
های موضوعی  بندی رشته گاه شیراز گفت: موسسه تایمز رتبهشناسی دانش ستاد علم اطالعات و دانشا

دانشگاه تهران و اصفهان نیز قرار گرفته ۲بندی نام  های جهان را منتشر کرد که در این رتبه دانشگاه

 .است

های  های جهان را در حوزه های موضوعی دانشگاه بندی رشته جعفر مهراد گفت: نظام تایمز رتبه 

 .آموزش، حقوق، علوم اجتماعی و تجارت و اقتصاد منتشر کرد

های برتر کشورهای مختلف در رشته هنرها و علوم انسانی نیز  بندی دانشگاه وی افزود: براساس این رتبه

 .اکتبر معرفی خواهند شد ۱۳

بندی تایمز در رشته آموزش تعداد  شیراز تاکید کرد: در رتبهشناسی دانشگاه  استاد علم اطالعات و دانش

های  هایی که به عنوان دانشگاه دانشگاه برتر جهان معرفی شده است. سال گذشته، تعداد دانشگاه ۸۲۴

 .دانشگاه بود ۳۱۱ممتاز اعالم شد تنها 

دی قرار دارد و رتبه بن در صدر جدول رتبه ۲۲/۴مهراد عنوان کرد: دانشگاه استنفورد با کسب امتیاز 

 .دانشگاه هاروارد دوم است

های وی اظهار داشت: در رشته آموزش از جمهوری اسالمی ایران تنها دانشگاه تهران با کسب امتیاز

های آموزشی، پژوهشی، استنادی، درآمد  به ترتیب در شاخص ۲۲/۳و  ۱۳/۲، ۸۲/۴، ۳۱/۳، ۳۴/۷

کسب کرده که به عنوان دانشگاه ممتاز معرفی  ۸۱۱تا  ۱۱۳ ای بین المللی رتبه انداز بین صنعتی و چشم

 .شده است

استاد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: در رشته حقوق دانشگاه استنفورد، دانشگاه دوک 

های  های اول تا سوم دانشگاه به ترتیب رتبه ۴۱/۲و  ۴۱/۷، ۴۲و دانشگاه کمبریج با کسب امتیاز های 

و  ۴۱های  های چهارم و پنجم با امتیاز اند. رتبه ن را در این رشته موضوعی بدست آوردهمعتبر جها

 .های ییل و آکسفورد است در اختیار دانشگاه ۷۴/۲

وی افزود: دانشگاه ملبورن استرالیا نخستین دانشگاه خارج از آمریکای شمالی و اروپای غربی است که 

های ایران در  های جهان شده است و دانشگاه شته حقوق دانشگاهموفق به کسب رتبه دهم ر ۷۳/۱با امتیاز 

 .شود اند مشاهده نمی دانشگاهی که معرفی شده ۳۴۷بین 

بندی رشته تجارت و اقتصاد شامل  بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: در این رتبه

 .ستسنجی ابازرگانی، مدیریت، حسابداری، امور مالی، اقتصاد و اقتصاد

دانشگاه برتر جهان معرفی شده که سال گذشته تعداد  ۳۴۳مهراد عنوان کرد: در این رشته تعداد 

 .مورد بود ۲۱۱های برتر معرفی شده  دانشگاه



رتبه اول را در  ۲۱وی خاطرنشان کرد: در تجارت و اقتصاد انستیتو فناوری ماساچوست با امتیاز 

، ۲۱/۳، آکسفورد با امتیاز ۲۱/۷های استنفورد با امتیاز  انشگاههای دوم تا پنجم به د اختیار دارد. رتبه

 .رسیده است ۴۷/۷و دوک با امتیاز  ۴۴/۲کمبریج با امتیاز 

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: نخستین دانشگاه خارج از آمریکای شمالی و اروپای 

تاز معرفی شده، دانشگاه ملی سنگاپور است که غربی که در رشته تجارت و اقتصاد به عنوان دانشگاه مم

 .شده است ۴۱/۷موفق به کسب امتیاز 

قرار دارد.  ۸۱۱تا  ۱۱۳ای بین  مهراد گفت: از جمهوری اسالمی ایران رتبه دانشگاه تهران در دامنه

 .است ۳۱۱رتبه دانشگاه اصفهان نیز +

المللی دانشگاه تهران  انداز بین ی و چشمهای آموزشی، پژوهشی، استنادی، درآمد صنعتوی افزود: امتیاز

 .است ۳۲/۳و  ۱۲/۸، ۲۲/۴، ۳۴، ۲۲/۲به ترتیب 

های یاد شده به  بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تاکید کرد: دانشگاه اصفهان نیز در شاخص

 .را بدست آورده است ۳۱/۳و  ۴۷/۸، ۳۲/۳، ۲۱/۳، ۳۴/۲ترتیب امتیازهای 

بندی  در راس جدول رتبه ۲۱ر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آکسفورد با کل امتیاز وی اظهار داشت: د

های زوریخ و دانشگاه آمستردام در متن قاره اروپا به ترتیب با کسب امتیاز ERG قرار دارد. انستیتو

 .قرار دارند ۲۳و  ۲۱در رتبه های  ۷۲/۲و  ۷۲/۲

بندی دانشگاه ملی سنگاپور نخستین  کرد: در این رتبه بنیاگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اضافه

 ۱۷و دانشگاه شینگهوا  ۲۱را در دست دارد. رتبه دانشگاه پکن  ۲۲دانشگاه برتر آسیا است که رتبه 

 .است

بندی در رشته علوم  مهراد عنوان کرد: از جمهوری اسالمی ایران تنها دانشگاه برتر این نظام رتبه

 ۲۲۲بندی  قرار دارد. در این رتبه ۳۱۱تا  ۸۱۳ای بین  است که رتبه آن در دامنه اجتماعی دانشگاه تهران

 .دانشگاه برتر در رشته علوم اجتماعی معرفی شده است

، درآمد ۱۷/۳، استنادی ۳۳/۳، پژوهشی ۲۴های آموزشی  وی افزود: امتیاز دانشگاه تهران در شاخص

 .است ۱۷/۷المللی  انداز بین و چشم ۱۱/۲صنعتی 

بندی تایمز در رشته علوم  یانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: پنج دانشگاه نخست رتبهب

 ۲۱های آکسفورد، استنفورد، ام ای تی، هاروارد و پرینستون است. از کل  اجتماعی شامل دانشگاه

انگلستان و دانشگاه به آمریکا و چهره دانشگاه به  ۳۲دانشگاه نخست تایمز در رشته علوم اجتماعی 

 .سویس تعلق دارد

 

 


