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 تایمز بنديمعرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

ستم رتبه شگاهسی سهبندي دان س ، یکی از (times higher education) هاي آموزش عالی تایمزها و مؤ

ن بار در اولی بندياین رتبه. ها و مراکز آموزش عالی استالمللی دانشگاهبندي بینهاي رتبهمشهورترین نظام

شد 2004سال  شر  سال . با همکاري تایمز و کیواس منت بندي تایمز تحت عنوان رتبه 2010این همکاري تا 

ـــال  ـــت. در س را قطع کرده و قرارداد همکاري را با  کیواستایمز همکاري خود با  2010کیواس ادامه داش

 .بندي ارائه گردیدشناسی جدیدي براي این رتبهروش 2010امضاء کرد. در سال  تامسون رویترزمؤسسه 

ظام پردازد. این ندنیا میهاي هبندي دانشـــگاالمللی اســـت که به رتبهبندي بینیک نظام رتبه زبندي تایمرتبه
 .است کرده ارزیابی و بررسی را دنیا سراسر در عالی آموزش سسهؤم 400بندي حدود یک هزار و رتبه

ـــت که دانشـــگاه ها را در تمام جدو یک »تایمز آموزش عالی«بندي جهانی رتبه  ل عملکرد جهانی اس
 .کندداوري می» المللیچشم انداز بین«و » انتقال دانش«، »تحقیق«، »آموزش«هاي اصلی خود شامل مأموریت

ها، مورد ترین مقایسهترین و متعادلشاخص عملکردي براي ارائه جامع 13در این نظام رتبه بندي همچنین  
 .ها استفاده شده استها، صنعت و دولتدانشگاه مدیران دانشگاهیان، اعتماد دانشجویان،

استنادها هاي عملکردي در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیري)؛ تحقیق (حجم ، درآمد و شهرت)؛ شاخص 
ــنعت (انتقال دانش)  ــجویان و تحقیقات) و درآمد ص ــم انداز بین المللی (کارکنان، دانش (تأثیر تحقیق)؛ چش

  .اندتقسیم شده
 :گرددآوري میاطالعات مورد نیاز تایمز به سه شیوه زیر جمع

 .گردندمی آوري جمع اظهاري خود صورت به که عالی آموزش سساتؤم و هادانشگاه از ارسالی هايداده -
 .عالی آموزش متخصصین توسط شهرت نظرسنجی از حاصل هايداده -
 .اسکوپوس استنادي پایگاه در شده نمایه عالی آموزش سساتؤم علمی تولیدات اطالعات -
 

 دف:ه

  ؤسسهم گزینش و جهان سراسر در کیفیت با هاي مؤسسه مقایسه براي دانشجویان آگاهی افزایش به کمک

 .است کار و کسب و صنعت و هادانشگاه بین ارتباط سنجش آن رویکرد و تحصیل براي مناسب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
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 )2004( 1383زمان شروع: 

 ها: شرح و وزن سنجه

 :از عبارتند بندي تایمزرتبه نظام براساس هاآن وزن درصد و هاهدانشگا بنديهرتب معیارهاي
 

 وزن شاخص معیار

 آموزش

 )%15نظرسنجی از متخصصان(. پیمایش اشتهار آموزشی از طریق 1
 )%4,5. نسبت دانشجو به هیأت علمی (2
 )%2,25. نسبت دانشجویان کارشناسی به دانشجویان دکتري (3
 )%6آموختگان دکتري به اعضاي هیات علمی (.نسبت دانش4
 )%2,25. درآمد اختصاصی مؤسسه (5

30 

 پژوهش
 )%18. پیمایش اشتهار پژوهشی (1
 )%6. درآمد پژوهشی (2
 )%6وري پژوهشی (. بهره3

30 

 30 )%30. استناد (1 استناد/ارجاع

 المللیانداز بینچشم

 )%2,5. نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی (1
 )%2,5. نسبت اعضاي هیات علمی خارجی به داخلی (2
 )%2,5. همکاري جهانی (3

7,5 

درآمدهاي پژوهشی حاصل 

 از صنعت/نوآوري
 2,5 )%2,5صنعتی (. درآمدهاي 1 
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