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 نام خدا به

 بندی تایمزشده از سوی نظام رتبههای جدید اعالمرتبه

 1و تنظیم: مهناز طالبیتهیه 

ذاری بندی اثرگهای آسیا و اولین رتبهبندی دانشگاههای برتر ایران در رتبههای دانشگاهدر گزارش حاضر به بررسی رتبه

 زیرساخت، کاهش ها، سالمت و رفاه برای عموم مردم، برابری جنسیتی، اشتغال و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری ودانشگاه

 شود.ها، شهرها و جوامع ناپایدار و کنترل اقلیم پرداخته میبرینابرا

 مقدمه .1

. دهدیکشور جهان ارائه م 39دانشگاه از  0022از  شیاطالعات ب یاز بررس یجامع یبندهر ساله رتبه مزیتا یبندنظام رتبه

. در دینما یم یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یبندسال است که اقدام به رتبه ۸در انگلستان به مدت  مزیموسسه تا

داشته  یهمکار QS یبندرتبه یبندبا نظام رتبه یپژوهش یداده ها نیأمموسسه جهت ت نی، ا0212تا  022۲ یسال ها

خود را با  یهمکار مزیموسسه تا 0212کرده است. از سال یم یابیشاخص ارز 0دانشگاه برتر جهان را با  022است که 

 یعلم العات)موسسه اط رزیبا تامسون روت یدیدهد و موافقتنامه جد یم انیپا Quacquarelli Symondsموسسه   

ISIیبازنگر زیها نشاخص تیشاخص( و ماه 19در تعداد ) نیکند. همچن یاتیخود را عمل دیتا روش جد دینما ی( امضا م 

و گفتگوها و ... را  یکارشناس یها لیاست که اخبار، تحل یا مجله یخود، دارا تیموسسه عالوه بر وب سا نینموده است. ا

 ریشود. سردب یمنتشر م یقالب جهان زیمجله در دو قالب مخصوص انگلستان و ن نی. اددر بردار یدر حوزه آموزش عال زین

و  یمد صنعتآموزش، پژوهش، استنادات، درآ ،یبندنظام رتبه نیا یارهایمع نیباشد. مهمتر یم Phil Batyمجله،  نیا

 هستند. ییهاشاخص یدارا ارهایمع نیاست، هر کدام از ا یالملل نیوجه ب

 بندی تایمزهای نظام رتبهشاخص، 1جدول 

 وزن شاخص شاخص معیار زن معیارو

 آموزش 92

 ٪1۱ بررسی شهرت: آموزش

 ٪0 نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

 ٪۲،۱ اسی به اعضای هیأت علمینسبت تعداد کل دانشجویان کارشن

 ٪0،0۱ نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

                                                
1 mpa@kashanu.ac.ir 
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 ٪0،0۱ علمیدرآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت 

 پژوهش 92

 ٪1۸ بررسی شهرت: پژوهش

 ٪0 درآمد پژوهش

 ٪0 تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

 92 میانگین تعداد استنادها به ازای مقاالت منتشر شده -أثیرت استنادات 92

 0،۱ درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازای اعضای هیأت علمی( درآمد صنعتی 0،۱

۵،۱ 
  وجهه

 المللیبین

 0،۱ المللی به بومینسبت اعضای هیأت علمی بین

 0،۱ المللی به بومینسبت دانشجویان بین

 0،۱ لیالملشده مشترک با نویسندگان همکار بین سهم مقاالت منتشر

 

 2112 بندی تایمزهای کشور در نظام رتبههای دانشگاهرتبه .2

کشور جهان ارائه  39دانشگاه از  0222بندی جامعی از بررسی اطالعات بیش از بندی تایمز هر ساله رتبهنظام رتبه

، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، بندی، آموزشدهد. مهمترین معیارهای این نظام رتبهمی

 هایی هستند.هر کدام از این معیارها دارای شاخص

های با رتبه دانشگاه ایرانی 03بندی، این رتبه ، دری داشتندمشارکت باالیهای ایرانی دانشگاه ،0213تایمز  بندیرتبهدر 

 شوندقابل قبول دیده می

  0213 بندی تایمز،ایران در نظام رتبههای ، دانشگاه0 جدول

 رتبه در

2112 

 رتبه در

2112 

 رتبه در دانشگاه

2112 

 رتبه در

2112 

 نام دانشگاه

صنعتی دانشگاه  9۱1-۲22 350-301 دانشگاه اصفهان 801-1000 801-1000

 نوشیروانی بابل
خواجه نصیرالدین  801-1000 601-800

 طوسی
 دانشگاه کاشان 501-600 ----

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 600-501 800-601 دانشگاه مازندران 801-1000 ----
 دانشگاه علم و صنعت 800-601 800-601 دانشگاه شهید بهشتی 801-1000 801-1000
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علوم پزشکی شهید  801-1000 ----

 بهشتی

 دانشگاه صنعتی اصفهان 601-800 601-800

دانشگاه علوم پزشکی  800-601 --- دانشگاه شیراز 801-1000 801-1000

 مشهد
 دانشگاه صنعتی شریف 800-601 800-601 دانشگاه الزهرا +1001 +1001
 دانشگاه صنعتی شیراز 800-601 --- دانشگاه بیرجند +1001 +1001

 دانشگاه تبریز 800-601 800-601 دانشگاه خوارزمی +1001 ---
 نشگاه تهراندا 800-601 800-601 شهید باهنر کرمان +1001 ----
دانشگاه علوم پزشکی  800-601 800-601 دانشگاه صنعتی شاهرود +1001 ----

 تهران
 شهید مدنی آذربایجان 800-601 ---- دانشگاه ارومیه +1001 ---

 دانشگاه فردوسی مشهد 800-601 1000-801 دانشگاه یزد +1001 +1001
 گاه گیالندانش 1000-801 1000-801 دانشگاه زنجان +1001 +1001

دانشگاه علوم پزشکی  801-1000 ---   

 ایران

 

 های آسیابندی تایمز، در میان دانشگاههای کشور در نظام رتبههای دانشگاهرتبه .3

دانشگاه کاشان در اولین دوره های آسیا را منتشر کرد. بندی دانشگاه، نتایج رتبه0213بندی تایمز در آوریل نظام رتبه

های جامع رتبه اول در میان دانشگاههای کشور و در میان دانشگاه ۲آسیا، رتبه  33بندی، رتبه ام رتبهحضورش در این نظ

 را کسب کرد.کشور 



۲ 

 

 

 

 

 کنید.اند را مشاهده میبندی آسیایی تایمز وارد شدهایرانی که در نظام رتبه اول دانشگاه 0۱در جدول زیر نام 



۱ 

 

  0213 تایمز،آسیایی بندی ایران در نظام رتبههای ، دانشگاه9 جدول

 ام دانشگاهن
رتبه در 

 کشور

رتبه در 

 آسیا
 نام دانشگاه

رتبه در 

 کشور

رتبه در 

 آسیا

 13۱ 19 دانشگاه شیراز ۲9 1 دانشگاه نوشیروانی بابل

 دانشگاه فردوسی مشهد ۸2 0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1۲ 

 
021-0۱2 

 ۸0 9 دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 دانشگاه خواجه نصیر 22 4 دانشگاه کاشان

 دانشگاه شهید بهشتی 12۵ ۱ تدانشگاه علم و صنع

 123 0 دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 103 ۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان
1۱ 0۱1-922 

 دانشگاه گیالن 19۲ ۸ دانشگاه تهران

 دانشگاه اصفهان 19۸ 3 دانشگاه صنعتی شیراز

 دانشگاه خوارزمی 1۱2 12 دهدانشگاه علوم پزشکی مش

 دانشگاه ارومیه 1۱۱ 11 دانشگاه تبریز 921-9۱2 10

 دانشگاه زنجان 1۸۱ 10 دانشگاه مازندران

 تایمزبندی جدید نظام رتبه بندیتبهر .4

یدی درباره فعالیتهای دانشگاه های جدآوری مستندات برای ارائه رتبه، اقدام به جمع0213بندی تایمز در سال رتبهنظام 

  حوزه بوده است. ۲های تاثیرگذار، ارائه مستندات در حداقل بندی دانشگاهشرایط ورود به رتبهاز رد. ک

 را دید:  بندی تایمزنظام رتبه لفهای مختدر زیر شاخه کاشانانشگاه د هایتوان امتیازها و رتبهجدول زیر میدر 

  0213 ،بندی تایمزهای دانشگاه کاشان در نظام رتبهرتبه، ۲ جدول

 کشوریرتبه  جهانیرتبه  بندیرتبهام ن

در میان رتبه 

های جامع دانشگاه

 کشور

رتبه جهانی تایمز 

2112 
۱21-022 0 1 



0 

 

در میان رتبه 

 های آسیادانشگاه
33 ۲ 1 

رتبه در اثرگذاری 

 2112جهانی 
921 + 0 0 

شهرها و جوامع 

 ایدارپ
121-022 ۲ 0 

 1 ۲ 022-121 کیفیت آموزش

مشارکت در تحقق 

 اهداف توسعه
921+ ۵ 9 

 ۲ 0 922-021 برابری جنسیتی

 ۱ ۸ 922-021 و زیرساختنوآوری 

 

 

 های ایرانی در هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعهرتبه دانشگاه 1.4

 10میزان اثرگذاری دانشگاه ها یکی از شاخص های جهانی در ارزیابی مراکز آموزش عالی محسوب می شود و حضور 

 .دانشگاه کشور در این میان نشان از توجه آنها به اثرگذاری در جامعه دارد

ها برای اولین بار در دنیا از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه ثیرات دانشگاهرتبه بندی تأ

ارزیابی کرد. اهداف توسعه پایدار سازمان  (SDGs) ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحدبندی دانشگاه

 .مورد استفاده کرده است 11این رتبه بندی از مورد است که مؤسسه تایمز برای  1۵ملل متحد 



۵ 

 

کشور را  ۵0دانشگاه از  ۲۱2مؤسسه تایمز از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت استفاده کرده و در اولین نسخه بیش از 

 .ارزیابی کرده است

سالمت : 9به هدف  تواناز جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در این رتبه بندی هدف قرار گرفته است می

 :3اشتغال مناسب و رشد اقتصادی، هدف : ۸برابری جنسیتی، هدف : ۱کیفیت آموزش، هدف : ۲و رفاه برای مردم، هدف 

تولید و مصرف : 10شهرها و جوامع پایدار، هدف : 11کاهش نابرابری، هدف : 12صنعت، نوآوری و زیرساخت، هدف 

مشارکت در تحقق : 1۵صلح، عدالت و قدرت و هدف : 10اقلیم، هدف عملکرد در خصوص کنترل : 19مسئوالنه، هدف 

 .اهداف توسعه اشاره کرد

هدف مرتبط بوده در این رتبه  9های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده

 .بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است

حاصل شده است و تایمز همانطور که  (Elsevier)اطالعات ارائه شده توسط الزویر  در حوزه تحقیق معیارهای تحقیق از

دهد در این رتبه بندی نیز را مالک عمل قرار می 021۵تا  0219های های جهان تحقیقات بین سالدر رتبه بندی دانشگاه

را در این بازه زمانی به عنوان معیار  از این معیار برای بخش تحقیق استفاده کرده است و مقاالت مرتبط با اهداف توسعه

 .تحقیق برآورد کرده است

ز ها که اها در حوزه تعداد فارغ التحصیالن و یا عملکرد دانشگاهتایمز همچنین در معیار توسعه از شواهد و مدارک دانشگاه

تحصیلی به ژانویه تا دسامبر  های مورد استفاده در نزدیکترین سالها اعالم شده، استفاده کرده است. دادهسوی دانشگاه

 .مورد توجه قرار گرفتند 021۵

ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف ارزیابی هر هدف شامل شاخص

ه اهداف یی بهای جهان را برای پاسخگواستفاده شد. بر اساس اعالم تایمز این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه

 .کندتوسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می

ها، شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه 10

ردستان، دانشگاه دانشگاه کصنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان، 

 .شوندشهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان می

 هاهای ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاهوضعیت کلی دانشگاه 0.۲

 نمره در هدف
نمره 

 کلی

رتبه در 

اثرگذاری 

 2112جهانی 

رتبه جهانی 

 2112تایمز 
 نام دانشگاه



۸ 

 

کیفیت 

آموزش: 

 ۵۵.۲نمره 

سالمت و رفاه 

برای مردم: نمره 

۸9.۱ 

کاهش 

نابرابری: 

 ۱۵.۲نمره 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

03.0 

۸0.2 ۲1 ۸21-1222 
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهرها و 

جوامع 

پایدار: نمره 

۵1.9 

برابری 

یتی: نمره جنس

۱3.1 

سالمت و 

رفاه برای 

مردم: نمره 

۵2.3-

۱۸.9 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

۱9.۵-

0۲.۱ 
 دانشگاه الزهرا +1221 021-922

صنعت، 

نوآوری و 

زیرساخت: 

 ۵3.3نمره 

کیفیت آموزش: 

-۱۸.9نمره 

۲۸.1 

عملکرد در 

خصوص 

کنترل 

اقلیم: نمره 

۱۲.۵-

91.9 

ت در مشارک

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

۱9.۵-

0۲.۱ 
021-922 ۱21-022 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

سالمت و 

رفاه برای 

مردم: نمره 

۵3.9 

برابری 

جنسیتی: نمره 

۲0.2-00.0 

کیفیت 

آموزش: 

نمره 

93.2-0.0 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

0۸.۱-۱2.0 

۱9.۵-

0۲.۱ 
021-922 021-۸22 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

تولید و 

مصرف 

مسئوالنه: 

 ۱0.2نمره 

شهرها و جوامع 

پایدار: نمره 

۱3.۱-۲1.1 

اشتغال 

مناسب و 

رشد 

اقتصادی: 

نمره 

۱9.۸-

9۲.0 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
921+ 9۱1-۲22 

دانشگاه صنعتی 

 ی بابلنوشیروان

کیفیت 

آموزش: 

نمره 

۳2.3-

42.1 

شهرها و 

ایدار: جوامع پ

-۳2.۳نمره 

41.1 

برابری 

جنسیتی: 

نمره 

42.1-

2۲.۲ 

مشارکت 

در تحقق 

اهداف 

توسعه: 

نمره 

3۳.2-1.4 

23.2-

۳3.۲ 
 دانشگاه کاشان ۳11-۲11 +311
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برابری 

جنسیتی: 

-۱۵.2نمره 

۲0.1 

کیفیت آموزش: 

-۲3.۵نمره 

93.9 

کاهش 

نابرابری: 

نمره 

92.3-۸.2 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
 دانشگاه کردستان - +921

صنعت، 

نوآوری و 

زیرساخت: 

-۱2.0نمره 

92.9 

برابری 

جنسیتی: نمره 

00.۲-1.0 

کیفیت 

آموزش: 

نمره 

93.2-0.0 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
921+ 1221+ 

دانشگاه شهید 

 باهنر کرمان

سالمت و 

ی رفاه برا

مردم: نمره 

۵9.۲ 

تولید و مصرف 

مسئوالنه: نمره 

۲۵.۲-1۸.3 

کیفیت 

آموزش: 

نمره 

۲3.۵-

93.9 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
921+ ۸21-1222 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

کیفیت 

آموزش: 

-۱۸.9نمره 

۲۸.1 

اشتغال مناسب 

و رشد 

اقتصادی: نمره 

۱9.۸-9۲.0 

برابری 

جنسیتی: 

نمره 

۲0.2-

00.0 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
 دانشگاه تبریز 021-۸22 +921

شهرها و 

جوامع 

پایدار: نمره 

۲1.2-۸.۲ 

صنعت، نوآوری 

و زیرساخت: 

-۱2.0نمره 

92.9 

اشتغال 

مناسب و 

رشد 

اقتصادی: 

نمره 

9۲.۱-9.۲ 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

۵1.2 

09.۸-

۱9.0 
921+ - 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

شهرها و 

جوامع 

پایدار: نمره 

۱3.۱-۲1.1 

اشتغال مناسب 

و رشد 

اقتصادی: نمره 

۱9.۸-9۲.0 

برابری 

جنسیتی: 

نمره 

۱۵.2-

۲0.1 

مشارکت در 

تحقق اهداف 

توسعه: نمره 

9۱.۸-1.۲ 

09.۸-

۱9.0 
 نشگاه زنجاندا +1221 +912
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 هدف سالمت و رفاه برای عموم مردم 3.4

های بهداشتی و ها و شرایط کلیدی، مراقبتدر هدف سالمت و رفاه برای عموم مردم تحقیقات دانشگاهی در مورد بیماری

 ۸کشور وجود دارند که  ۵۲دانشگاه از  ۲09زه بهداشت مدنظر است. در این هدف تعداد دانشجویان و دانش آموختگان حو

 .دانشگاه ایرانی در میان آنها هستند

ها و شرایط کلیدی، اندازه گیری معیارهای تحقیق در مورد سالمت و رفاه شامل تمرکز بر تحقیقات مربوط به بیماری

لید شده، سهم فارغ التحصیالن بهداشت و اینکه چگونه یک دانشگاه مقاالت کاغذی، استنادات بالینی و حجم تحقیقات تو

های کند، همکاری و خدمات بهداشتی، برای بهبود نتایج سالمت و سالمتی و برنامههای بهداشت حمایت میاز حرفه

 .حمایتی در جامعه محلی است

 های ایرانی در هدف سالمت و رفاه برای عموم مردمرتبه دانشگاه

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸9.۱ 1۵

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵3.9 ۲0

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵9.۲ ۵۸

 دانشگاه الزهرا ۱۸.9–۵2.3 121-022

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵.3-۲۲.۲ +921

 دانشگاه فسا - +921

 تبریزدانشگاه  ۵.3-۲۲.۲ +921

 دانشگاه زنجان ۵.3-۲۲.۲ +921

ای برای آن درج نکته مورد توجه در این جدول حضور دانشگاه فسا است که تنها در این هدف دارای رتبه است ولی نمره

 .نشده است

 

 هدف کیفیت آموزش 4.4

یقات آموزشی و تعهد آنها به آموزش ها به سالهای اولیه و یادگیری مادام العمر، تحقدر این هدف میزان کمک دانشگاه

 .دانشگاه ایرانی در این بخش حضور دارند 19کشور است و  ۵۵دانشگاه از  ۲۱۵فراگیر ارزیابی شد. این فهرست شامل 

های اول و آموزش یادگیری مادام العمر بر تحقیقات آموزش و پرورش، اندازه گیری مقاالت و حجم تحقیقات تحقیق در سال

 .تعداد دانشجویان دوره کارشناسی یا لیسانس نیز در این معیار مدنظر بوده است متمرکز است.
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 های ایرانی در هدف کیفیت آموزشرتبه دانشگاه

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۵.۲ 0

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱3.۸ ۸3

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۸.1–۱۸.9 022–121

 دانشگاه کاشان ۲۸.1–۱۸.9 022–121

 دانشگاه تبریز ۲۸.1–۱۸.9 022–121

 دانشگاه کردستان 93.9–۲۵.3 922–021

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 93.9–۲۵.3 922–021

 دانشگاه زنجان 93.9–۲۵.3 922–021

 دانشگاه الزهرا 0.0-93.2 +921

 لابدانشگاه صنعتی نوشیروانی ب 0.0-93.2 +921

 دانشگاه فسا 0.0-93.2 +921

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 0.0-93.2 +921

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 0.0-93.2 +921

 هدف برابری جنسیتی ۳.4

های آنها در مورد برابری جنسیتی و تعهد آنها به استخدام و ارتقا در این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد جنس، سیاست

 .کشور محاسبه شده است ۵2دانشگاه از  993ن تحصیلکرده در زنا

درصد از مجالت که  12سهم کل تحقیقات دانشگاهی که توسط زنان نوشته شده است، سهم مقاالت برابری جنسیتی در 

 اند. معیارهای دسترسی دانشجویی،تعریف شده است. تعداد زنانی که در لیسانس وارد دانشگاه شده Citescore توسط

ها سهم دانشجویان ارشد زن، سهم زنان در تحصیالت و معیارهای پیشرفت زنان در این هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. داده

 .ها ارائه شده استو مدارک این معیارها به طور مستقیم توسط دانشگاه

 های ایرانی در هدف برابری جنسیتیرتبه دانشگاه

 نام دانشگاه هدف نمره در رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه الزهرا ۱3.1 ۸0

 دانشگاه کردستان ۲0.1–۱۵.2 022-121

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۲0.1–۱۵.2 022–121

 دانشگاه زنجان ۲0.1–۱۵.2 022–121
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران 00.0–۲0.2 922–021

 دانشگاه کاشان 00.0–۲0.2 922–021

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 00.0–۲0.2 922–021

 دانشگاه تبریز 00.0–۲0.2 922–021

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 00.0–۲0.2 922–021

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1.0-00.۲ +921

 دانشگاه فسا 1.0-00.۲ +921

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 1.0-00.۲ +921

 هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادی ۲.4

های اشتغال و سهم دانشجویانی ها، شیوهب و کارایی و رشد اقتصادی، تحقیقات اقتصادی دانشگاهدر این هدف کار مناس

 .کشور مورد سنجش قرار گرفت 0۸دانشگاه از  03۲کنند، در که شغل مناسب پیدا می

 هایادهها توسط مجموعه ددر این هدف تمرکز بر تحقیقاتی است که مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال هستند و داده

Scopus Elsevier شود. می 021۵تا  0219های ای بین سالاین شامل همه نشریات نمایه .جمع آوری شده است

یرد گها نیز تحت پوشش خدمات و استخدام برون سپاری قرار میهای استخدام و اینکه آیا این سیاستمدارک معیار شیوه

 .است ها ارائه شدهیا نه به طور مستقیم توسط دانشگاه

کنند، سهم کارمندان در ها دانشجویان را برای دنیای کار آماده میسهم اشتغال دانشجویان، درک اینکه چگونه دانشگاه

ماه دارند در  0۲ها چه تعداد کارکنان )دانشگاهی و غیر دانشگاهی( با قراردادهای بیش از قراردادهای امن و اینکه دانشگاه

 .این ارزیابی مورد توجه است

 های ایرانی در هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادیتبه دانشگاهر

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱3.0 =۵2

 دانشگاه الزهرا ۱۲.۵ 3۵

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 9۲.0–۱9.۸ 022-121

 دانشگاه تبریز 9۲.0–۱9.۸ 022-121

 دانشگاه زنجان 9۲.0–۱9.۸ 022-121

 دانشگاه کردستان 9.۲-9۲.۱ +021

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9.۲-9۲.۱ +021

 دانشگاه تربیت مدرس 9.۲-9۲.۱ +021
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 هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت 7.4

های در این هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت تحقیقات دانشگاهی در زمینه صنعت و نوآوری، تعداد اختراعات و شرکت

 .کشور مورد ارزیابی قرار گرفت 09دانشگاه از  9۲0بسته و دانش بنیان و درآمد تحقیقاتی آنها از صنعت در وا

معیارهای تحقیق در صنعت، نوآوری و زیرساخت شامل تحقیقات مربوط به صنعت، نوآوری و زیرساخت، اختراعات، 

یق از صنعت است. در واقع این معیار نشان دهنده ها و همچنین درآمد تحقهای دانش بنیان و وابسته به دانشگاهشرکت

 .شودهای جهان تایمز از آن استفاده میتوانایی دانشگاه برای تولید تحقیقات جدید است، همچنان که در رتبه بندی دانشگاه

 های ایرانی در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخترتبه دانشگاه

 نمره در هدف رتبه در اثرگذاری نام دانشگاه

 ۵3.3 0۲ نشگاه صنعتی امیرکبیردا

 ۱2.0-92.9 121-022 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ۱2.0-92.9 121-022 دانشگاه تربیت مدرس

 ۱2.0-92.9 121-022 دانشگاه زنجان

 92.1-1۱.1 922–021 دانشگاه الزهرا

 92.1-1۱.1 922–021 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 92.1-1۱.1 922–021 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 92.1-1۱.1 922–021 دانشگاه کاشان

 92.1-1۱.1 922–021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1۲.۵-1.0 +921 دانشگاه کردستان

 هاهدف کاهش نابرابری 2.4

 ههای آنها در مورد تبعیض و تعهد آنها بهای اجتماعی، سیاستهدف کاهش نابرابری تحقیقات دانشگاهی در مورد نابرابری

 .کشور است 00دانشگاه از  0۵۵دهد. این فهرست شامل استخدام کارکنان را نشان می

معیارهای تحقیق در مورد کاهش نابرابری شامل سهم مقاالت و شاخص استنادی مدارک تولید شده توسط دانشگاه و تعداد 

 .انتشارات است

های حمایتی از دیگر موزشی و ارائه مشاوره و برنامهمعیار تعداد دانشجویان و کارکنان معلول و اقدامات علیه تبعیض آ

 .ها ارائه شده است و مالک عمل در این رتبه بندی استاطالعاتی است که مستقیماً توسط دانشگاه

 هاهای ایرانی در هدف کاهش نابرابریرتبه دانشگاه
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 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۵.۲ =90

 دانشگاه الزهرا 91.1-۲۲.۱ 022-121

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 91.1-۲۲.۱ 022-121

 دانشگاه زنجان 91.1-۲۲.۱ 022-121

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۸.2-92.3 +021

 دانشگاه کردستان ۸.2-92.3 +021

 هدف شهرها و جوامع پایدار 2.4

حقیقات دانشگاهی را در زمینه پایداری، نقش آنها را به عنوان نگهبانان هنر و میراث در این هدف، شهرها و جوامع پایدار ت

 .کشور است 00دانشگاه از  030سنجد. این فهرست شامل حدود و رویکردهای داخلی آنها در زمینه پایداری می

مچنین حمایت از هنر و میراث معیارهای تحقیق در مورد شهرهای و جوامع پایدار شامل مقاالت و استنادات این حوزه و ه

ها، فضاهای مهم و بناهای تاریخی دانشگاه و ارائه ها، کتابخانه ها، موزهبا معیارهایی از جمله دسترسی عمومی به ساختمان

 .ها ارائه شده استرویدادهای هنری و همچنین ضبط و حفظ میراث محلی است. این اطالعات مستقیماً توسط دانشگاه

 های ایرانی در هدف شهرها و جوامع پایداررتبه دانشگاه

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه الزهرا ۵1.9 =۲0

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲1.1-۱3.۱ 022-121

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲1.1-۱3.۱ 022-121

 دانشگاه کاشان 41.1-۳2.۳ 211-111

 دانشگاه زنجان ۲1.1-۱3.۱ 022-121

 دانشگاه فسا ۸.۲-۲1.2 +021

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸.۲-۲1.2 +021

 دانشگاه تربیت مدرس ۸.۲-۲1.2 +021

 هدف تولید و مصرف مسئوالنه 11.4

دانشگاه  003ها به استفاده پایدار از منابع در در این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد مصرف مسئوالنه و رویکرد دانشگاه

 .کشور مورد بررسی قرار گرفت ۱0از 
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اند و معیار دیگر اقدامات عملی های تحقیقات در مورد مصرف و تولید مسئوالنه از اسکوپوس و الزویر استخراج شدهداده

های کم کردن های خطرناک، سیاستهای دفع مناسب زبالههای اخالقی در خرید کاالها، سیاستها شامل سیاستدانشگاه

 .شودهای خدمات برون سپاری را شامل میستیک و اقالم یکبار مصرف و سیاستاستفاده از پال

 هدف عملکرد در خصوص کنترل اقلیم 11.4

ه از انرژی و آماده هدف از این موضوع بررسی اقدامات اقلیمی، تحقیقات دانشگاهی در مورد تغییرات آب و هوایی، استفاد

 .کشور رتبه بندی شدند ۱۸دانشگاه از  002سازی آنها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. در این هدف 

معیارهای این هدف شامل تحقیق در مورد اقدامات جوی از جمله سهم مقاالت و استنادات این حوزه، مصرف انرژی کم 

زشی محیطی است. در این معیار ارائه آموزش محلی در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی، تهیه کربن و تجدید پذیر و اقدامات آمو

یک برنامه عملیات آب و هوایی دانشگاهی، برنامه ریزی تغییرات آب و هوایی، اطالع رسانی و حمایت از دولت در مورد 

 .ندازمینه تغییرات اقلیمی بررسی شدههای غیر دولتی در مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و همکاری با سازمان

 های ایرانی در هدف عملکرد در خصوص کنترل اقلیمرتبه دانشگاه

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه الزهرا 01.۱ 0۸

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 91.9-۱۵.۲ 022-121

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 91.9-۱۵.۲ 022-121

 ه علوم پزشکی ایراندانشگا 91.9-۱۵.۲ 022-121

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9.۸-91.2 +021

 دانشگاه زنجان 9.۸-91.2 +021

 هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعه 12.4

 نها را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمارتبه بندی تأثیرات دانشگاه در تایمز تنها جدول عملکردی جهانی است که دانشگاه

ای را در نظر گرفته های گستردهکند. مؤسسه تایمز در هدف مشارکت برای اهداف، شیوهارزیابی می (SDGs) ملل متحد

 .کشور بررسی شده است ۵۵دانشگاه از  ۲۸3است و 

معیارهای این هدف شامل تحقیق و پژوهش به معنی سهم نشریات علمی با همکاری نویسنده از کشور دیگر و تعداد 

 .گانه توسعه پایدار است 11ات مربوط به اهداف انتشار
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مؤسسه تایمز یادآور شده است که در این بخش مدارک و شواهد به صورت نرمال نیست و ممکن است برخی از مدارک به 

گانه از دیگر معیارهایی است که در این  11صورت کامل نباشد. انتشار گزارش اهداف توسعه پایدار نیز در مورد اهداف 

 .یابی مورد توجه قرار گرفته استارز

 های ایرانی در هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعهرتبه دانشگاه

 نام دانشگاه نمره در هدف رتبه در اثرگذاری

 دانشگاه تربیت مدرس ۵1.2 ۸2

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 03.3 =۸0

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱2.0-0۸.۱ 022-121

 دانشگاه الزهرا 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه کاشان 1.4-3۳.2 +311

 دانشگاه کردستان 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1.۲-9۱.۸ +921

 ر شهید رجاییدانشگاه تربیت دبی 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه تبریز 1.۲-9۱.۸ +921

 دانشگاه زنجان 1.۲-9۱.۸ +921

شود و همانطور که مؤسسه تایمز اعالم کرده است این اطالعات از سوی این رتبه بندی برای اولین بار است که انجام می

و شویم هایی روبردهد ممکن است با نامندی نیز نشان میهای دنیا در این رتبه بها ارائه شده است. وضعیت دانشگاهدانشگاه

 .ها در تایمز متفاوت باشندکه با رتبه بندی معمول جهانی دانشگاه

سالمت و رفاه برای مردم، دانشگاه گوتنبرگ کشور سوئد : 9به این ترتیب دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول در هدف 

برابری جنسیتی، دانشگاه : ۱دانشگاه سیدنی غربی کشور استرالیا رتبه اول در هدف کیفیت آموزش، : ۲رتبه اول در هدف 

 .انداشتغال مناسب و رشد اقتصادی را کسب کرده: ۸مک مستر کشور کانادا رتبه اول در هدف 

شور صنعت، نوآوری و زیرساخت، دانشگاه جیمز کوک ک: 3همچنین دانشگاه یونسای کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف 

شهرها و : 11کاهش نابرابری، دانشگاه کیویانگ هی کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف : 12استرالیا رتبه اول در هدف 

تولید و مصرف مسئوالنه، دانشگاه بریتیش کلمبیا کشور : 10جوامع پایدار، دانشگاه کالج کورک کشور ایرلند رتبه اول هدف 

صلح،  :10صوص کنترل اقلیم، دانشگاه ملی تایوان کشور تایوان رتبه اول هدف عملکرد در خ: 19کانادا رتبه اول هدف 

 .اندمشارکت در تحقق اهداف توسعه را بدست آورده: 1۵عدالت و قدرت و دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول هدف 



1۵ 

 

ل دانشگاه اند نیز شامرفی شدهدانشگاه برتر رتبه بندی اثرگذاری که از سوی مؤسسه بین المللی رتبه بندی تایمز مع 12

انگلستان(، کالج سلطنتی )اوکلند )نیوزلند(، دانشگاه مک مستر )کانادا(، دانشگاه بریتیش کلمبیا )کانادا(، دانشگاه منچستر 

 لندن )انگلستان(، دانشگاه گوتنبرگ )سوئد(، انستیتو سلطنتی فناوری )سوئد(، دانشگاه مونترال )کانادا(، دانشگاه بولونیا

 .ایتالیا(، دانشگاه هنگ کنگ )هنگ کنگ( است)

 منبع
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-

ranking#!/page/0/length/50/locations/IR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 


