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ای آشنایی با شاخصهای نوآوری و معرفی نوآورترین دانشگاه ه
2016جهان براساس رتبه بندی موسسه رویترز در سال 



دااگشنه شهید چمران اهواز

بررسی شاخص های نوآوری ارائه شده توسط موسسه رویترز•

2016دانشگاه نوآور جهان در سال 100نگاهی به رتبه بندی •

بررسی بیشتر چند دانشگاه برتر در رتبه بندی نوآوری•
 1رتبه –آمریکا –دانشگاه استنفورد

 2رتبه –آمریکا –موسسه فناوری ماساچوست

 3رتبه –آمریکا –دانشگاه هاروارد

 6رتبه –کره جنوبی –کره علم و فناوری پیشرفته موسسه

10رتبه –بلژیک –ن ودانشگاه لو

 11رتبه –کره جنوبی –دانشگاه علم و فناوری پوهانگ

 16رتبه –ژاپن –دانشگاه توکیو

2016نوآور آسیا در سال دانشگاه 75بندی به رتبه نگاهی •
 آسیا75رتبه –مالزی –دانشگاه ماالیا

جمع بندی•

مطالب موردبحث



دااگشنه شهید چمران اهواز

نوآوردانشگاه100متوالی،سالدومینبرایرویترزموسسه2016سپتامبردر
مثبتتاثیروننویفناوریهایاختراععلم،پیشرفتدرتاثیربیشترینکهراجهان
.استنمودهمعرفیاند،داشتهجهانیاقتصاددر

اگر نوآور نباشید، از گردونه رقابت خارج خواهید شد
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دااگشنه شهید چمران اهواز
*جدول شاخص های رتبه بندی نوآورترین دانشگاه ها

ارائه شده توسط موسسه رویترز

وزنتوضیحاتشاخص ها

Patent Volume ۱۰۰ثبت شدهاختراعاتتعداد کل

Patent Success ۱۰۰شده اندبه کسب پروانه بهره برداریموفقی کهاختراعاتدرصد

Global Patents ۱۰۰ژاپنآمریکا، اروپا و اختراع ثبت تر ادفدر ثبت شده جهانیاختراعاتتعداد

Patent Citations ۱۰۰اختراعاتسایر توسطاختراع یک بهاستنادات تعداد

Patent Citation Impact۵۰ثبت شدهاختراعاتبه کل اختراعاتنسبت استنادات

Percent of Patents Cited۵۰رفته انداختراعات مورد استناد قرار گسایر توسط یکبار حداقل که اختراعاتیدرصد

Patent to Article Citation Impact ۱۰۰مورد استناد قرار می گیرنداتاختراعدرکه مقاالت دفعاتی

Industry Article Citation Impact۱۰۰در مقاالت ارائه شده توسط صنایعمقاالتاستناد بهمیزان
Percent of Industry Collaborative 

Articles
۱۰۰(نعتبا حضور حداقل یک نویسنده همکار از ص) صنعتمقاالت مشترک با درصد

Total Web of Science Core 

Collection Papers
۱۰۰تعداد کل تولید مقاالت

بودهمستنداطالعاتپایهبربندیرتبهاین*
.استنشدهاستفادهنظرسنجیازآندرو



دااگشنه شهید چمران اهواز

Web of Science Core Collectionنمایه استنادی مقاالت •

Patents Citation Indexاختراعات  استنادی نمایه •

Derwent World Patents Indexدرونت نمایه اختراعات جهانی •

  Derwent Innovations Indexدرونتنوآوری نمایه •

جمع آوری اطالعات دانشگاه ها از پایگاه های موسسه 
تامسون رویترز



انتخاب نوآورترین دانشگاه هامراحل دااگشنه شهید چمران اهواز

بادانشگاه600انتخاب•
یدتولمیزانبیشترین
سالهایدرعلمیمقاالت
2014تا2009

مقاالت علمی

اختراعاتتعدادتعیین•
ازیکهرشدهثبت

زمانیبازهدرهادانشگاه
شدهذکر

بهلیستکردنمحدود•اختراعات
حداقلباهاییدانشگاه

جهانیاختراعثبت70

دانشگاه 100انتخاب 



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱6دانشگاه نوآور در جهان در سال ۱۰

براساس رتبه بندی موسسه رویترز

دانشگاه استنفورد

موسسه فناوری ماساچوست

دانشگاه هاروارد

سیستم دانشگاهی تگزاس

دانشگاه واشینگتن

موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 

سیستم دانشگاهی میشیگان

دانشگاه پنسیلوانیا

دانشگاه لوون بلژیک

دانشگاه نورث وسترن 



2۰۱6و 2۰۱۵مقایسه نوآورترین دانشگاه ها در سال دااگشنه شهید چمران اهواز

دانشگاه استنفورد

موسسه فناوری ماساچوست

دانشگاه هاروارد

دانشگاه واشینگتن

سیستم دانشگاهی میشیگان

دانشگاه نورث وسترن

سیستم دانشگاهی تگزاس

سیستم دانشگاهی ویسکانسین

دانشگاه پنسیلوانیا

موسسه علم و فناوری پیشرفته کره

دانشگاه استنفورد

موسسه فناوری ماساچوست

دانشگاه هاروارد

سیستم دانشگاهی تگزاس

دانشگاه واشینگتن

موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 

سیستم دانشگاهی میشیگان

دانشگاه پنسیلوانیا

دانشگاه لوون بلژیک

دانشگاه نورث وسترن 

20152016



دااگشنه شهید چمران اهواز
میزان حضور دانشگاه های کشورهای مختلف

2۰۱6دانشگاه نوآور سال ۱۰۰در رتبه بندی 

46, آمریکا

9, ژاپن 

8, کره جنوبی

8, فرانسه 

7, آلمان

۵, انگیس

3, سوییس

3, بلژیک

3, رژیم صهیونیستی

2, دانمارک 2, کانادا

2, چین ۱, سنگاپور

۱, هلند



دااگشنه شهید چمران اهواز

بررسی بیشتر چند دانشگاه نوآور 



دانشگاه استنفورددااگشنه شهید چمران اهواز

دالر45195: هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه-درصد 4.8:نرخ پذیرش
نفر 2153:تعداد اعضای هیات علمی-نفر 16122:تعداد دانشجویان

هکتار  3310: مساحت دانشگاه-8:1: نسبت دانشجو به استاد



دااگشنه شهید چمران اهواز

سالدروتاسیساستنفوردخانوادهتوسط1885سالدراستنفورددانشگاه•
درلیوسیلیکونمنطقهدردانشگاهاین.نمودآغازرادانشجوپذیرش1891
فناوریزمینهدرمعتبرشرکت هایازبسیاریواستواقعکالیفرنیاایالت

از.ه اندشدتأسیسدانشگاهایناساتیدوفارغ التحصیالنتوسطاطالعات
یاهو،اکارد،پهیولتمایکروسیستمز،سانبهمی توانشرکت هااینمشهورترین

.کرداشارهسیسکووآرتزالکترونیکگوگل،

شدهاهدانوبلجوایزدانشگاهعلمیهیاتعضو31بهتاکنون،تاسیسبدواز•
ولمشغدانشگاهدرعلمیهیاتعضوعنوانبهاکنونآنهاازتن20کهاست
.هستندفعالیتبه

دانشگاه استنفورد



دااگشنه شهید چمران اهواز

حالرداستنفورددانشگاهدرصنایعوشرکتهامالیحمایتباپروژه5300•
.استدالرمیلیارد1.33نیزدانشگاهپژوهشیبودجه.استانجام

فارغتوسطکههاییشرکتشد،انجام2012سالدرکهایمطالعهپایهبر•
دالرتریلیون2.7حدوداند،شدهتاسیساستنفورددانشگاهاساتیدوالتحصیالن

درکشورآندهند،تشکیلمستقلیکشوربودقراراگرکهدارندساالنهسود
.گرفتمیقراردنیابزرگاقتصاد10بین

کهStartXنامبااستنفورددراستارتاپهاشتابدهیمرکزحمایتوکمکبا•
درآمددالرمیلیارد1.9دانشگاهاینکارآفرینانشد،تاسیس2009سالدر

توسطمرکزایندرنوپاکارهایوکسبازبسیاریهمچنین.اندکردهکسب
.شدندادغامآنهادروخریداریمطرحشرکتهای

دانشگاه استنفورد



دااگشنه شهید چمران اهواز

زاجهانهایدانشگاهبزرگترینازیکیوسعت،هکتار3310بادانشگاهاین•
گاه،دانشاینمورددرجالبنکاتدیگراز.استزمینیکپارچهمساحتلحاظ
درصد60کارشناسی،دانشجویاندرصد97واستاصلیساختمان700وجود

زندگیدانشگاهمحیطدراساتیددرصد30وتکمیلیتحصیالتدانشجویان
.میکنند

دانشگاه استنفورد



دااگشنه شهید چمران اهواز

درایهگلخانگازهایتولیددانشگاه،ایندرانرژینوآوریبرنامهاجرایازبعد•
درنیزشربآبمصرفوشدهمواجهدرصدی68کاهشبادانشگاهمحیط
بازیافتنیزدانشگاههایزبالهدرصد65.استیافتهکاهشدرصد15حدود
39ازبیشنیزانرژیسازیمقاومتکنیکهایازگیریبهرهبا.شوندمی

درصد19حدودمعادل)سالدرالکتریکیانرژیساعتکیلوواتمیلیون
.شودمیسازیذخیره(دانشگاهساالنهانرژیمصرف

مخصوصمسیرکیلومتر20حدودروز،درسواردوچرخه13000ترددوجودبا•
یکاستنفورددانشگاهدوچرخه،مخصوصپارکینگ19000ودوچرخه
درآمدهاورفتدرصد17حدودوشدهمحسوبدوچرخهدوستداردانشگاه
.گیردمیانجامدوچرخهطریقازدانشگاه

دانشگاه استنفورد



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا 2۰۰9ثبت شده طی سالهای تعداد اختراعات 

دانشگاه استنفورد

%38.6:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه

62۱
الزم بههه ذکههر اسههت من ههور از 
درصهههد موفقیهههت اختراعهههات،  

ی است که پهساختراعاتدرصد 
انهه پروبه کسهب موفقاز ثبت،

شده اندبهره برداری 



تاثیر تجاری دانشگاه استنفورددااگشنه شهید چمران اهواز

114.4-دانشگاه استنفورد

48.7-میانگین
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وتحقیقهایفعالیت
برای.استتجاریتوسعه
ادتعدموضوعاینبررسی
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کلدردانشگاهمقاالت
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.شودمیارزیابی



موسسه فناوری ماساچوستدااگشنه شهید چمران اهواز

دالر48140: هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه-درصد7.9:نرخ پذیرش
نفر 1234:تعداد اعضای هیات علمی-نفر11074:تعداد دانشجویان

هکتار68: مساحت دانشگاه-9:1: دانشجو به استادنسبت 



دااگشنه شهید چمران اهواز

ماساچوستایالتکمبریجشهردر1861سالدرماساچوستفناوریموسسه•
.نموددانشجوپذیرشبهاقدام1865سالدروشدتاسیس

.باشدمینفر85دانشگاهایننوبلجایزهبرندگانکلتعداد•

17کهاستبودهدالرمیلیون2015،696.89سالدردانشگاهپژوهشیاعتبار•
وشلل،اینتگوگل،فورد،هایشرکتن یراسپانسرهاییازمبلغایندرصد

.استشدهتامینسامسونگ

وثبتبهموفق،دانشگاهاینفناوریمجوزصدورمرکز،2015مالیسالدر•
.کردکسبدرآمددالرمیلیون46.2راهاینازوشدهاختراع795پروانهاخذ

موسسه فناوری ماساچوست



دااگشنه شهید چمران اهواز

هایبرنامهقالبدردانشگاهایناساتیدودانشجویانباشرکت700حدود•
MITمانندمختلف Energy InitiativeوIndustrial Liaison

Programدارندهمکاری.

،Boseچونمعروفیشرکتهایجملهازفعالشرکت30000حدود•
Dropbox،iRobotدانشگاهاینالتحصیلفارغدانشجویانیااساتیدتوسط

وشدهاستخدامشرکتهاایندرنفرمیلیون4.6حدودتاکنونوشدهتاسیس
.دارنددالرتریلیون1.9حدودایساالنهسود

نامبهبازدسترسیباسیستمیکایجادبادانشگاهاین،2011سالدر•
MITX،وسطتکهرارایگانآنالینکالسهایازاستفادهامکانهمگانبرای
.تاسکردهفراهممیشود،ارائهمختلفهایزمینهدرودانشگاهآناساتید

موسسه فناوری ماساچوست



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9تعداد اختراعات ثبت شده طی سالهای 

موسسه فناوری ماساچوست 

۱289

%43.8:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری موسسه فناوری ماساچوستدااگشنه شهید چمران اهواز

178.7-موسسه فناوری ماساچوست

48.7-میانگین
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دانشگاه هاروارددااگشنه شهید چمران اهواز

دالر57200: هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه-درصد 5.2: نرخ پذیرش
نفر 2259: تعداد اعضای هیات علمی-نفر 20152: تعداد دانشجویان

هکتار85: مساحت-9:1: نسبت دانشجو به استاد



دااگشنه شهید چمران اهواز

1636سالدرآمریکاماساچوستایالتکمبریجشهردرهاروارددانشگاه•
.باشدمیکشورایندانشگاهقدیمیترینوشدتاسیسمیالدی

نایاساتیدوآموختگاندانشبهپولیتزرجایزه48ونوبلجایزه47تاکنون•
.استشدهاهدادانشگاه

دودحوشوندمیپذیرشوانتخابکارشناسیدورهدانشجو6700سالهردر•
کنندمیشرکتHarvardXکالسهایدرنیزکشور195ازنفرمیلیونیک
.باشدمیدانشگاهآموزشیرایگانبرنامهکه

.استدالرمیلیون800ازبیشدانشگاهساالنهپژوهشیبودجه•

دانشگاه هاروارد



دااگشنه شهید چمران اهواز

ازحمایتبااست،شدهتاسیس2011سالدرکهدانشگاهنوآوریآزمایشگاه•
700کیلتشساززمینهتاکنوننوآوری،وکارآفرینیبهمندعالقهدانشجویان

.استبودهموفقشرکت

درنیزآنهایهزینهودالرمیلیارد4.5بربالغ2015سالدردانشگاهدرآمد•
گاهدانشبهیافتهاختصاصموقوفاتمیزان.استبودهمبلغهمینحدود

.باشدمیدالرمیلیارد37.6بربالغنیزسالایندرهاروارد

باشند،داشتهدرآمددالر65000ازکمترساالنهآنهاوالدینکهدانشجویانی•
دریلتحصبهشهریهپرداختبدوندانشگاه،درپذیرشصورتدرتوانندمی

.بپردازندهاروارددانشگاه

بزرگترینکتاب،جلدمیلیون20حدودداشتنباهاروارددانشگاهکتابخانه•
.استجهاندانشگاهیکتابخانه

دانشگاه هاروارد



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9ثبت شده طی سالهای تعداد اختراعات 

دانشگاه هاروارد 

824

%24:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری دانشگاه هاروارددااگشنه شهید چمران اهواز

112.5–دانشگاه هاروارد 

48.7-میانگین
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علم و فناوری پیشرفته کره موسسه دااگشنه شهید چمران اهواز

نفر  1140: تعداد اعضای هیات علمی-نفر 10249: تعداد دانشجویان
هکتار 185: مساحت-9:1: دانشجو به استادنسبت 



دااگشنه شهید چمران اهواز

ترینقدیمیوشدتاسیسجنوبیکرهدولتتوسط1971سالدردانشگاهاین•
شهرهسدرآنهایدانشکدهکهباشدمیکشورآنمهندسیوعلومدانشگاه
.دارندقراربوسانوسئولدائجون،

مریکاآمهندسیهایدانشگاهپژوهشیوآموزشیروشبامشابهدانشگاهاین•
برنامه.استانگلیسیزباندانشگاهایندرآموزشزبان.استشدهمدلسازی
بروهعالتامیدهداجازهدانشگاهایندانشجویانبهمدرکدوگانهتخصیص

طرفهایدانشگاهازیکیازهمزماندانشگاه،آنازدانشگاهیدرجهاخذ
ملیدانشگاهجورجیا،فناوریموسسهملون،کارنگیدانشگاهشاملقرارداد

اخذیدانشگاهمدرکمونیخفنیدانشگاهوبرلینفنیدانشگاهدانمارک،
ایجادهمچنینودانشگاهیبینارتباطاتتقویتدرامراینکهنمایند

.استموثردانشگاهآنالتحصیالنفارغبرایبیشترموقعیتهای

موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 



دااگشنه شهید چمران اهواز

عنوانتحتایبرنامهدانشجویان،درکارآفرینیارتقایهدفبادانشگاهاین•
حمایترادانشجویانتجاریهایایدهکهمیکندبرگزارراKAISTاستارتاپ

ارتهایتجاینبرایکشورازخارجیاداخلازگذارانیسرمایهونمودهتقویتو
.یابدمینوپا

459کهاستبودهدالرمیلیون2013،765سالدردانشگاهکلبودجه•
.استشدهحاصلپژوهشیقراردادهایطریقازآندالرمیلیون

موسسه علم و فناوری پیشرفته کره 



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9ثبت شده طی سالهای اختراعات تعداد 

KAIST

9۱۱

%83.۵:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری موسسه علم و فناوری پیشرفته کرهدااگشنه شهید چمران اهواز

91.2-موسسه علم و فناوری پیشرفته کره

48.7-میانگین
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دانشگاه لوون بلژیکدااگشنه شهید چمران اهواز

نفر  52959: دانشجویانتعداد -یورو 890: هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه
5:1: نسبت دانشجو به استاد–نفر 11986: اعضای هیات علمیتعداد 



دااگشنه شهید چمران اهواز

اینمیالدی1968سالدر.شدتاسیسمیالدی1425سالدردانشگاهاین•
منطقهردوزبانفرانسویآنهاازیکیکهشدتجزیهدانشگاهدوبهدانشگاه
.داردقرارلوونتاریخیشهردروزبانهلندیدیگریوبلژیکوالونی

درکهتاسدنیاتوسعهوتحقیقموسساتبزرگترینازیکیلووندانشگاه•
ورتباطاتاسیستمهایوتکنولوژینانومیکروالکترونیک،چونهاییزمینه

تردف.برمیداردگامامروزصنعتینیازهایازجلوترسال10تا3بیناطالعات
انتقالدفاتراولینازوشدتاسیس1972سالدردانشگاهتوسعهوتحقیق

فضایوآزمایشگاهیامکاناتگذاردناختیاردرباکهاستاروپادرتکنولوژی
مرحلهتادانشگاهدرنوپاهایشرکترشدبهمرحله،چندطیدرکاری

.نمایدمیاقداممطرحشرکتهایبهآنهاواگذارییاوکاملاستقالل

.استبودهیورومیلیون426ازبیش2014سالدردانشگاهپژوهشیبودجه•

دانشگاه لوون بلژیک



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9ثبت شده طی سالهای تعداد اختراعات 

دانشگاه لوون 

3۰۱

%37.2:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری دانشگاه لووندااگشنه شهید چمران اهواز

56.1-دانشگاه لوون

48.7-میانگین
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دانشگاه علم و فناوری پوهانگ دااگشنه شهید چمران اهواز

نفر 269: تعداد اعضای هیات علمی-نفر 3055: تعداد دانشجویان
هکتار 161: مساحت-11:1: دانشجو به استادنسبت 



دااگشنه شهید چمران اهواز

شرکتتوسط1986سالدرکهاستخصوصیدانشگاهیکدانشگاهاین•
بااتنگیتنگارتباطوشدتاسیسپوهانگشهردرجنوبیکرهPOSCOفوالد
.داردصنعت

قراردادهایانعقادراهازدالرمیلیون149ازبیش2015سالدردانشگاهاین•
.استکردهکسبدرآمدپژوهشی

اصیخزمینهرویبرهریکودارندفعالیتدانشگاهایندرپژوهشیواحد72•
.میکنندفعالیت

دانشگاه علم و فناوری پوهانگ 



دااگشنه شهید چمران اهواز

ابو"علمجنگ"عنوانباعلمیرقابتیکسالهرتاکنون،2002سالاز•
ابرقابتوتعاملبرایدانشگاهایندانشجویانتشویقوترغیبهدف

،2015السدر.میشودبرگزارکرهپیشرفتهفناوریوعلمدانشگاهدانشجویان
اتمسابقورزشی،مسابقاتجملهازمختلفبخشهایدرروزهدورقابتاین
زاربرگمصنوعیهوشنویسیبرنامهچالشوعلمیکوییزهایکردن،هک
.شد

علم و فناوری پوهانگ دانشگاه



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9ثبت شده طی سالهای تعداد اختراعات 

علم و فناوری پوهانگ دانشگاه 

367

%8۱.7:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



علم و فناوری پوهانگ دانشگاه تاثیر تجاری دااگشنه شهید چمران اهواز

91.1–دانشگاه علم و فناوری پوهانگ 

48.7-میانگین
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دانشگاه توکیودااگشنه شهید چمران اهواز

دالر 5000: هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه-درصد 34.2:  نرخ پذیرش
نفر 4624: تعداد اعضای هیات علمی-نفر 26199: دانشجویانتعداد 

6:1: نسبت دانشجو به استاد



دااگشنه شهید چمران اهواز

درملیدانشگاهاولینوشدتاسیسمیالدی1877سالدرتوکیودانشگاه•
.باشدمیژاپن

ومعلوهایرشتهازوسیعیطیفوبودهجامعدانشگاهیکدانشگاهاین•
ذیرشپ.شوندمیتدریسآندرانسانیعلوموپزشکیکشاورزی،مهندسی،
.باشدمیورودیآزمونطریقازنیزدانشجویان

توکیواهدانشگدرتحقیقاتیمشترکهایپروژهدردنیاسراسرازشرکت200•
.دارندحضور

2015سالدرفیزیکنوبلجایزهجملهازفیلدزمدالونوبلجایزه12تاکنون•
اینالتحصیالنفارغبه2016و2015سالهایدرپزشکینوبلجایزهو

.استشدهاهدادانشگاه

دانشگاه توکیو 



دااگشنه شهید چمران اهواز

پژوهشی،قراردادهایدولتی،بودجهمحلاز2015سالدردانشگاهدرآمد•
هزینهودالرمیلیارد2.6بربالغدانشجویانتحصیلشهریهوبیمارستاندرآمد
.استبودهدالرمیلیارد2.2بربالغنیزدانشگاههای

صدوروثبتمرکزتوسطمعنویمالکیتحقواختراعاتثبتازحاصلدرآمد•
شدهگزارشدالرمیلیون47.7بربالغ2015سالدردانشگاهاختراعاتپروانه
.است

وافرادازبالعوضکمکمورد12000ازبیشدانشگاهاین2014سالدر•
میلیون20بربالغحمایتاینکهاستکردهدریافتدانشگاهحامیموسسات

.استبودهدالر

دانشگاه توکیو 



دااگشنه شهید چمران اهواز

10وبنیادینپژوهشهایانجامصرفدانشگاهپژوهشیدرآمددرصد70حدود•
بهنیزمشخصیبودجه.یابدمیاختصاصجوانپژوهشگرانبهنیزآندرصد

صیمرخدلیلبهکهپژوهشگریزنانازحمایتبهنیزوجدیدهایپژوهش
.یابدمیاختصاصاند،بودهپژوهشفضایازدورمدتیزایمان

دانشگاه توکیو 



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9ثبت شده طی سالهای تعداد اختراعات 

دانشگاه توکیو 

923

%۵2.۵:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری دانشگاه توکیودااگشنه شهید چمران اهواز

52.7-دانشگاه توکیو 48.7-میانگین
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دااگشنه شهید چمران اهواز

نام کشور نام دانشگاه رتبه

کره جنوبی علم و فناوری پیشرفته کرهموسسه 1

ژاپن دانشگاه توکیو 2

کره جنوبی دانشگاه ملی سئول 3

ژاپن دانشگاه اوزاکا 4

کره جنوبی دانشگاه علم و فناوری پوهانگ 5

ژاپن دانشگاه توهوکو 6

2۰۱6دانشگاه نوآور آسیا در سال  7۵
براساس رتبه بندی موسسه رویترز



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱6دانشگاه نوآور آسیا در سال  7۵

براساس رتبه بندی موسسه رویترز

نام کشور نام دانشگاه رتبه

کره جنوبی دانشگاه سونگ کیون کوان 7

کره جنوبی دانشگاه یونسای 8

ژاپن دانشگاه کایو 9

سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 10

: : :

مالزی مالزیدانشگاه پوترا 73

استرالیا دانشگاه جنوب استرالیا 74

مالزی دانشگاه ماالیا 75



دااگشنه شهید چمران اهواز

دانشگاه هاتعداد نام کشور

22چین

20کره جنوبی

20ژاپن

6استرالیا

2سنگاپور

2هند

2مالزی

1نیوزلند

دانشگاه 7۵میزان حضور کشورهای آسیایی در رتبه بندی 
نوآور آسیا



دانشگاه ماالیادااگشنه شهید چمران اهواز

دالر 9600:  هزینه ساالنه تحصیل و اسکان در دانشگاه
نفر 2449: تعداد اعضای هیات علمی-نفر 21045: تعداد دانشجویان
هکتار 309: مساحت-9:1: دانشجو به استادنسبت 



دااگشنه شهید چمران اهواز

جنوبدر1949سالدرکهاستمالزیدانشگاهترینقدیمیماالیادانشگاه•
.استشدهتاسیسکواالالمپورشهرغربی

80حدودکهاستدالرمیلیون85.3حدوددانشگاهاینساالنهپژوهشیبودجه•
.شودمیتامیندولتتوسطآندرصد

ازاعممختلفهایزمینهدروبودهجامعدانشگاهیکماالیادانشگاه•
این.ردازدپمیدانشجویانپذیرشبهپزشکیعلوموانسانیعلوممهندسی،
.استبرخوردارنیزدانشگاهیپیشرفتهبیمارستانیکازدانشگاه

دردنیاربرتهایدانشگاهباشدهمنعقدهاینامهتفاهمبراساسدانشگاهاین•
موثربسیاراهدانشگرتبهارتقایدرکهداردفعالیتدانشجوواستادتبادلزمینه
.استبوده

دانشگاه ماالیا



دااگشنه شهید چمران اهواز
2۰۱4تا  2۰۰9اختراعات ثبت شده طی سالهای 
دانشگاه ماالیا 

۵7

%24.6:درصد موفقیت اختراعات ثبت شده در این دانشگاه



تاثیر تجاری دانشگاه ماالیادااگشنه شهید چمران اهواز

10.5-دانشگاه ماالیا

48.7-میانگین
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دااگشنه شهید چمران اهواز

اکارلیکمعتبرموسسهتوسطکههادانشگاهدیگربندیرتبهیکبراساس
دانشگاهبرترین133رتبهدرماالیادانشگاهاست،شدهانجام(QS)سیموندز

2016سالدرآسیابرتردانشگاه350لیستدرهمچنین.داردقرارجهانهای
.داردقرار27رتبهدرماالیادانشگاهاست،شدهمنتشرموسسهاینتوسطکه

آسیابرتردانشگاه350لیستدرایرانهایدانشگاهازیکهیچناممتاسفانه
.نداردوجود

سیموندزجایگاه دانشگاه ماالیا در رتبه بندی موسسه کاکارلی



دااگشنه شهید چمران اهواز

کافیپژوهشیبودجهاختصاص•

خالقیتونوآوریمراکزموثرفعالیتوتاسیس•

مسیردردانشگاهدرآمدزاییونوپاهایشرکتونوهایایدهازحمایت•
بزرگترشرکتهایدرآنهاادغامیاوشرکتهاسازیمستقل

صنعتیبزرگشرکتهایمالیحمایتجلب•

دانشجوپذیرشازپیشالزمپژوهشیوآموزشیزیرساختهایایجاد•

وبهتریآموزشسابقهبادانشجویانیپذیرشطریقازورودیکیفیتافزایش•
خروجیکیفیتارتقایجهتکادرآموزشیکیفیتافزایش

:  جمع بندی
دانشگاهدر ارتقای شاخصهای نوآوری موثر در عوامل 



دااگشنه شهید چمران اهواز

باموثرترارتباطجهتآموزشیکادرودانشجویانالمللیبینهایزبانتقویت•
جهان

ادلهمببراینامهتفاهمانعقادومنطقهوجهانمطرحهایدانشگاهباتعامل•
پژوهشوآموزشکیفیتارتقایهدفبادانشجوواستاد

هنوآورانهایایدهاعمالودانشگاهیمدیریتموفقهایمدلازالگوبرداری•
تروسیعمقیاسبهآنتعمیمودانشگاهیشهرسطحدر

سایتوبدرمختلفهایگروهپژوهشیوآموزشیفعالیتهایکلیهانعکاس•
بهترملتعاجهتالمللیبینهایزبانبهاطالعاتاینارائهودانشگاهرسمی

جهانهایدانشگاهوموسساتبا

:  جمع بندی
شاخصهای نوآوری در دانشگاه موثر در ارتقای عوامل 



از توهج شما با سپاس


