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Qsجيان

 

 ادارُ تحلیل دادگاى هزوش اطالعات علوی جْاد داًشگاّی

9112 1بندیموضوعیکیواسرتبه

بٌدی هَضَعی  ّای پیشزٍ در سزاسز جْاى است. رتبِ بٌدی ویَاس، ووه بِ داًشجَیاى بزای همایسِ آگاّاًِ اس داًشگاُ ّدف اٍلیِ ًظام رتبِ

، پششىی ٍ 3، هٌْدسی ٍ تىٌَلَصی2شاهل ٌّز ٍ علَم اًساًیاطلی حَسُ هَضَعی  5بِ فزعی  حَسُ 44اس ، 2012ّای جْاى در سال  داًشگاُ

 شَد. تمسین هی 6ٍ هدیزیت ٍ علَم اجتواعی 5، علَم طبیعی4یعلَم سیست

 شْزت، شاهل شَد: دستِ اٍل، تمسین هی اطلی شاخض است وِ بِ دٍ دستِ 4بٌدی هَضَعی ایي هَسسِ، شاهل  رتبِّای  شاخض

ٍ دٍم ارسیابی تاثیز تحمیماتی  شَد در ّز حَسُ هَضَعی تعییي هیوِ بز اساس ارسیابی شْزت داًشگاُ آکادمیکوشهرتکارفرماشهرت

در حَسُ هَضَعی هزتبط است وِ بز اساس اطالعات پایگاُ اسىَپَس  استناداتبهازایهرمدرکعلمیوشاخصهرشبز اساس 

 بٌدی، ًزهال ساسی در ّز حَسُ هَضَعی است. دّی ایي رتبِ ٍسىًىتِ لابل تَجِ در خظَص  بِ دست آهدُ است.

 بٌدی خَاّین پزداخت. ایزاى در ایي رتبِ ًشگاُدر اداهِ بِ ٍضعیت دا 

مدیریتوعلوماجتماعیهنروعلومانسانی/

 ًدارد. ٍجَداس ایزاى در ایي دٍ حَسُ هَضَعی، ّواًٌد سال گذشتِ داًشگاّی 

                                                      

1 QS World University Rankings by Subject 2019 
2 Arts and Humanities 
3   Engineering and Technology 
4 Life Sciences and Medicine 
5 Natural Science 
6 Social Sciences and Management 
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مهندسیوتکنولوشی

بٌدی با سال گذشتِ ًشاى داد وِ در سال گذشتِ  دّد. همایسِ ایي رتبِ ّای ایزاى در حَسُ هٌْدسی ٍ تىٌَلَصی را ًشاى هی ، داًشگا1ُ جدٍل

بٌدی  ّای تْزاى ٍ طٌعتی اهیزوبیز ًیش در ایي رتبِ شگاُبٌدی حضَر داشتِ وِ اهسال داً در ایي رتبِ 500-541فمط داًشگاُ شزیف با رتبِ 

بْبَد عولىزد داًشگاُ طٌعتی شزیف،  ٍاحد بْبَد یافتِ است. 143حضَر دارًد عالٍُ بز ایي رتبِ داًشگاُ طٌعتی شزیف ًسبت بِ سال گذشتِ 

 است. 45/11بِ دلیل ارتما در شاخض شْزت بِ همدار 

 های ایران در حوزه مهندسی و تکنولوژی دانشگاه. 1 جدول

استٌادات بِ  آوادهیه شْزت داًشگاُ رتبِ
اسای ّز 

 هدرن علوی

شاخض 
 ّزش

شْزت 
 وارفزها

 47.8 80.6 83.7 72.2 شزیف طٌعتی داًشگاُ 308

 42.9 81.3 82.3 68 تْزاى داًشگاُ 401-450

 41.1 78.2 83.1 64.6 اهیزوبیز طٌعتی داًشگاُ 451-500

سشکیوعلومزیستیپ

است)رتبِ ایي داًشگاُ ًسبت بِ  ششىی ٍ علَم سیستیتٌْا داًشگاُ ایزاى در حَسُ هَضَعی پ 450-401داًشگاُ علَم پششىی تْزاى با رتبِ 

 سال گذشتِ تغییزی ًداشتِ است.(

 زیستیعلوموپسشکی. دانشگاه ایران در حوزه 2 جدول

استٌادات بِ  آوادهیه شْزت داًشگاُ رتبِ
اسای ّز 

 هدرن علوی

شاخض 
 ّزش

شْزت 
 وارفزها

 53.3 64.4 58 _ داًشگاُ علَم پششىی تْزاى 401-450

علومطبیعی

بٌدی  علَم طبیعی است، در حالی وِ در سال گذشتِ در ایي رتبِ هَضَعی حَسُ در ایزاى داًشگاُ تٌْا 450-401 رتبِ باداًشگاُ طٌعتی شزیف، 

 هَضَعی ّیچ داًشگاّی اس ایزاى حضَر ًداشتِ است.

 . دانشگاه ایران در حوزه علوم طبیعی3 جدول

استٌادات بِ  آوادهیه شْزت داًشگاُ رتبِ
اسای ّز 

 هدرن علوی

شاخض 
 ّزش

شْزت 
 وارفزها

 71.2 78.2 55.7 _ داًشگاُ طٌعتی شزیف 451-500
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 دّد. را ًشاى هی ویَاس بٌدی رتبِ فزعی هَضَعی حَسُ 44 در ایزاى ّای داًشگاُ  رتبِ، 4 جدٍل

 بندی کیواس حوزه موضوعی فرعی رتبه 44های ایران در  دانشگاه  . رتبه4 جدول

 داریوشاٍرسی ٍ جٌگل رتبِ

 داًشگاُ تْزاى 201-250

 داًشگاُ طٌعتی اطفْاى 251-300

 شیوی رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 401-450

 داًشگاُ تْزاى 401-450

 داًشگاُ طٌعتی اهیزوبیز 551-600

 رتبِ عوزاى ٍ ساسُ -هٌْدسی 

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 151-200

 علَم واهپیَتز ٍ سیستن ّای اطالعاتی رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 301-350

 داًشگاُ تْزاى 451-500

 داًشگاُ طٌعتی اهیزوبیز 551-600

 بزق ٍ الىتزًٍیه -هٌْدسی  رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 251-300

 داًشگاُ تْزاى 251-300

 داًشگاُ طٌعتی اهیزوبیز 451-500

 داًشگاُ شیزاس 451-500

 سباى شٌاسی رتبِ

 تْزاىداًشگاُ  251-300

 علن هَاد رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 251-300

 داًشگاُ تْزاى 251-300

 داًشگاُ طٌعتی اهیزوبیز 351-400

 داًشگاُ علن ٍ طٌعت ایزاى 351-400

 ریاضی رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 301-350

 داًشگاُ تْزاى 301-350

 هىاًیه، َّاپیوا ٍ ساخت -هٌْدسی  رتبِ

 طٌعتی شزیفداًشگاُ  251-300

 داًشگاُ تْزاى 251-300

 داًشگاُ طٌعتی اهیزوبیز 301-350

 داًشگاُ طٌعتی اطفْاى 351-400

 داًشگاُ شیزاس 351-400
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 داًشگاُ علن ٍ طٌعت ایزاى 401-450

 پششىی رتبِ

 داًشگاُ علَم پششىی تْزاى 301-350

 داًشگاُ تْزاى 401-450

 داًشگاُ علَم پششىی شیزاس 451-500

 دارٍساسی ٍ فارهاوَلَصی رتبِ

 داًشگاُ علَم پششىی تْزاى 151-200

 فیشیه ٍ ًجَم رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 451-500

 آهار ٍ تحمیك در عولیات رتبِ

 داًشگاُ طٌعتی شزیف 151-200

 


