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ایران کنفرانس

معرفی مؤثرترین دانشگاههای مهندسی کشور در سطح بینالمللی  
  

بر اساس اطلاعات مستخرج از  پایگاه شاخصهای اساسی علم ای.اس.آی (ESI) تعداد 31 دانشگاه کشور در بین  مؤثرترین
دانشگاههای مهندسی دنیا قرار گرفتند.

  

به  گزارش ایسنا، یک درصد از دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در سطح بینالمللی  در زمره مؤثرترینها قرار میگیرند.
این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و  فقط دانشگاهها و مؤسساتی که کیفیت تحقیقات آنها بالا باشد و حد آستانه 

استنادها را دریافت کنند، در این فهرست باقی خواهند ماند.

  

در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاههای جامع نام دانشگاه  تهران مشاهده میشود. در بین دانشگاههای صنعتی، امیرکبیر،
صنعتی شریف و  علموصنعت ایران در بین برترینهای دنیا قرار دارند. در بین دانشگاههای  غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد

اسلامی در بین دانشگاههای برتر دنیا قرار  گرفته است.

  

 با  تائید مطالب فوق افزود: در بین دانشگاههای جامع دانشگاه تهران، دانشگاه ISCدکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست 
تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه  شهید بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید

باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان،  دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه  بوعلی سینا، دانشگاه
یزد، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، دانشگاه خلیج  فارس، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج

در بین  مؤثرترین دانشگاههای دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتهاند.

  

 در ادامه گفت: در بین  دانشگاههای مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و ISCسرپرست 
صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه  صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت
نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه  صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاههای یک درصد برتر دنیا  در

حوزه مهندسی قرار گرفتند.

  

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در زمره دانشگاههای یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته
است.
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