در جمع  10است. این کشور داراي 
 دانشگاه بوده است. 11برابر با  2013-2012که این تعداد در سال حالی
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برترین دانشگاه این کشور، دانشگاه لودیک ماکسیمیلیان مـونیخ اسـت کـه بـا     
جـدول   55دانشگاه برتر جهان خارج شده و حائز رتبـه   50هفت پله نزول از جمع 

شده است. در مقابل سه دانشگاه گئورگ آگوست، دانشـگاه هایـدلبرگ و دانشـگاه    
 86و  68، 63هـاي  پلـه رشـد در رتبـه    42و  7،10آزاد برلین توانستند به ترتیب با 

العـاده خـود در   بندي قرار گیرند. دانشگاه فنی مونیخ بـا عملکـرد فـوق   جدول رتبه
پلـه   18دانشگاه برتر جهان قرار بگیرد و با  100توانست در جمع  ،شاخص پژوهش

 بندي از آن خود کند.را در جدول رتبه 87رشد، رتبه 
 دانشـگاه برتـر جهـان     200دانشگاه برتر در جمـع   کشور فرانسه داراي هشت

هاي باشد که این تعداد در سال گذشته برابر با هفت دانشگاه بوده است. دانشگاهمی
 اند.این کشور رشدي منفی نسبت به سال گذشته داشته

باشد که با شش پلـه افـت   برترین دانشگاه این کشور اکول نرمال سوپریور می
تکنیـک نیـز کـه از    جدول قرار دارد. اکول پلـی  65در رتبه نسبت به سال گذشته، 

آید با هشت پله نزول، هاي فنی و مهندسی فرانسه به حساب میترین دانشگاهقدیمی
را از آن خود کرده است. البته باید اضافه کـرد کـه دانشـگاه ملـی معـدن       70رتبه 

تـر، خـود را در   توانست با عملکـردي به  2014-2013بندي سال پاریس نیز در رتبه
 را کسب کند. 193دانشگاه برتر قرار دهد و رتبه  200جمع 

دانشگاه برتر اسـت. برتـرین    200کشور سوئیس داراي هفت دانشگاه در جمع 
باشد کـه بـا دو پلـه افـت     دانشگاه این کشور، انستیتو تکنولوژي فدرال زوریخ می

تـرین دانشـگاه جهـان    جدول را از آن خود کرده است. این دانشـگاه بر  14جایگاه 
تکنیک فـدرال  آید. مؤسسه پلیخارج از دو کشور آمریکا و انگلستان به حساب می

اروپا معروف است نیز با سه پله رشـد   MITاش به لوزان که به دلیل پیشرفت علمی
پله،  68جدول شده است. دانشگاه بازل سوئیس با رشد قابل مالحظه  37حائز رتبه 

جهان را از آن خـود   74نشگاه برتر جهان وارد شود و رتبه دا 100توانست به جمع 
 کند.
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جدول شـد و در   61دانشگاه کی یو لوون بلژیک نیز با سه پله نزول حائز رتبه 
 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.   100جمع 

بنـدي رسـیده   جدول رتبـه  100دانشگاه هلسینکی فنالند با نه پله رشد به رتبه 
 است. 
هـاي برتـر اروپـا مشـاهده شـد      رشد منفی که در بسیاري از دانشـگاه  رغمعلی

هایی همچون مؤسسه کارولینسکا سوئد، دانشگاه صنعتی دانمارك حضـور  گاهـدانش
 اند.  جهان شده 117و  36هاي پله رشد حائز رتبه 32و  6دارند که به ترتیب با 

 200ا در جمـع  اي، خـود ر دانشگاه اسلو نروژ توانست با رشد قابـل مالحظـه  
 را از آن خود کند. 185دانشگاه برتر جهان قرار دهد و رتبه 

بـان بودجـه   توان راز این موفقیت نسبی را در گـزارش سـازمان دیـده   البته می
دانسـت کـه کشـورهاي سـوئد، نـروژ و       2013سـال   20هاي اروپاعمومی دانشگاه

 هـاي  ن سـال سهم بیشـتري را از افـزایش بودجـه عمـومی اروپـا در بـی       دانمارك
درصـد   10اند، که با در نظر گرفتن نرخ تورم، به خود اختصاص داده 2008-2012

 بیشتر شده است.
 نظـران بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه فضـاي آموزشـی در         بسیاري از صـاحب 

باشـد. امـا   هاي اروپایی میهاي آمریکا پویاتر از فضاي آموزشی در دانشگاهدانشگاه
اثبـات شـد. بیشـترین جهـش را      2014-2013ندي سال بعکس این عقیده در رتبه
پله صعود در اختیار دارد. این دانشگاه توانست به رتبـه   68دانشگاه بازل سوئیس با 

ها در کشورآلمان و سـوئد  نائل شود. همچنین باید افزود که نسبت این پیشرفت 74
ر درصد است و این در حالی اسـت کـه ایـن نسـبت د     25درصد و در فرانسه  40

 باشد.درصد می 16درصد و در انگلستان  14آمریکا 
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 دانشگاه برتر اروپا نشان داده شده است: 10، اسامی 5در جدول 
 

 دانشگاه برتر اروپا 10 : اسامی5جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

 9/93 انگلستان 2 دانشگاه آکسفورد

 3/92 انگلستان 7 دانشگاه کمبریج

 5/87 انگلستان 10 امپریال کالج لندن

 5/84 سوئیس 14 انستیتو تکنولوژي فدرال زوریخ

 6/77 انگلستان 21 کالج دانشگاهی لندن

 8/69 انگلستان 32 مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

 8/67 سوئد 36 مؤسسه کارولینسکا

 7/67 سوئیس 37 تکنیک فدرال لوزانمؤسسه پلی

 6/67 انگلستان 38 دانشگاه کینگز لندن

 5/67 انگلستان 39 دانشگاه ادینبرو

 
 قاره اقیانوسیه
ـ  دانشگاه ـ ـهـاي کشـ  انوسیه شـامل دانشـگاه  ـهاي قـاره اقی ا و ـورهاي استرالی

 400دانشـگاه در بـین    5و  19شوند که این دو کشور به ترتیب داراي د میـنیوزلن
 باشند.دانشگاه برتر جهان می

تري را نسبت بـه  اعالم شده عملکرد ضعیفبندي هاي استرالیا در رتبهدانشگاه 
اند. دانشگاه ملبورن که بهترین دانشگاه قاره اقیانوسیه سال گذشته از خود نشان داده

 را کسـب کـرده اسـت. دانشـگاه ملـی       34آید با شش پله نزول رتبه به حساب می
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، دانشـگاه  48حـائز رتبـه   پله نزول،  11استرالیا (دومین دانشگاه برتر استرالیا) نیز با 
پلـه نـزول حـائز     10و دانشگاه سیدنی بـا   63کوئینزلند استرالیا با دو پله رشد رتبه 

 اند.شده 2014-2013در سال  72رتبه 
دانشگاه برتر جهان است.  400کشور نیوزلند تنها داراي پنج دانشگاه، در جمع 

چنـین ایـن دانشـگاه تنهـا     بهترین دانشگاه نیوزلند، دانشگاه اوکلنـد نـام دارد و هم  
دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است و بـا   200دانشگاه این کشور است که در جمع 

 را به خود اختصاص داد. 164رشد منفی سه پله، رتبه 
 دانشگاه برتر قاره اقیانوسیه نشان داده شده است: 10، اسامی6در جدول 

 
 دانشگاه برتر اقیانوسیه 10 اسامی :6جدول 

 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

 2/68 استرالیا 34 دانشگاه ملبورن

 4/64 استرالیا 48 دانشگاه ملی استرالیا

 9/59 استرالیا 63 دانشگاه کوئینزلند استرالیا

 8/58 استرالیا 72 دانشگاه سیدنی

 6/54 استرالیا 91 دانشگاه موناش

 7/51 استرالیا 114 دانشگاه نیو سافث ولز

 6/46 نیوزلند 164 اوکلنددانشگاه 

 4/46 استرالیا 168 دانشگاه وسترن استرالیا

 - استرالیا 225-201 دانشگاه آدالید

 - نیوزلند 226-250 دانشگاه اتاگو
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 آسیا
کارکرد بهتري را نسـبت   2014-2013بندي سال هاي قاره آسیا در رتبهدانشگاه

بنـدي  اند راه خود را در جدول رتبـه توانستهاند و به سال گذشته از خود نشان داده
دانشگاه برتـر جهـان قـرار دارنـد،      100هاي آسیایی که در جمع پیدا کنند. دانشگاه

 باشند.کنگ و سنگاپور میمتعلق به پنج کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ
دانشگاه برتر جهـان اسـت.    50دانشگاه در جمع  6آسیا مفتخر است که داراي 

آور جهان در حال هاي نامنشان داد که قدرت دانشگاه 2014-2013بندي سال هـرتب
 تغییر است و این قدرت و رشد علمی در حال حرکت از غرب به شرق است.

دانشـگاه برتـر جهـان، از     400دانشـگاه در جمـع    11کشور ژاپن با داشـتن   
نشـگاه ژاپـن و   شود. دانشگاه توکیو که برترین دامی هاي قاره آسیا محسوببهترین

 23بندي شناخته شده است توانست با چهار پلـه رشـد بـه رتبـه     هـآسیا در این رتب
دانشگاه کیوتو توانست با دو پله رشد، بـه رتبـه    ،جدول ارتقاء پیدا کند. بعد از آن

 جدول دست پیدا کند. 52
ز باشد نیز، با سه پله رشد حائدانشگاه ملی سنگاپور که حائز رتبه دوم آسیا می

در سطح جهان شده است. دیگر دانشگاه سنگاپور، دانشگاه صنعتی نانیانگ  26رتبه 
باشد که این دانشگاه توانست با موفقیتی که در نمره اسـتنادي پـژوهش کسـب    می

 شود. 76پله رشد حائز رتبه  10کرده است با 
هـاي سـنگاپور   کنگ موفقیت کمتري را نسـبت بـه دانشـگاه   هاي هنگدانشگاه
باشـد کـه ایـن    کنگ مـی اند. برترین دانشگاه این کشور، دانشگاه هنگدهکسب کر

رسیده است و بعـد از دو   43بندي به رتبه دانشگاه با هشت پله افت در جدول رتبه
گاه ـز رتبه سوم آسیا شده است. دانشـگاپور حائـدانشگاه توکیو و دانشگاه ملی سن

 جـدول دسـت    57د به رتبـه  کنگ نیز توانست با هشت پله رشعلم و صنعت هنگ
 پیدا کند.  
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هاي کشور چین نیز به آرامی روند رو به رشد خود را براي رسیدن بـه  دانشگاه
 50دهند. این کشور داراي دو دانشـگاه در جمـع   هاي آسیا ادامه میبهترین دانشگاه

دو باشد. دانشگاه پکینگ با دو پله رشد و دانشگاه تسینگوا با دانشگاه برتر جهان می
 World(انـد  جـدول دسـت پیـدا کـرده     50و  45هـاي  پله رشد به ترتیب به رتبه

University Rankings 2013-2014 analysis (2013)(. 
بنـدي بسـیار   هاي کشور کره جنوبی در جـدول رتبـه  رشد و پیشرفت دانشگاه

دانشـگاه برتـر    400چشمگیر بوده است. این کشور داراي هفـت دانشـگاه در بـین    
دانشگاه برتـر قـرار گرفتـه اسـت.      100باشد که سه دانشگاه آن در جمع میجهان 

پله  12پله جهش و انستیتو پیشرفته علوم و فناوري کره با  15دانشگاه ملی سئول با 
  2014-2013بنـدي سـال   جـدول رتبـه   56و  44هـاي  جهش به ترتیب حائز رتبـه 

دانشگاه علوم و  2013-2012ل بندي سااند. برترین دانشگاه کره جنوبی در رتبهشده
پله افت رتبه، بـه   10با  2014-2013بندي سال باشد که در رتبهفناوري پوهانگ می

جدول رسید و بعد از دو دانشگاه ملی سئول و انستیتو پیشـرفته علـوم و    60جایگاه 
 فناوري کره جایگاه سوم این کشور را از آن خود کرد.

 ر آسیا نشان داده شده است:دانشگاه برت 10، اسامی 7در جدول 
 

 دانشگاه برتر آسیا  10: اسامی 7جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

4/76 ژاپن 23 دانشگاه توکیو  

4/72 سنگاپور 26 دانشگاه ملی سنگاپور  

کنگدانشگاه هنگ کنگهنگ 43   3/65  

2/65 کره جنوبی 44 دانشگاه ملی سئول  

0/65 چین 45 دانشگاه پکینگ  

تسینگوا دانشگاه 5/63 چین 50   

2/63 ژاپن 52 دانشگاه کیوتو  
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 نمره کشور رتبه دانشگاه

9/62 کره جنوبی 56 انستیتو پیشرفته علوم و فناوري کره  

کنگدانشگاه علم و صنعت هنگ کنگهنگ 57   5/62  

7/61 کره جنوبی 60 دانشگاه علوم و فناوري پوهانگ  

 
 قاره آفریقا و آمریکاي جنوبی

هاي دو قاره آفریقا و آمریکاي جنوبی بسیار اندك و تنهـا از هـر   تعداد دانشگاه
دانشگاه برتـر   400دانشگاه برتر جهان (یک درصد از  400قاره سه دانشگاه در بین 

 جهان) حضور داشته است. 
 3، کشور آفریقاي جنوبی تنها کشور قاره آفریقاسـت کـه   8با توجه به جدول 

ر جهـان حضـور دارد. بهتـرین دانشـگاه ایـن      دانشگاه برت 400دانشگاه آن در بین 
جدول رتبـه بنـدي را    126پله افت، رتبه  13کشور، دانشگاه کیپ تاون است که با 

 به خود اختصاص داده است.
هاي قاره آمریکاي جنوبی قـرار دارنـد کـه نتـایج ایـن      بعد از آفریقا دانشگاه 

ائولو برزیـل بهتـرین   سـائوپ دانشـگاه  نشان داده شده است.  9ها در جدول دانشگاه
را بـه خـود    250-226 اي بـین باشد که با افتـی شـدید، رتبـه   دانشگاه این قاره می

در  158بندي سال گذشته با کسـب رتبـه   اختصاص داده است. این دانشگاه در رتبه
 دانشگاه برتر جهان قرار داشت.   200بین 

شـته داشـته   دانشگاه آند کشور کلمبیا رشد بسیار چشمگیري نسبت به سال گذ
قرار داشته  400-350در بازه  2013-2012بندي سال است. این دانشگاه که در رتبه
 قرار دهد. 275-251است توانست خود را در بازه 

هاي برتـر  دانشگاه 9هاي برتر آفریقاي جنوبی و در جدول دانشگاه 8در جدول 
 آمریکاي جنوبی نشان داده شده است:
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 آفریقا هاي برتر: دانشگاه8جدول 
  

 نمره کشور رتبه دانشگاه

5/50 آفریقاي جنوبی 126 دانشگاه کیپ تاون  

226-250 دانشگاه ویتواترسرند  - آفریقاي جنوبی 

301-350 دانشگاه استلن بوش  - آفریقاي جنوبی 

 
 

 هاي برتر آمریکاي جنوبی: دانشگاه9جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

226-250 دانشگاه سائوپائولو  - برزیل 

251-275 دانشگاه آند  - کلمبیا 

301-350 دانشگاه ایالتی کامپیناس  - برزیل 
 

 
 بندي موضوعیرتبه

بندي را بـه تفکیـک شـش حـوزه موضـوعی      بندي تایمز نتایج رتبهپایگاه رتبه
بالینی، پیش بالینی و بهداشت؛ علوم زیستی؛ هنر و علـوم انسـانی؛ علـوم فیزیکـی؛     

دانشگاه برتر را ارائه کـرده   100علوم اجتماعی و مهندسی و فناوري تهیه و اسامی 
 است که در بخش پیوست این کتاب قرار داده شده است. 

هایی چـون  ها در حوزهلیه وظایف مهم دانشگاهتوان کبر اساس این جداول می
المللی را مورد ارزیابی و قضاوت قـرار  آموزش، پژوهش، انتقال دانش و وجهه بین

 شاخص عملکردي اسـتاندارد اسـتفاده شـده اسـت و      13بندي از داد. در این رتبه
تـرین مقایسـه را کـه مـورد اعتمـاد دانشـجویان،       ترین و جـامع ترتیب متعادلبدین

 ها قرار بگیرد، ارائه کرده است.ها، صنعت و دولتدانشگاهیان، رؤساي دانشگاه
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 قـرار گرفتـه   بنـدي در صدر جداول رتبه یدر پنج رشته موضوع کایکشور آمر
است. تنها در حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشـت اسـت کـه دانشـگاه آکسـفورد      

 کرده است. هاي برتر جداول را از آن خود کشور انگلستان جایگاه
دانشگاه استنفورد آمریکا نیز در دو حوزه علوم اجتماعی و هنر و علوم انسـانی  
توانست جایگاه نخست را در جدول از آن خود کند. دانشـگاه هـاروارد در حـوزه    
علوم زیستی، مؤسسه فناوري ماساچوست در حوزه مهندسی و فنـاوري و مؤسسـه   

اند در جایگاه نخست جـدول قـرار   وانستهفناوري کالیفرنیا در حوزه علوم فیزیکی ت
 بگیرند.

 
 حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت

دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013بندي تایمز سال پایگاه رتبه
 بالینی و بهداشت منتشـرکرده اسـت. تنهـا در ایـن شـاخه از      در حوزه بالینی، پیش

هاي آمریکا تعلق هایی غیر از دانشگاهبه دانشگاههاي برتر بندي است که جایگاهرتبه
آکسفورد انگلستان به عنوان بهترین دانشگاه پزشکی در سـطح   دانشگاه گرفته است.

کشور انگلستان ، اروپا و جهان معرفی شده است. پژوهشگران دانشـگاه آکسـفورد   
تم ایمنـی  ها و سیسبادياند و با بررسی عملکرد آنتیسیلین شدهموجب پیشرفت پنی

اي از کنند. پژوهشگران ایـن دانشـگاه بـا شـبکه    سازي را فراهم میبدن زمینه ایمن
هـاي  واحدهاي تحقیقاتی پزشکی در آسیا و آفریقا قادر به مبارزه با مهمترین چالش

 اند. هاي آنفوالنزا و ایدز شدهبهداشت جهانی مانند ظهور مجدد سل، جهش ویروس
 ه از بزرگتـرین مراکـز تحقیقـاتی پزشـکی در اروپـا      هاي پزشکی این دانشگابخش

 دانشـجو را در خـود جـا     2800محقـق و   2500کـه بـیش از   شـوند  محسوب می
 داده است.

دانشگاه هاروارد آمریکا جایگاه دوم، دانشگاه کمبریج انگلسـتان رتبـه سـوم و    
 اند.امپریال کالج لندن نیز رتبه چهار را در این حوزه به خود اختصاص داده

 دانشگاه برتر در این حوزه نشان داده شده است. 10، اسامی 10در جدول 
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 دانشگاه برتر در حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت 10: اسامی 10جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

9/91 انگلستان 1 دانشگاه آکسفورد  

1/91 آمریکا 2 دانشگاه هاروارد  

8/68 انگلستان 3 دانشگاه کمبریج  

7/86 انگلستان 4 امپریال کالج لندن  

2/86 آمریکا 5 دانشگاه استنفورد  

0/86 آمریکا 6 دانشگاه کلمبیا  

9/84 آمریکا 7 دانشگاه جانز هاپکینز  

6/84 آمریکا 8 آنجلسدانشگاه کالیفرنیا لس  

2/84 انگلستان 9 کالج دانشگاهی لندن  

1/84 آمریکا 10 دانشگاه دوك  

 
حـوزه نشـان داده   در این بندي ها را در جدول رتبهکشور ، وضعیت11جدول 

 36و  11باشـد.  حوزه مـی این است. کشور آمریکا داراي بیشترین دانشگاه برتر در 
 دانشگاه برتر جهان حضور دارند.  100و  20دانشگاه آمریکا در جمع 

در قاره اروپا کشور انگلستان و بعد از آن کشور هلند در ایـن عرصـه پیشـتاز    
هستند. در قاره اقیانوسیه کشور استرالیا، در آسـیا ژاپـن و در قـاره آفریقـا کشـور      

 باشند.آفریقاي جنوبی داراي دانشگاه برتر در این حوزه می
 

 بندي حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت: وضعیت و سهم کشورها دررتبه11جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 36 11 آمریکا

 7 2 کانادا

 13 5 انگلستان
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 4 1 سوئد

 7 1 استرالیا

 1 - اتریش

 2 - بلژیک

 2 - دانمارك

 1 - فنالند

 1 - فرانسه

 3 - آلمان

 2 - کنگهنگ

 3 - ژاپن

 8 - هلند

 2 - نیوزلند

 2 - کره

 1 - سنگاپور

 1 - آفریقاي جنوبی

 1 - اسپانیا

 3 - سوئیس

 
قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسیه و ، سهم شش 12در جدول 

بندي حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت نشان داده آمریکاي جنوبی در جدول رتبه
 شده است. 

بندي به قاره آمریکاي شمالی و بعـد از آن، بـه   هاي جدول رتبهبیشترین جایگاه
 شده است. قاره اروپا اختصاص داده
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 بندي حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشتهر قاره در جدول رتبه: سهم 12جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 1 - آفریقا

 8 - آسیا

 39 6 اروپا

 43 13 آمریکاي شمالی

 9 1 اقیانوسیه

 - - آمریکاي جنوبی

 
در  دانشگاه برتر جهان را 100و  20نسبت هر قاره را در  7و  6در نمودارهاي 
 دهد.بالینی و بهداشت نشان میحوزه بالینی، پیش

 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت  20: سهم هر قاره در بین  6نمودار

 
 

 اروپا
30% 

 آمریکاي شمالی
65% 

 اقیانوسیه
5% 

 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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 دانشگاه برتر جهان در حوزه بالینی، پیش بالینی و بهداشت 100: سهم هر قاره در بین 7نمودار 

 
 حوزه علوم زیستی

دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013بندي تایمز سال رتبه پایگاه
بندي انجام شده، دانشگاه هـاروارد  در حوزه علوم زیستی منتشرکرده است. در رتبه

آمریکا توانست در کشاکشی نزدیک با مؤسسه فنـاوري ماساچوسـت و بـا دو پلـه     
 بنـدي سـال   ر رتبـه جهش در رتبه نخست قـرار بگیـرد. همچنـین ایـن دانشـگاه د     

 در این حوزه توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. 2011-2012
ین آراء موفـق بـه   بخش پروهشی علوم زیستی دانشگاه هاروارد با کسب بیشتر

ــغ   کســب ــه مبل ــاتی ب ــه تحقیق ــی از   50کمــک هزین ــوي یک ــون دالر از س  میلی
کـه   21آقاي لن بالواتنیکآموختگان دانشکده تجارت دانشگاه هاروارد گردید. دانش

باشـد، اعطـاي ایـن کمـک مـالی را در جهـت       اکنون رئیس یک بنیاد تحقیقاتی می
 دانـد. بـه عنـوان مثـال، بنیـاد توسـعه       هـاي پژوهشـی مـی   کاربردي ساختن یافتـه 

میلیون دالري آقاي بالواتنیـک در سـال    5پزشکی دانشگاه هاروارد با کمک زیست
                                                 

21. Len Blavatnik 

 آفریقا
1% 

 آسیا
8% 

 اروپا
39% 

 آمریکاي شمالی
43% 

 اقیانوسیه
 آفریقا 9%

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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سـازي  را به بازار معرفی نماید. تجـاري  ي این مرکزهاتاسیس گردید تا یافته 2007
هاي علمی توسط این فرد چنان موفقیت آمیز بوده است که تصمیم گرفته است یافته
پزشکی برابر افزایش دهد و یک بنیاد توسعه زیست 10هاي مالی خود را تا کمک تا

یت گـروه  هـاي مـالی و هـدا   به نام خود افتتاح نماید. او معتقد است که بـا کمـک  
 پزشکی دانشگاه هاروارد توانسته است کمـک شـایانی بـه توسـعه    پژوهشی زیست

هـاي  هـاي او از سـوي دیگـر، بـه توسـعه برنامـه      بخش درمان جامعه نماید. کمک
هاي تحصـیلی در علـوم زیسـتی منجـر گردیـد. بخـش       کارآفرینی و اعطاي بورس

ـ  فناوري سلول ـ گاه هـاروارد بـا اسـتفا   ـادین دانشـ ـهـاي بنی  ن رویکـرد  ـده از چنی
هاي بلندي را در درمان سرطان، آلزایمـر، پارکینسـون و بیمـاري    مداري گامتوسعه

پروستات برداشته است. فلسفه ایجاد و توسعه چنین مراکزي شایسـتگی و جایگـاه   
سـال متـوالی بزرگتـرین     18آمریکا طـی  جا که شهر بوستون هاست تا آنعلمی آن

آمریکا بوده اسـت.   22ی از سوي مؤسسات سالمت ملیدریافت کننده بودجه پژوهش
 دار علوم از این امر مستثنی نبوده است.دانشگاه هاروارد نیز به عنوان طالیه

مؤسسه فناوري ماساچوست آمریکا با یک پله افت و دانشگاه آکسفورد با یـک  
انـد. مؤسسـه فنـاوري    جـدول شـده   3و  2هـاي  رتبـه  پله جهش به ترتیـب حـائز  

جایگاه نخست این حـوزه را   2013-2012و  2011-2010هاي در سال ماساچوست
 در اختیار خود داشت.

 نشان داده شده است. 13دانشگاه برتر در این حوزه در جدول  10اسامی 
 

 دانشگاه برتر در حوزه علوم زیستی 10: اسامی  13جدول
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

4/91 آمریکا 1 دانشگاه هاروارد  

0/91 آمریکا 2 فناوري ماساچوستمؤسسه   

3/90 انگلستان 3 دانشگاه آکسفورد  

                                                 
22. US’ National Institutes of Health 
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 نمره کشور رتبه دانشگاه

2/90 انگلستان 4 دانشگاه کمبریج  

0/89 آمریکا 5 دانشگاه استنفورد  

0/87 آمریکا 6 دانشگاه کالیفرنیا برکلی  

4/85 آمریکا 7 مؤسسه فناوري کالیفرنیا  

9/84 آمریکا 8 دانشگاه پرینستون  

2/84 آمریکا 9 دانشگاه ییل  

3/83 انگلستان 10 امپریال کالج لندن  

3/83 آمریکا 10 دانشگاه جانز هاپکینز  

 
نشـان   علوم زیستیبندي حوزه ، وضعیت کشورها را در جدول رتبه14جدول 

  علـوم زیسـتی  داده است. کشور آمریکا داراي بیشـترین دانشـگاه برتـر در حـوزه     
دانشگاه برتر جهـان حضـور    100و  20دانشگاه آمریکا در جمع  40و  15باشد. می

 دارند. 
و  20دانشـگاه در جمـع    18و  4کشور انگلستان در قاره اروپا نیز بـا حضـور   

 را به خود اختصاص داده است.اروپا دانشگاه برتر، رتبه نخست  100
 

 زیستیبندي حوزه علوم : وضعیت و سهم کشورها در رتبه14جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 40 15 آمریکا

 18 4 انگلستان

 5 1 سوئیس

 7 - استرالیا
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 2 - بلژیک

 1 - برزیل

 4 - کانادا

 2 - دانمارك

 1 - فنالند

 2 - فرانسه

 4 - آلمان

 3 - ژاپن

 2 - هلند

 1 - نیوزیلند

 2 - کره جنوبی

 1 - سنگاپور

 1 - آفریقاي جنوبی

 5 - سوئد
 

، سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسیه و 15در جدول 
 نشان داده شده است.  علوم زیستیبندي حوزه آمریکاي جنوبی در جدول رتبه

شمالی و بعـد از آن، بـه   بندي به قاره آمریکاي هاي جدول رتبهبیشترین جایگاه
 قاره اروپا اختصاص داده شده است.

 
 بندي حوزه علوم زیستی: سهم هر قاره در رتبه15جدول 

 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 1 - آفریقا

 6 - آسیا
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 42 5 اروپا

 44 15 آمریکاي شمالی

 6 - اقیانوسیه

 7 - آمریکاي جنوبی

 
دانشـگاه برتـر جهـان در     100و  20نسبت هر قاره را در  9و  8در نمودارهاي 

 دهد.نشان می علوم زیستیحوزه 
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی 20: سهم هر قاره در بین 8نمودار 
 
 

 اروپا
25% 

 آمریکاي شمالی
75% 

 اروپا
 آمریکاي شمالی
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 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی 100: سهم هر قاره در بین 9نمودار 
 

  علوم انسانی حوزه هنر و
دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013بندي تایمز سال پایگاه رتبه

بندي مربوط بـه ایـن حـوزه،    در حوزه هنر و علوم انسانی منتشرکرده است. در رتبه
دانشگاه استنفورد آمریکا حائز رتبه برتر شده است. تعهد دانشگاه استنفورد به هنر و 

انشگاه را قادر ساخته است که در سه سال متوالی جایگـاه برتـر   علوم انسانی، این د
جهان را در این حوزه از آن خود کند. این دانشگاه داراي سه برنده مدال ملی علوم 

دانشگاه هاروارد با یک پله ارتقـاء و   باشد.می 24و پنج برنده جوایز پولیتزر 23انسانی
 اند.هاي دوم و سوم جدول شدهدانشگاه آکسفورد با سه پله ارتقاء حائز رتبه

قـرار   16دانشگاه برتر جهان در حوزه هنر و علوم انسانی در جدول  10اسامی 
 داده شده است.

 
 

 

                                                 
23. National Humanities Medal 
24. Pulitzer prizewinners 

 آفریقا
1% 

 آسیا
6% 

 اروپا
 آمریکاي شمالی 42%

43% 

 اقیانوسیه
7% 

 آمریکاي جنوبی
1% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
 آمریکاي جنوبی
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 دانشگاه برتر در حوزه هنر و علوم انسانی 10: اسامی 16جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

1/87 آمریکا 1 دانشگاه استنفورد  

1/86 آمریکا 2 دانشگاه هاروارد  

4/84 انگلستان 3 دانشگاه آکسفورد  

9/83 انگلستان 4 دانشگاه کمبریج  

2/82 آمریکا 5 دانشگاه شیکاگو  

4/81 آمریکا 6 دانشگاه کالیفرنیا برکلی  

2/81 آمریکا 7 دانشگاه ییل  

2/81 آمریکا 7 دانشگاه پرینستون  

8/78 آمریکا 9 آنجلسدانشگاه کالیفرنیا لس  

4/74 آمریکا 10 دانشگاه کلمبیا  

 
بندي حوزه هنر و علـوم انسـانی   ، وضعیت کشورها را در جدول رتبه17جدول     

نشان داده است. کشور آمریکا داراي بیشترین دانشگاه برتر در حـوزه هنـر و علـوم    
دانشـگاه برتـر جهـان     100و  20دانشگاه آمریکا در جمع  35و  11باشد. انسانی می

پا کشور انگلستان، در قاره اقیانوسیه کشـور اسـترالیا، در   حضور دارند. در قاره ارو
کنگ و در قاره آفریقا کشور آفریقاي جنوبی داراي دانشگاه برتر در ایـن  آسیا هنگ
 باشند.حوزه می

 
 بندي حوزه هنر و علوم انسانی: وضعیت و سهم کشورها در رتبه17جدول 

 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 35 11 آمریکا

 25 2 انگلستان

 3 1 کانادا
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 7 3 استرالیا

 2 - نیوزیلند

 3 - بلژیک

 1 - دانمارك

 1 - فنالند

 1 - فرانسه

 5 - آلمان

 2 - ایتالیا

 3 - هلند

 2 - اسپانیا

 2 - سوئد

 2 - سوئیس

 1 - اتریش

 2 - کنگهنگ

 1 - رژیم اشغالگر قدس

 1 - سنگاپور

 1 - آفریقاي جنوبی

 
اقیانوسـیه و  سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی،  18در جدول 

 بندي حوزه هنر و علوم انسانی نشان داده شده است. آمریکاي جنوبی در جدول رتبه
بـه   قاره آمریکاي شمالی و بعـد از آن  بندي بههاي جدول رتبهبیشترین جایگاه

 شده است. قاره اروپا اختصاص داده
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 بندي حوزه هنر و علوم انسانی: سهم هر قاره در رتبه18جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 1 - آفریقا

 4 - آسیا

 48 5 اروپا

 38 12 آمریکاي شمالی

 9 3 اقیانوسیه

 - - آمریکاي جنوبی

 
جهان را دانشگاه برتر  100و  20، نسبت هر قاره را در 11و  10در نمودارهاي 

 دهد.در حوزه هنر و علوم انسانی نشان می
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه هنر و علوم انسانی 20: سهم هر قاره در بین 10نمودار 

 
 

 اروپا
25% 

 آمریکاي شمالی
60% 

 اقیانوسیه
15% 

 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه



 45                                                                          2014-2013  بندي تایمز:نظام رتبه

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه هنر و علوم انسانی 100: سهم هر قاره در بین 11نمودار 
 

 
 حوزه علوم فیزیکی 

دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013سال بندي تایمز پایگاه رتبه
بندي که در حوزه علـوم فیزیکـی   در حوزه علوم فیزیکی منتشرکرده است. در رتبه

صورت گرفته است، مؤسسه فناوري کالیفرنیا توانست جایگاه سال گذشته خـود را  
 حفظ کند و رتبه نخست را در اختیار خود قرار دهد.

رنیا که مجهز به تلسکوپی فوق پیشرفته در سـطح جهـان   مؤسسه فناوري کالیف 
بوده است و بدین وسیله ساختار منظومـه شمسـی و عناصـر شـیمیایی موجـود در      

التحصـیالن  ها پرداخته است. استادان و فـارغ ستارگان را شناسایی و به توصیف آن
 اند.جایزه نوبل را از آن خود کرده 32این دانشگاه تاکنون 
ماساچوست نیز با پنج پله صعود و دانشگاه پرینستون بـا یـک    مؤسسه فناوري

 پله صعود تواماً توانستند رتبه دوم جدول را به خود اختصاص دهند.  
 دانشگاه برتر در این حوزه نشان داده شده است. 10، اسامی 19در جدول 

 

 آفریقا
1% 

 آسیا
4% 

 اروپا
48% 

 آمریکاي شمالی
38% 

 اقیانوسیه
9% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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 دانشگاه برتر در حوزه علوم فیزیکی 10: اسامی 19جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

0/92 آمریکا 1 مؤسسه فناوري کالیفرنیا  

0/91 آمریکا 2 مؤسسه فناوري ماساچوست  

0/91 آمریکا 3 دانشگاه پرینستون  

2/90 آمریکا 4 دانشگاه هاروارد  

9/89 آمریکا 5 دانشگاه کالیفرنیا برکلی  

9/89 آمریکا 6 دانشگاه استنفورد  

8/88 انگلستان 7 دانشگاه کمبریج  

آکسفورددانشگاه  3/87 انگلستان 8   

آنجلسدانشگاه کالیفرنیا لس 1/85 آمریکا 9   

کاگویدانشگاه ش 9/84 آمریکا 10   
 

بندي حوزه علوم فیزیکی نشـان  ها را در جدول رتبه، وضعیت کشور20جدول 
 داده است. کشور آمریکا داراي بیشترین دانشـگاه برتـر در حـوزه علـوم فیزیکـی      

 باشد.  می
اروپا کشور انگلستان، در قاره اقیانوسیه کشور استرالیا، در آسیا ژاپـن  در قاره 

 باشند.داراي دانشگاه برتر در این حوزه می
 

 بندي حوزه علوم فیزیکیسهم کشورها در رتبه : وضعیت و20جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 44 13 آمریکا

 11 3 انگلستان

 5 1 کانادا

 7 1 آلمان
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 5 1 سوئیس

 3 1 ژاپن

 3 - استرالیا

 2 - چین

 1 - فنالند

 7 - فرانسه

 1 - کنگهنگ

 4 - هلند

 1 - کره جنوبی

 3 - روسیه

 1 - سنگاپور

 2 - سوئد

 
، سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسیه و 21در جدول 

 بندي حوزه علوم فیزیکی نشان داده شده است.  آمریکاي جنوبی در جدول رتبه
بندي به قاره آمریکاي شمالی و بعـد از آن، بـه   هاي جدول رتبهبیشترین جایگاه

 شده است. قاره اروپا اختصاص داده
 

 بندي حوزه علوم فیزیکی: سهم هر قاره در رتبه21جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 - - آفریقا

 8 1 آسیا

 40 5 اروپا

 



 2014-2013  بندي تایمز:نظام رتبه                                                                          48
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 49 14 آمریکاي شمالی

 3 - اقیانوسیه

 - - آمریکاي جنوبی

 
دانشگاه برتر جهان را  100و  20، نسبت هر قاره را در 13و  12در نمودارهاي 

 دهد.نشان می در حوزه علوم فیزیکی
 

 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم فیزیکی 20: سهم هر قاره در بین 12نمودار 
 
 

 

 آسیا
5% 

 اروپا
25% 

 آمریکاي شمالی
70% 

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
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 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم فیزیکی  100: سهم هر قاره در بین 13نمودار 

 
 حوزه علوم اجتماعی

دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013بندي تایمز سال پایگاه رتبه
استنفورد کشور آمریکا با در حوزه علوم اجتماعی منتشرکرده است. دانشگاه 

اختالف اندکی از مؤسسه فناوري ماساچوست و دانشگاه آکسفورد پیشی گرفته 
بندي حوزه است و با دو پله جهش نسبت به سال گذشته حائز رتبه نخست در رتبه

علوم اجتماعی شده است. این دانشگاه سابقه درخشانی در علوم، تحقیقات و 
اي قادر شده است در حوزه علوم اجتماعی د رشتهفناوري دارد و با رویکردي چن

ل تنها در حوزه علم ـپیشتاز باشد. همچنین این دانشگاه داراي نه برنده جایزه نوب
 التحصیالن این دانشگاه با مدرك در این حوزهدرصد فارغ 20باشد. اد میـاقتص
دانشگاه شوند. مؤسسه فناوري ماساچوست با یک پله سقوط و التحصیل میفارغ

اند. در شده 3و  2آکسفورد با دو پله ارتقاء به ترتیب در این حوزه حائز رتبه 
 دانشگاه برتر جهان در این حوزه نشان داده شده است. 10، اسامی 22جدول 

 

 آسیا
8% 

 اروپا
40% 

 آمریکاي شمالی
49% 

 اقیانوسیه
3% 

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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 دانشگاه برتر در حوزه علوم اجتماعی 10: اسامی 22جدول 
 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

6/93 آمریکا 1 دانشگاه استنفورد  

5/93 آمریکا 2 مؤسسه فناوري ماساچوست  

5/93 انگلستان 3 دانشگاه آکسفورد  

9/91 آمریکا 4 دانشگاه هاروارد  

1/91 آمریکا 5 دانشگاه پرینستون  

2/90 آمریکا 6 دانشگاه شیکاگو  

0/90 آمریکا 7 دانشگاه ییل  

5/87 انگلستان 8 دانشگاه کمبریج  

9/86 آمریکا 9 دانشگاه کالیفرنیا برکلی  

آنجلسدانشگاه کالیفرنیا لس 8/86 آمریکا 10   

 
بندي حوزه علوم اجتماعی نشان ها را در جدول رتبه، وضعیت کشور23جدول 

 داده است. کشور آمریکا داراي بیشترین دانشگاه برتـر در حـوزه علـوم اجتمـاعی     
جهـان حضـور   دانشگاه برتر  100و  20دانشگاه آمریکا در جمع  46و  14باشد. می

دارند. در قاره اروپا کشور انگلستان، در قاره اقیانوسـیه کشـور نیوزلنـد، در آسـیا     
کنگ و در قاره آفریقا کشور آفریقاي جنوبی داراي دانشگاه برتر در این حوزه هنگ
 باشند.می

 
 بندي حوزه علوم اجتماعیسهم کشورها در رتبه: وضعیت و 23جدول 

 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 46 14 آمریکا

 16 4 انگلستان

 4 2 کانادا
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 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 2 - آلمان

 1 - سوئیس

 8 - نیوزلند

 7 - استرالیا

 2 - چین

 2 - بلژیک

 2 - فرانسه

 2 - ژاپن

 3 - کنگهنگ

 1 - هلند

 1 - کره جنوبی

 1 - اسپانیا

 1 - سنگاپور

 1 - آفریقاي جنوبی

 
سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسـیه و   24در جدول 

نشـان   2014-2013سال  بندي حوزه علوم اجتماعیآمریکاي جنوبی در جدول رتبه
 داده شده است. 

بندي به قاره آمریکاي شمالی و بعـد از آن، بـه   هاي جدول رتبهبیشترین جایگاه
 ا اختصاص داده شده است.قاره اروپ

الزم به ذکر است که کشور آمریکا بیشترین دانشگاه برتـر را در حـوزه علـوم    
 باشد.ها دارا میاجتماعی به نسبت سایر حوزه
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 بندي حوزه علوم اجتماعی: سهم هر قاره در رتبه24جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 1 - آفریقا

 8 - آسیا

 33 4 اروپا

 50 16 آمریکاي شمالی

 8 - اقیانوسیه

 - - آمریکاي جنوبی

 
دانشگاه برتر جهان را  100و  20، نسبت هر قاره را در 15و  14در نمودارهاي 

 دهد.نشان می در حوزه علوم اجتماعی
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم اجتماعی 20: سهم هر قاره در بین 14نمودار 
 

 

 اروپا
20% 

 آمریکاي شمالی
80% 

 اروپا
 آمریکاي شمالی
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 دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم اجتماعی 100: سهم هر قاره در بین 15نمودار 

 
 حوزه مهندسی و فناوري

دانشگاه برتر را  100بندي جدول رتبه 2014-2013بندي تایمز سال پایگاه رتبه
در حوزه مهندسی و فناوري منتشرکرده است. در حوزه مهندسی و فناوري، مؤسسه 

مریکا توانست رتبه نخست خود را با قدرت حفظ ) در آMITفناوري ماساچوست (
 هاي فراوانی را به دنیا عرضـه کـرده اسـت کـه     کند. این انستیتو تاکنون تکنولوژي

، ریز 25)، تهویه مطبوعGPRSیابی جهانی(توان به دستگاه فکس، سیستم موقعیتمی
آمیـزي  ، فنـاوري رنـگ  27، طراحـی صـفحات گسـترده    Bose، بلندگوي 26هاتراشه
و شبکه جهـانی  29، شرکت تامین قطعات الکترونیکی هولت پاکارد28یر متحركتصاو

 هاي مهندسـی از جملـه مهندسـی   وب (اینترنت) نام برد. این انستیتو در کلیه حوزه
   

                                                 
25. air conditioning 
26. microchip 
27. spreadsheet 
28. Technicolor 
29. Hewlett-Packard 

 آفریقا
1% 

 آسیا
8% 

 اروپا
33% 

 آمریکاي شمالی
50% 

 اقیانوسیه
8% 

 آفریقا
 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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اي در کشور آمریکا پیشـگام بـوده اسـت و    برق، مهندسی هوانوردي، فیزیک هسته
است. پس جاي تعجب نیسـت کـه   برنده جایزه نوبل را نیز دارا بوده  80نزدیک به 

سال است که جایگاه برتر خود را در سـطح جهـانی در    150این مؤسسه آمریکایی 
هاي استنفورد رتبه دو و دانشگاه شاخه مهندسی و فناوري حفظ کرده است. دانشگاه

 کالیفرنیا برکلی رتبه سوم جدول را در اختیار خود دارند.  
 در حوزه مهندسی و فناوري قرار دارد. دانشگاه برتر 10، اسامی 25در جدول 

 
 دانشگاه برتر در حوزه مهندسی و فناوري 10: اسامی 25جدول 

 

 نمره کشور رتبه دانشگاه

1/93 آمریکا 1 مؤسسه فناوري ماساچوست  

9/91 آمریکا 2 دانشگاه استنفورد  

6/90 آمریکا 3 دانشگاه کالیفرنیا برکلی  

5/90 آمریکا 4 مؤسسه فناوري کالیفرنیا  

5/89 آمریکا 5 دانشگاه پرینستون  

8/88 انگلستان 6 دانشگاه کمبریج  

6/87 انگلستان 7 دانشگاه آکسفورد  

9/86 سوئیس 8 انستیتو تکنولوژي فدرال زوریخ  

0/86 انگلستان 9 امپریال کالج لندن  

آنجلسدانشگاه کالیفرنیا لس 9/84 آمریکا 10   

 
بندي حوزه مهندسی و فنـاوري  جدول رتبه، وضعیت کشورها را در 26جدول 

باشـد.  نشان داده است. کشور آمریکا داراي بیشترین دانشگاه برتر در این حوزه مـی 
 دانشگاه برتر جهان حضور دارند. 100و  20دانشگاه آمریکا در جمع  36و  14
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 بندي حوزه مهندسی و فناوري: وضعیت و سهم کشورها در رتبه26جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 کشور

 36 14 آمریکا

 13 3 انگلستان

 2 2 سوئیس

 2 1 سنگاپور

 4 - کانادا

 4 - آلمان

 3 - سوئد

 6 - استرالیا

 2 - چین

 2 - بلژیک

 3 - فرانسه

 4 - ژاپن

 4 - کنگهنگ

 3 - هلند

 3 - کره جنوبی

 2 - ایتالیا

 1 - رژیم اشغالگر قدس

 1 - نروژ

 1 - اتریش

 1 - دانمارك

 1 - روسیه

 1 - تایوان

 1 - ترکیه
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، سهم شش قاره آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکاي شمالی، اقیانوسیه و 27در جدول 
 بندي حوزه مهندسی نشان داده شده است. آمریکاي جنوبی در جدول رتبه

 

 بندي حوزه مهندسی و فناوري: سهم هر قاره در رتبه27جدول 
 

 دانشگاه برتر 100 دانشگاه برتر 20 قاره

 - - آفریقا

 18 1 آسیا

 36 5 اروپا

 40 14 آمریکاي شمالی

 6 - اقیانوسیه

 - - آمریکاي جنوبی

 
دانشگاه برتر جهان را در  100و  20، نسبت هر قاره را در 17و  16نمودارهاي 

 دهد.حوزه مهندسی نشان می
 

 
 

 دانشگاه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوري 20: سهم هر قاره در بین 16نمودار 

 آسیا
5% 

 اروپا
25% 

 آمریکاي شمالی
70% 

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
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 دانشگاه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوري 100: سهم هر قاره در بین 17نمودار 

 
  وضعیت ایران در رتبه بندي تایمز

هاي آسیایی در حـال رشـد و نمـو    آموزش عالی در ایران نیز همانند دانشگاه 
 هاست که شروع شده است.  هش در ایران مدتاست و روند رو به رشد علم و پژو
دانند که توسعه علمی، توجه به امـور پژوهشـی در   تمام کشورها به وضوح می

گذاري صحیح و مناسب در این امور موجب تولید علم و فناوري و همچنین سرمایه
 شود.  توسعه، رشد و بالندگی اقتصادي، صنعتی، فرهنگی و سیاسی کشور می

اند و هاي خود قرار دادهیتایران فعالیت آموزشی را در صدر فعالهاي دانشگاه
هاي ایران بـه نسـبت کـم    هاي پژوهشی و تولید علم در دانشگاهترتیب فعالیتبدین

ها قرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن حـال      هاي دانشگاهرنگ شده و در وهله دوم فعالیت
ـ  ها در ایران تالش میبسیاري از دانشگاه هـاي پژوهشـی خـود را    تکنند کـه فعالی

هاي سال اند. در مقایسه باهایی را نیز کسب کردهافزایش دهند و در این راه موفقیت
هاي علمی بـه لحـاظ   ، مجالت و کنفرانسISI، مقاالت گذشته، سطح مقاالت علمی

 آسیا
18% 

 اروپا
36% 

 آمریکاي شمالی
40% 

 اقیانوسیه
6% 

 آسیا
 اروپا
 آمریکاي شمالی
 اقیانوسیه
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کیفی و کمی ارتقاء یافته است و بدین ترتیب سـهم ایـران در تولیـد علـم جهـانی      
 افزایش یافته است. 

هاي آموزشی و پژوهشـی و  ریزي دقیق در زیرساختگذاري و برنامهبا سیاست
ن بـا فـراهم آوردن امکانـات الزم بـراي     ـی و همچنیـالمللهاي بینتوسعه همکاري

گیري مناسب از نخبگان، استعدادهاي درخشـان و  هاي علمی، شناخت و بهرهفعالیت
در جهت رشـد و ترقـی بـرداریم.     هاي اساسیتوان گامنیروهاي جوان با انگیزه می

اي، بخش هاي دفاعی، انرژي هستههاي علمی همچون بخشموفقیت ایران در عرصه
 هـایی کـه در علـم پزشـکی بخصـوص در      هوا فضا، ساخت موشـک و پیشـرفت  

هاي بنیادي صورت گرفته است، گواه توجه، رسـیدگی و  و سلول هاي داروییزمینه
 باشد.میها گذاري در این عرصهسرمایه

هاي ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشـگاه تهـران، دانشـگاه    دانشگاه
لـم  علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ع

، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی و دانشـگاه   و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان
آینـد. در بـین ایـن    در ایران به حسـاب مـی   هاي برتر و پیشروشیراز جزء دانشگاه

بندي تایمز در سال ها، تنها دانشگاه صنعتی شریف توانسته است که در رتبهدانشگاه
دانشگاه برتر جهان قرار بگیرد. دانشـگاه صـنعتی شـریف     400در بین  2013-2014

عضو هیأت علمـی   456آید و داراي معتبرترین دانشگاه صنعتی ایران به حساب می
ـ گاه در رتبهـدانشجو دارد. این دانش 11000و در حدود  همـواره رتبـه    ISCدي ـبن

بنـدي تـایمز   هاي صنعتی از آن خود کرده است. در رتبهگاهـنخست را در بین دانش
دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه ایران شناخته و حائز رتبه  2014-2013سال 

ال پـیش کـه   ـتوانسته نسبت به دو س گاهـشده است و این دانش 275-251در بازه 
بوده، عملکـرد بهتـري را ایفـا کنـد و در جـدول،       350-301ه در بازه ـز رتبـحائ

هاي آسیایی در جایگاه بهتري را از آن خود کند. این دانشگاه به همراه سایر دانشگاه
را  38-34اي در بازه توانسته است رتبه 2014-2013حال پیشرفت است و در سال 

 ین کشورهاي آسیایی از آن خود کند.  در ب
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ــدول  ــریف 28در ج ــنعتی ش ــگاه ص ــد دانش ــاه و رش ــال  ، جایگ ــه س  در س
 نشان داده شده است. 2014-2013و  2012-2013، 2011-2012

 
 2014تا  2011دوره  3: وضعیت دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندي 28جدول 

 

-201313 منطقه 02014 2-014 2201212- 02013 2-0133 2201111- 02012 2-012 2
 350-301 350-301 275-251 جهان

 49-41 51-41 38-34 آسیا

 1 1 1 ایران

 
المللـی، درآمـد صـنعتی،    ها از پنج معیار آموزش، وجهه بینها و نمرهاین رتبه

 درصـد محاسـبه    30و  30، 2,5، 7,5، 30هـاي  پژوهش و استناد به ترتیـب بـا وزن  
صنعتی شریف در این پنج معیـار  ، نمره کسب شده دانشگاه 29گردد. در جدول می

 نشان داده شده است. 2014-2013و  2013-2012، 2012-2011در سه سال
ها بجز معیار آموزش و پژوهش، عملکـرد بهتـري   این دانشگاه در تمامی معیار

 نسبت به سال گذشته داشته است. 
 

 2014تا  2011دوره  3: وضعیت دانشگاه صنعتی شریف در پنج معیار رتبه بندي 29جدول 
 

-201313 معیار 02014 2-014 2201212- 02013 2-0133 2201111- 02012 2-012 2
 5/28 9/32 7/29 وزشآم

 7/12 7/16 7/20 المللیوجهه بین

 1/93 3/93 3/98 درآمد صنعتی

 7/29 8/42 2/37 پژوهش

 3/19 2/34 49 استناد
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نشـگاه  دا 50دانشگاه برتر آسیا و  20، وضعیت دانشگاه شریف را با 30جدول 
 است.بندي تایمز مورد مقایسه قرار داده رتبه برتر جهان در پنج معیار

دانشـگاه برتـر    20دانشگاه صنعتی شریف از میـانگین   ،در معیار درآمد صنعتی
هـا  دانشگاه برتر جهان در سطح باالتري قرار گرفته است. در سایر معیـار  50آسیا و 

تر از میـانگین قـرار دارد. در معیـار اسـتناد دانشـگاه      دانشگاه صنعتی شریف پایین
المللـی بیشـترین فاصـله را بـا     ر وجهه بینصنعتی شریف کمترین فاصله و در معیا

د کمتـرین  دانشگاه برتر آسیا دارد. همچنین این دانشگاه در معیار اسـتنا  20میانگین 
 دانشگاه برتر جهان دارد. 50بیشترین فاصله را با میانگین  فاصله و در معیار پژوهش

 
 

دانشگاه  50آسیا و دانشگاه برتر  20دانشگاه صنعتی شریف در بین  : وضعیت30جدول 
 برتر جهان

 

 آموزش 
 وجهه 

 المللیبین

درآمد 
 صنعتی

 استنادپژوهش
نمره 
 کل

دانشگاه صنعتی 
 شریف

7/29 7/20 3/98 2/37 49 - 

دانشگاه  20میانگین
 برتر آسیا

31/55 23/48 56/70 33/57 99/5918/57

دانشگاه  50میانگین
 برتر جهان

93/70 76/61 17/59 34/75 96/861/76 

 
 ایران در خاورمیانه

انـداز سـال   با توجه به سرعت رشد تولید علم در ایران و همچنین به افق چشم
، که ایران کشوري توسعه یافته و قدرت اول علمی و فناوري در سطح منطقه 1404

 هاي منطقه خاورمیانـه  گاهـران در بین دانشـد، به بررسی شرایط ایـآیبه حساب می
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تایمز پرداخته شده است. از بین تمامی کشورهاي منطقـه، تنهـا    بنديهـدر رتب
دانشگاه برتر جهان جـاي دارنـد کـه از ایـن      400دانشگاه از این منطقه در بین  11

تعداد پنج دانشگاه به کشور ترکیه، سه دانشگاه به رژیم اشغالگر قدس، دو دانشـگاه  
هـاي  وضـعیت دانشـگاه   31به عربستان و یک دانشگاه به ایران تعلق دارد. جـدول  

 دهد.نشان می 2014-2013بندي سال خاورمیانه را در جدول رتبه
 

 2013-2014بندي سال هاي خاورمیانه در رتبه: وضعیت دانشگاه31جدول 
 

دانشگاه  100
 برتر

دانشگاه  200
 برتر

دانشگاه  300
 برتر

دانشگاه  400
 برتر

 کشور

 ایران - - 1 1

 ترکیه - 1 5 5

رژیم اشغالگر  - 2 3 3
 قدس

 عربستان - - - 2

 
 

دانشگاه حوزه خاورمیانه، دانشگاه صـنعتی شـریف رتبـه هشـتم را      11در بین 
بندي نشان داده دانشگاه را در پنج معیار رتبه 11، نمره 32کسب کرده است. جدول 

است. دانشگاه صنعتی شریف در معیار درآمد صنعتی، در سـطح بـاالتري از سـایر    
قرار گرفته است. در معیار پژوهش، دانشـگاه صـنعتی شـریف در جایگـاه     ها معیار

چهارم و در معیار پژوهش، در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در دو معیار اسـتناد و  
هاي منطقـه نـدارد. در   المللی این دانشگاه شرایط مطلوبی در بین دانشگاهوجهه بین

المللـی، از  در معیار وجهـه بـین   معیار استناد، دانشگاه صنعتی شریف رتبه هشت و
 هاي حاضر نمره کمتري را کسب کرده است.سایر دانشگاه
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بنديهاي رتبههاي خاورمیانه در معیار: وضعیت دانشگاه32جدول   
 

کل
ره 
 نم

ناد
است

 

ش
ژوه

 پ

تی
صنع

مد 
درآ

 

لی
لمل
ن ا

ه بی
جه
 و

ش
وز
 آم

رتبه
 کشور دانشگاه 
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