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 به نام خدا

 (2021پتامبر م شده در س)اعال 2022 بندی تایمزنظام رتبهدانشگاه کاشان در 

 1تهیه و تنظیم: مهناز طالبی

 اعالم شد. 2021سپتامبر  2 های دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخجدیدترین رتبه

رتبه و  ورهای کشدر میان دانشگاه چهارمرتبه  ،جهان 800-600رتبه ، گاه کاشان در این نظام رتبه بندیدانش 

 کسب کرده است. های جامع کشوررا در میان دانشگاه ومد

های ایرانی دانشگاه، رقابت بسیار باالی (2021)اعالم شده در سال  تایمز 2022بندی نکته قابل ذکر درباره رتبه

و  ها بسیار کمرتبهحایز رتبه شدند. اختالف  2021در سال  بندیدانشگاه ایرانی در این نظام رتبه 58است، 

 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

 

 مقدمه .1

کشور جهان ارائه  93دانشگاه از  1500از  شیاطالعات ب یاز بررس یجامع یبندهر ساله رتبه مزیتا یبندنظام رتبه

 یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یبندسال است که اقدام به رتبه 8در انگلستان به مدت  مزی. موسسه تادهدیم

 یبندرتبه یبندبا نظام رتبه یپژوهش یداده ها نیأمموسسه جهت ت نی، ا2010تا  200۴ 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

آموزش، پژوهش،  ،یبندنظام رتبه نیا یارهایمع نیمهمترنموده است.  یبازنگر زیها نشاخص تیشاخص( و ماه

 ست.ا ییهاشاخصزیر  یدارا ارهایمع نیام از ااست، هر کد یالملل نیو وجه ب یاستنادات، درآمد صنعت

                                                
1 mpa@kashanu.ac.ir 
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 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

 ٪۴،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

 ٪18 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

 2،5 درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازای اعضای هیأت علمی( درآمد صنعتی 2،5

۷،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 

 

 

 

 

 

 
 

 2022 بندی تایمزهای کشور در نظام رتبههای دانشگاهرتبه .2
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کشور جهان ارائه  93دانشگاه از  بیش ازبندی جامعی از بررسی اطالعات بندی تایمز هر ساله رتبهنظام رتبه

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

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

 دانشگاه ایرانی 58 بندی،هاین رتب ، دری داشتندمشارکت باالیهای ایرانی دانشگاه، 2022تایمز  بندیرتبهدر 

 .شوندهای قابل قبول دیده میبا رتبه

 (1220)اعالم شده در سال  2202 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه2 جدول

 نام دانشگاه 2021رتبه در  دانشگاه 2021رتبه در 

1001-1200 

 مشهد یفردوسدانشگاه 

351-۴00 

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه 

 ردستانعلوم پزشکی کدانشگاه  یالنگدانشگاه 

 مازندرانعلوم پزشکی دانشگاه  خواجه نصیر توسیدانشگاه 

 دانشگاه صنعتی شریف 500-۴01 لرستاندانشگاه 

 رانمازند دانشگاه

501-600 

 پزشکی ارومیهعلوم دانشگاه 

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه سمنان دانشگاه

 علوم پزشکی ایراندانشگاه  شهید چمران اهواز دانشگاه

 بادآزاد نجف آدانشگاه  شهرکرد دانشگاه

 اردبیلی 6دانشگاه  ودصنعتی شاهردانشگاه 

 توانبخشیدانشگاه 

601-800 

 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه 

 شیرازعلوم پزشکی ه دانشگا ارومیهدانشگاه 

 کاشاندانشگاه  کی زنجانعلوم پزشدانشگاه 

1200+ 

 شانعلوم پزشکی کا دانشگاه  علم شهید رجاییتربیت م انشگاهد

 مانعلوم پزشکی کردانشگاه  الزهرا انشگاهد

 کردستاندانشگاه  اراک انشگاهد

 شهدمپزشکی علوم دانشگاه  بیرجند انشگاهد

 صنعتی شیرازدانشگاه  بوعلی سینا انشگاهد

 ر اهوازعلوم پزشکی جندی شاپودانشگاه  امغاند انشگاهد

 نی آذربایجانشهید مددانشگاه  سبزواری حکیم انشگاهد

 تبریزدانشگاه  ارزمی خو انشگاهد

 علوم پزشکی تبریزدانشگاه  رازی  انشگاهد

 علوم پزشکی اصفهاناه دانشگ 1000-801 علوم پزشکی سمنان انشگاهد



۴ 

 

 اصفهانصنعتی دانشگاه  شاهد انشگاهد

 هشتیشهید بدانشگاه  شهید باهنر کرمان انشگاهد

 شیرازدانشگاه  سخلیج فارانشگاه د

 وم پزشکی شیرازعلدانشگاه  سیستان و بلوچستان انشگاهد

 تهراننشگاه اد یزد انشگاهد

 یاسوجدانشگاه  

 (2020)اعالم شده در سال  2021 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه3 جدول

 نام دانشگاه 2022رتبه در  دانشگاه 2022رتبه در 

 کردستاندانشگاه علوم پزشکی  351-301 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 801-1000

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  ۴00-351 علوم پزشکی کرماندانشگاه  801-1000

 دانشگاه صنعتی شریف 500-۴01 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 801-1000

 دانشگاه کاشان 600-501 دانشگاه شیراز 801-1000

 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 800-601 دانشگاه گیالن +1001

 دانشگاه شهید بهشتی 800-601 دانشگاه حکیم سبزواری +1001

 کردستاندانشگاه  800-601 اصفهاندانشگاه  +1001

 اردبیلی محققدانشگاه  800-601 خوارزمیدانشگاه  +1001

 دانشگاه تبریز 800-601 لرستاندانشگاه  +1001

 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه  800-601 مازندراندانشگاه  +1001

 صنعتی شیرازدانشگاه  800-601 رازیدانشگاه  +1001

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 800-601 سمناندانشگاه  +1001

 دانشگاه یاسوج 800-601 شاهددانشگاه  +1001

 شهید مدنی آذربایجاندانشگاه  1000-801 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



5 

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان +1001

 دانشگاه ارومیه +1001

 دانشگاه یزد +1001

 (2019)اعالم شده در سال  2020 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه۴ جدول

 نام دانشگاه 2020رتبه در  دانشگاه 2020رتبه در 

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  351-۴00 دانشگاه مازندران 801-1000

 دانشگاه یاسوج ۴01-500 دانشگاه شهید بهشتی

 دانشگاه شیراز

501-600 

 دانشگاه کاشان

1000+ 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه الزهرا

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه بیرجند

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه بوعلی سینا

 امام خمینیدانشگاه بین المللی  دانشگاه گیالن

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه سمنان

601-800 

 دانشگاه علم و صنعت

 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شاهد

 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 یرازدانشگاه صنعتی ش چمران اهوازدانشگاه شهید 

 دانشگاه تبریز دانشگاه شهرکرد

 دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شاهرود

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

801-1000 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه اصفهان دانشگاه ارومیه

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یزددانشگاه 

 دانشگاه خواجه نصیر طوسی دانشگاه زنجان

 دانشگاه کردستان  

 

 (2018و  201۷)اعالم شده در سال  2019و  2018 بندی تایمز،های ایران در نظام رتبه، دانشگاه5 جدول

 رتبه در

2018 

 رتبه در

2019 

 دررتبه  دانشگاه

2018 

 رتبه در

2019 

 نام دانشگاه
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 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه  351-۴00 350-301 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 ---

 

 
 در رتبه بندی تایمز  اشانکجایگاه دانشگاه : 6جدول 

 سال
تعداد کل دانشگاههای 

 مورد بررسی

تعداد کل دانشگاههای 

 ایرانی مورد بررسی
 شانکارتبه جهانی دانشگاه 

2022-2021 1662 58 601-800 

2021-2020 152۷ ۴۷ 501-600 

2020-2019 1۳96 ۴0 501-600 

2019-2018 125۷ 29 501-600 

 

 

 

 

 2021-2018ل ر سادمقایسه امتیازهای دانشگاه کاشان : ۷جدول 

 امتیاز کلی رتبه جهانی سال
امتیاز 

 آموزش

امتیاز 

 پژوهش
 استنادها

درآمد 

 صنعتی

انداز چشم

 المللیبین



۷ 

 

2018 501-600 33.5-3۷ 16.1 16.9 ۷۴.3 35.1 18.3 

2019 501-600 35.3-38.۷ 19.6 18.2 ۷5.2 35.6 18.۷ 

2020 501-600 36.۴-39.۷ 23.1 18.5 ۷8.3 3۷.۴ 20.۴ 

2021 601-800 32-3۷ 23.5 19.۴ ۷۴.۷ 36.۷ 20.۷ 

بین و چشم انداز پژوهشی آموزشی، از جمله امتیاز  برخی از شاخصهادانشگاه کاشان در مشاهده شد،  ۴چنانکه در جدول 

 است.  عتی کاهش امتیاز داشتهمد صناستنادها، درآته است، اما در شاخص تیاز داشالمللی افزایش ام

 (2021اعالم شده در سال ) 2022های دانشگاه کاشان در شاخصهای مختلف در نظام رتبه بندی تایمز : رتبه5جدول 

 سال
رتبه 

 جهانی

 امتیاز

 کلی

رتبه در 

دانشگاه 

های 

 کشور

رتبه در 

میان 

دانشگاه 

 های جامع

رتبه 

جهانی 

 آموزش

رتبه 

 جهانی

 پژوهش

رتبه 

جهانی 

 استنادها

رتبه 

جهانی 

درآمد 

 صنعتی

رتبه جهانی 

انداز چشم

 المللیبین

2021 
601-

800 

32-

3۷ 
۴ 2 811 ۷09 365 1116 1۴90 

 

 

 

 نبعم
 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-
ranking#!/page/0/length/25/locations/IR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 
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