
1 

 

 به نام خدا

 2021 بندی تایمزنظام رتبهدانشگاه کاشان در 

 1تهیه و تنظیم: مهناز طالبی

 اعالم شد. 2020سپتامبر  2 های دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخجدیدترین رتبه

رتبه و  های کشوردر میان دانشگاه چهارمرتبه  ،جهان 600-501رتبه ، گاه کاشان در این نظام رتبه بندیدانش 

های ارزیابی، نسبت به دانشگاه کاشان در همه شاخص کسب کرده است. های جامع کشورنخست را در میان دانشگاه

 افزایش امتیاز داشته است. 2019سال 

های ایرانی دانشگاه، رقابت بسیار باالی (2020)اعالم شده در سال  تایمز 2021بندی نکته قابل ذکر درباره رتبه

و  ها بسیار کمرتبهحایز رتبه شدند. اختالف  2020در سال  بندیدانشگاه ایرانی در این نظام رتبه 47است، 

 بسیار نزدیک است.  های دانشگاهامتیازها

 
نظام های کشور در بندی تایمز توضیحاتی ارائه میشود و سپس دانشگاهدر این گزارش ابتدا درباره نظام رتبه

 بندی تایمز معرفی خواهند شد.رتبه

 

                                                
1 mpa@kashanu.ac.ir 
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 مقدمه .1

کشور جهان ارائه  93دانشگاه از  2600از  شیاطالعات ب یاز بررس یجامع یبندهر ساله رتبه مزیتا یبندنظام رتبه

 یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یبندسال است که اقدام به رتبه ۸در انگلستان به مدت  مزی. موسسه تادهدیم

 یبندرتبه یبندبا نظام رتبه یپژوهش یداده ها نیأمموسسه جهت ت نی، ا2010تا  2004 ی. در سال هادینما یم

QS موسسه  2010کرده است. از سال یم یابیشاخص ارز 6دانشگاه برتر جهان را با  200داشته است که  یهمکار

با تامسون  یدیدهد و موافقتنامه جد یم انیپا Quacquarelli Symondsخود را با موسسه    یهمکار مزیتا

 13در تعداد ) نیکند. همچن یاتیخود را عمل دیتا روش جد دینما ی( امضا مISI یعلم العات)موسسه اط رزیروت

است  یمجله ا یخود، دارا تیموسسه عالوه بر وب سا نینموده است. ا یبازنگر زیها نشاخص تیشاخص( و ماه

مجله در دو قالب  نی. اددر بردار یدر حوزه آموزش عال زیو گفتگوها و ... را ن یکارشناس یها لیکه اخبار، تحل

 نیباشد. مهمتر یم Phil Batyمجله،  نیا ریشود. سردب یمنتشر م یقالب جهان زیمخصوص انگلستان و ن

 نیام از ااست، هر کد یالملل نیو وجه ب یآموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعت ،یبندنظام رتبه نیا یارهایمع

 هستند. ییهاشاخص یدارا ارهایمع

 بندی تایمزهای نظام رتبهشاخص، 1جدول 

 وزن شاخص شاخص معیار وزن معیار

 آموزش 30

 ٪15 بررسی شهرت: آموزش

 ٪6 نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

 ٪4،5 نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

 ٪2،25 مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسهنسبت 

 ٪2،25 علمیدرآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت 

 پژوهش 30

 ٪1۸ بررسی شهرت: پژوهش

 ٪6 درآمد پژوهش

 ٪6 تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

 30 مقاالت منتشر شده میانگین تعداد استنادها به ازای -تأثیر استنادات 30
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 2،5 درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازای اعضای هیأت علمی( درآمد صنعتی 2،5

7،5 
  وجهه

 المللیبین

 2،5 المللی به بومینسبت اعضای هیأت علمی بین

 2،5 المللی به بومینسبت دانشجویان بین

 2،5 المللیبینسهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار 

 

 

 2021 بندی تایمزهای کشور در نظام رتبههای دانشگاهرتبه .2

کشور جهان  93دانشگاه از  1500بندی جامعی از بررسی اطالعات بیش از بندی تایمز هر ساله رتبهنظام رتبه

بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین دهد. مهمترین معیارهای این نظام رتبهارائه می

 هایی هستند.المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص

 دانشگاه ایرانی 47 بندی،هاین رتب ، دری داشتندمشارکت باالیهای ایرانی دانشگاه، 2021تایمز  بندیرتبهدر 

 .شوندهای قابل قبول دیده میبا رتبه

 (2020)اعالم شده در سال  2021 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه2 جدول

 نام دانشگاه 2020رتبه در  دانشگاه 2020رتبه در 

 کردستاندانشگاه علوم پزشکی  351-301 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸01-1000

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  400-351 علوم پزشکی کرماندانشگاه  ۸01-1000

 دانشگاه صنعتی شریف 500-401 دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۸01-1000

 دانشگاه کاشان 600-501 دانشگاه شیراز ۸01-1000

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 600-501 دانشگاه الزهرا +1001

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 600-501 اراکدانشگاه  +1001

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 600-501 دانشگاه بیرجند +1001

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 600-501 دانشگاه بوعلی سینا +1001

 دانشگاه تهران 600-501 فردوسی مشهددانشگاه  +1001

 دانشگاه صنعتی اصفهان ۸00-601 دانشگاه گیالن +1001

 دانشگاه شهید بهشتی ۸00-601 دانشگاه حکیم سبزواری +1001
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 کردستاندانشگاه  ۸00-601 اصفهاندانشگاه  +1001

 محقق اردبیلیدانشگاه  ۸00-601 خوارزمیدانشگاه  +1001

 دانشگاه تبریز ۸00-601 لرستاندانشگاه  +1001

 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه  ۸00-601 مازندراندانشگاه  +1001

 صنعتی شیرازدانشگاه  ۸00-601 رازیدانشگاه  +1001

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸00-601 سمناندانشگاه  +1001

 دانشگاه یاسوج ۸00-601 شاهددانشگاه  +1001

 شهید مدنی آذربایجاندانشگاه  1000-۸01 شهید باهنر کرماندانشگاه  +1001

  دانشگاه شهید چمران اهواز +1001

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی +1001

 دانشگاه شهرکرد +1001

 دانشگاه صنعتی شاهرود +1001

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز +1001

 دانشگاه سیستان و بلوچستان +1001

 دانشگاه ارومیه +1001

 دانشگاه یزد +1001

 (2019)اعالم شده در سال  2020 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه2 جدول

 نام دانشگاه 2020رتبه در  دانشگاه 2020رتبه در 

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  351-400 دانشگاه مازندران 801-1000
 دانشگاه یاسوج 401-500 دانشگاه شهید بهشتی 801-1000
 دانشگاه کاشان 600-501 دانشگاه شیراز 801-1000

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 600-501 دانشگاه الزهرا +1001

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 600-501 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان +1001

 دانشگاه صنعتی شریف 600-501 دانشگاه بیرجند +1001

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 600-501 دانشگاه بوعلی سینا +1001

 امام خمینیدانشگاه بین المللی  600-501 دانشگاه گیالن +1001

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 600-501 دانشگاه خوارزمی +1001

 دانشگاه علم و صنعت 800-601 دانشگاه سمنان +1001

 دانشگاه صنعتی اصفهان 800-601 دانشگاه شاهد +1001

 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  800-601 دانشگاه شهیدباهنر کرمان +1001

 یرازدانشگاه صنعتی ش 800-601 چمران اهوازدانشگاه شهید  +1001

 دانشگاه تبریز 800-601 دانشگاه شهرکرد +1001
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 دانشگاه تهران 800-601 دانشگاه صنعتی شاهرود +1001

 دانشگاه فردوسی مشهد 1000-801 دانشگاه علوم پزشکی شیراز +1001

 دانشگاه اصفهان 1000-801 دانشگاه ارومیه +1001

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1000-801 یزددانشگاه  +1001

 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 1000-801 دانشگاه زنجان +1001

 دانشگاه کردستان 801-1000  

 

 (201۸و  2017)اعالم شده در سال  2019و  201۸ بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه3 جدول

 رتبه در

2018 

 رتبه در

2019 

 دررتبه  دانشگاه

2018 

 رتبه در

2019 

 نام دانشگاه

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  351-400 350-301 دانشگاه اصفهان 801-1000 801-1000
 دانشگاه کاشان 600-501 ---- خواجه نصیرالدین طوسی 801-1000 601-800

 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

 دانشگاه صنعتی اصفهان 800-601 800-601 علوم پزشکی شهید بهشتی 801-1000 ----
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 800-601 --- دانشگاه شیراز 801-1000 801-1000

 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 ---
 دانشگاه تهران 800-601 800-601 شهید باهنر کرمان +1001 ----
 دانشگاه علوم پزشکی تهران 800-601 800-601 دانشگاه صنعتی شاهرود +1001 ----
 شهید مدنی آذربایجان 800-601 ---- دانشگاه ارومیه +1001 ---

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

  
 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 801-1000 ---
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 2020و  1920 ، ۸201در سال مقایسه امتیازهای دانشگاه کاشان : 4جدول 

 امتیاز کلی رتبه جهانی سال
امتیاز 

 آموزش

امتیاز 

 پژوهش
 استنادها

درآمد 

 صنعتی

انداز چشم

 المللیبین

2018 501-600 33.5-37 16.1 16.9 74.3 35.1 1۸.3 

2019 501-600 35.3-3۸.7 19.6 1۸.2 75.2 35.6 1۸.7 

2020 501-600 36.4-39.7 23.1 1۸.5 7۸.3 37.4 20.4 

افزایش امتیاز داشته  2019های ارزیابی، نسبت به سال دانشگاه کاشان در همه شاخصمشاهده شد،  4چنانکه در جدول 

 است.

 2021خصهای مختلف در نظام رتبه بندی تایمز در شاهای دانشگاه کاشان تبهر: 5جدول 

 سال
رتبه 

 جهانی

امتیاز 

 کلی

در رتبه 

دانشگاه 

های 

 کشور

در رتبه 

میان 

دانشگاه 

 جامعهای 

تبه ر

جهانی 

 آموزش

تبه ر

 جهانی

 پژوهش

تبه ر

جهانی 

 استنادها

تبه ر

جهانی 

درآمد 

 صنعتی

جهانی تبه ر

انداز چشم

 المللیبین

2020 
501-

600 

36.4-

39.7 
4 1 790 709 293 ۸44 1363 
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https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

ranking#survey-answer 
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