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هامعرفى نظام هاى رتبه بندى جهانى دانشگاه 
و

نظام ها بررسى شاخص هاى این 



:مطالبفهرست

رتبه بندینظام هایکلیمعرفی•

رتبه بندینظام هایتشریح•

رتبه بندینظام هایبیندرمشترکشاخصچندبررسی•



رتبه بندینظام هایکلیمعرفی
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رتبه بندینظام هایکلیمعرفی

(ARWU)شانگهایرتبه بندینظام•

(QS)اسکیورتبه بندینظام•

(THE)تایمزعالیآموزشبندیرتبهنظام•

(Leiden)لیدنبندیرتبهنظام•

(SIR)سایمگوبندیرتبهنظام•

(Webometrics)وبومتریکبندیرتبهنظام•
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رتبه بندی آکادمیک دانشگاههای جهان

Academic Ranking World University (ARWU)

http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
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Academic Ranking World University (ARWU)

دانشگاه بیرجند در این رتبه بندی قرار ندارد
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نظام رتبه بندى جهانى دانشگاههای کیو اس

QS World University Rankings

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
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QS World University Rankings

دانشگاه بیرجند در این رتبه بندی قرار ندارد
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رتبه بندی جهانی آموزش عالی تایمز

THE (Times Higher Education) 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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THE (Times Higher Education)

قرار دارد1001+دانشگاه بیرجند در رتبه 
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نظام رتبه بندی لیدن

CWTS Leiden Ranking
https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list
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CWTS Leiden Ranking

دانشگاه بیرجند در این رتبه بندی قرار ندارد
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سایمگونظام رتبه بندی

SIR – SCImago Institutions Rankings
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قرار دارد809دانشگاه بیرجند در رتبه 

15 SIR – SCImago Institutions Rankings



وبومتریکنظام رتبه بندی

Webometrics– Ranking web of Universities
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Webometrics– Ranking web of Universities17



رتبه بندینظام هایتشریح
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رتبه بندی آکادمیک دانشگاههای جهان

Academic Ranking World University (ARWU)
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Academic Ranking World University (ARWU)

عالیآموزشمؤسسه(Institute of Higher Education)سالازچینتونگجیائوشانگهایدانشگاهبهوابسته
درکشورنایهایدانشگاهبیشترحضورامکانکردنفراهمبرایبندیرتبهجدیدنظامیکارائههدفباومیالدی۲۰۰۳

.آمدوجودبهدنیا،برتردانشگاه۵۰۰بین

تحتایمجموعهدرهرسالهرانظاماینتوسطبرتردانشگاه۵۰۰بندیرتبهنتایجمجموعهشانگهایتونگجیائودانشگاه
هایاهدانشگبندیرتبههدفباچینکشوردروسیعپروژهایانجامبهآنفعالیتآغاز.کندمیمنتشرARWUنام

میمنتشرستاکونومیمجلهدربندیرتبهایننتایج.گرددمیبازجهانیسطحباچیندانشگاههایفاصلهسنجشوجهان
.شود

بندیرتبهARWUاستفادهباتاثقابلودسترسدرعلنی،عینی،مقایسهقابلالمللیبینمعیارهایازکهکندمیادعا
آنهابهمربوطآمارهایباهمراهجهانیوایمنطقهسطحدررادانشگاههابندیرتبهفهرستهایبندیرتبهاینکند،می

.کندمیفراهم

بندی،رتبههایسیستمازدیگربرخیبرخالفARWUنمیدستبهرقیبدانشگاههایازراخودنیازموردهایداده
.کندمیآوریجمعآنهارسانیاطالعهایپایگاهازرامربوطهاطالعاتبلکهآورد

بهگروههردر.استشدهایجاددانشگاههاعملکردگیریاندازههدفباومتفاوتمعیاربراساسشانگهایبندیرتبهنظام
اندردهککسبکلدرکهامتیازهاییبراساسهادانشگاهنهایتدرکهگیردمیتعلق۱۰۰امتیازعملکردبهترینبادانشگاه

.شوندمیبندیرتبه
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 گروهیمعیارهای معیارهای شخصی و »گروه ۲معیارهای مورد استفاده در این سیستم را به شکلی می توان به  »
.تقسیم کرد

 شخصیمعیارهای

(Alumni) یاضیاتتعداد کل فارغ التحصیالن برنده جایزه نوبل در زمینه های علمی و یا برنده مدال فیلد در ر  .
(.  درصد۱۰)وزن اختصاص داده شده 

(Award ) اضیاتکل اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل در زمینه های علمی و یا برنده مدال فیلد در ریتعداد .
(.  درصد۲۰)وزن اختصاص داده شده 

(HiCi ) کل پژوهشگران با استناد باال در همه حوزه های موضوعی نمایه شده در پایگاه اطالع رسانیتعدادISI

(.درصد۲۰)وزن اختصاص داده شده 

Academic Ranking World University (ARWU)21



 معیارهای گروهی

(N & S)  کل مقاله های منتشرشده در مجالت تعدادNature وScience وزن اختصاص داده شده . سال گذشته۵در
(.درصد۲۰)

(PUB) اص داده وزن اختص. تعداد کل مقاله های نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی در سال گذشته
(.  درصد۲۰)شده 

(PCP) کل (. یعلمسرانه کارهای برجسته )آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه عملکرد
رتبه بندی نویسندگان (. درصد۱۰)وزن اختصاص داده شده . گذشته تقسیم بر تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقتمعیار ۵امتیازات 

ARWU، حوزه موضوعی کلی مورد برسی قرار میدهند۴معیار ذکر شده را در ارتباط با:

 کیفیت آموزش

 کیفیت اعضای هیات علمی

 برون داد پژوهشی

  بهره وری

Academic Ranking World University (ARWU)22



 کیفیت آموزش
که ( رالیسانس، فوق لیسانس، دکت)این معیار برای اشخاصی . به دست می آیدAlumniاطالعات مربوط به این حوزه از طریق معیار 

طی ساده جوایز مورد نظر را دریافت کرده اند تعریف شده است، همه جوایز و مدال ها دارای وزن یکسانی نیستند و براساس یک طرح خ
درصد را و جوایز دریافت شده در ۱۰۰، امتیاز ۱۹۹۱برای مثال جوایز دریافت شده بعد از سال . ارزش آنها از زیاد به کم مرتب میشود

نشان داده ALUاختصاریاین معیار با عالمت . درصد و غیره را به خود اختصاص می دهد۹۰، امتیاز ۱۹۹۰تا ۱۹۸۱فاصله سالهای 
. میشود

Academic Ranking World University (ARWU)23



 کیفیت اعضای هیأت علمی

.. معیار مورد بررسی قرار می گیرد ۲در این حوزه اطالعات مربوط به 

درصد برای ۹۰و امتیاز ۲۰۰۱درصد برای برندگان جوایز بعد از سال ۱۰۰صورت یک طرح خطی ساده امتیاز یه : Awardمعیار . 1
این . در نظر گرفته میشود۱۹۲۰تا ۱۹۱۱درصد برای برندگان سالهای ۱۰که در نهایت امتیاز ... و۲۰۰۰تا ۱۹۹۱برندگان سال های 
.تعریف شده استAWAبرچسب معیار به اختصار با 

حوزه علمی معرفی شده توسط مؤسسه علمی تامسون که شامل فهرستی از ۲۱با استناد باال در :  پژوهشگرانمعیار تعداد . ۲
این معیار با عالمت . حوزه موضوعی تامسون داشته اند۲۱ساله در ۲۰نفر از افرادی است که باالترین میزان استناد را در یک دوره ۲۵۰

.می شودشناخته HiCiاختصاری 
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 برونداد پژوهشی

گیردبرای جمع آوری اطالعات مورد نیاز در این حوزه داده های معیار مورد بررسی قرار می 

:  گذشتهسال ۵در Scienceو Natureتعداد مقاله های منتشرشده اعضای هیأت علمی در مجله های . 1

نویسنده )درصد برای اولین نویسنده همکار ۵۰درصد به نویسنده مسؤول، ۱۰۰این معیار امتیازها به این صورت است که امتیاز در 
درصد برای نویسنده همکار بعدی و ۲۵و .( همکار دوم در صورتی که نویسنده همکار اول شرایطی همانند نویسنده مسؤول داشته باشد

.شده استتعریف N&Sاین معیار با عالمت . درصد برای دیگر نویسندگان همکار۱۰

ره یک شمارش تعداد مقاله های منتشرشده اعضای هیأت علمی با استفاده از داده های پایگاه علمی تامسون در یک دو. ۲
.استPUBعالمت اختصاری این معیار . ساله
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 بهره وری

یأت علمی معیار مورد نظر در این حوزه معیاری است که عملکرد آموزشی دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان و اعضای ه
معیار باال تقسیم بر تعداد ۵دانشگاه یا به عبارت دیگر سرانه کارهای برجسته علمی را نشان میدهد که شامل امتیاز کل 

ه دست این مقیاس زمانی که نتوان معادل تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت را ب. اعضای هیأت علمی تمام وقت است
.است PY (PCP)معیارعالمت اختصاری این . آورد، نادیده گرفته میشود

Academic Ranking World University (ARWU)26



توان تاریخچه مربوط به دانشگاههای مورد نظر را در قرن های گذشته از می ARWUبا استفاده از نتایج حاصل از نظام رتبه بندی 
سال گذشته را از ۵سال گذشته را به وسیله شاخص نویسندگان با استناد باال و ۲۰تا ۱۰و  Alumni –Awardشاخصطریق 

را در زمینه کیفیت انتشارات ها مؤسسههمچنین این رتبه بندی میزان عملکرد جاری دانشگاهها و . بررسی کرد N & Sطریق شاخص 
به داده های مورد نیاز در نظام رتبه بندی شانگهای از منابع مختلفی به دست می آید که.منعکس می کند PUBشاخصاز طریق 

.ذکر شده اند۲طور خالصه در جدول 

جهاندانشگاههایرسایباکشورایندانشگاههایعلمیسطحفاصلهتعیینهدفباچینتوسطکهبودهعظیمیپروژهبندیرتبهاین
بهآنهامدهعکهداردوجودبندیرتبهاینبهنیزشدیدیانتقادهای.استشدهبودنبیطرفبرسعیآندرواستپذیرفتهانجام

.دارندبندیرتبهایندررانقشمهمترینطبیعیعلوممثالبرایمیگردند،برآنمعیارهای

Academic Ranking World University (ARWU)27



نظام رتبه بندى جهانى دانشگاههای کیو اس

QS World University Rankings
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رابرتردانشگاه7۰۰وارزیابیشاخصششازاستفادهباراجهاندانشگاه هایساالنه،۲۰۰۴سالازاس.کیورتبه بندینظام
عضوهربهناداستمیزانعلمی،هیئتاعضایبهدانشجونسبتشاغل،افراداعتباردانشگاه،اعتبارشاخص های.می نمایدمعرفی
دانشگاه هایفیکارزیابیشاخص هایمهمترینازبین المللیدانشجویتعدادبین المللی،علمیهیئتاعضایتعدادعلمی،هیئت
ازینظرسنجطریقازبندیرتبهنظامایننیازمورداطالعات.گیردمیقراراستفادهموردکیو اسنظامتوسطکهاست

پراه هادانشگخودکهپرسشنامه ایواسکوپوساستنادیپایگاهکارفرمایان،ازنظرسنجیموضوعی،حوزهایصاحب نظران
.شودمیگردآوری کنند،می

صورتانگلستانیموندزسکاکارلیموسسهتوسطکهاستالمللیبینبندیرتبههاینظاممعتبرترینازیکیاسکیوبندیرتبه
هایوزهحدرهادانشگاهسنجشوارزیابیدهدمیانجامساالنهصورتبهپایگاهاینکهمهمیبندیرتبهازیکی.گیردمی

تعدادایان،کارفرمارزیابیدانشگاه،شهرتبررسیشاخصچهاراساسبرکیواسموضوعیبندیرتبه.استمختلفموضوعی
جهتموضوعی،حوزههربامتناسبوزنیباکدامهرهاشاخصاینوپذیردمیصورتh-indexومقالههرازایبهاستنادها
استنادیایگاهپطریقازاسکیوموضوعیبندیرتبهنیازمورداطالعاتازبخشی.گردندمیمشخصهادانشگاهبهترینمعرفی

.آیدمیدستبههانظرسنجیازحاصلاطالعاتازنیزدیگربخشواسکوپوس
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ازرویدنبالهبهنظامیایجاداس.کیوبندیرتبهانتشارازاصلیهدفARWUبریتانیاییدانشجویانبهایاندازهتاکهاست
رتبهیوهش.کندراهنماییمناسبعالیآموزشمؤسسهیادانشگاهانتخابوعالیآموزشوضعیتدربارهآنهامطالعاتزمینهدر

شدهاقتباسدنیاهایدانشگاهوهامؤسسهمسؤولیتازگستردهنظرسنجیبهتوجهباومنطقهنیازهایبرمبتنینظاماینبندی
.استهااهدانشگوهامؤسسهتوانمندیدهندهنشانعواملتعیینراستایدراند،شدهلحاظنظامایندرکههاییشاخص.است

:استزیرشرحبهکیفیوکمیمعیار۶شاملنظامایندربررسیموردمعیارهای

پژوهشیکیفیت

آموزشیکیفیت

المللیبینگرایش
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پژوهشیکیفیت
ضوعیموهایحوزهدردانشگاههاسایرعلمیهیأتاعضایسنجینظرازحاصلامتیازهایازمرکب:(نظرسنجی)آکادمیکاعتبار.۱

درصد۴۰شدهدادهاختصاصوزن.شدهتقسیم
بانکطریقاز(ساله۵)زمانیبازهیکدرافرادپژوهشیعملکردبررسیازکهامتیازی:علمیهیأتعضوهربهمربوطاستنادهای.۲

.استدرصد۲۰شدهدادهاختصاصوزن.آیدمیدستبهاسکوپوساطالعات
وزن.جدیدافرادداماستخبراینظرسنجیپاسخهایبراساسکارفرمایانبررسیامتیاز:(کارفرمایانپیمایش)کنندگاناستخدامنظر.۳

.درصد۱۰شدهدادهاختصاص
آموزشیکیفیت

.درصد۲۰شدهدادهاختصاصوزن.دانشجوبهعلمیهیأتاعضاینسبت.۴
المللیبینگرایش

.درصد۵شدهدادهاختصاصوزن.مناسبالمللیبینعلمیهیأتتعدادبراساس:المللیبینعلمیهیأتامتیاز.۵
.درصد۵شدهدادهاختصاصوزن.مناسبالمللیبیندانشجویانتعدادبراساس:المللیبیندانشجویامتیاز.۶

درراهامقالهبهاستنادکهاسکوپوسدادهپایگاهازاستفادهباعلمیهیأتاعضایهایمقالهبهاستنادمیزانبندیرتبهنظامایندر
.میدهدپوششراهامجلهازوسیعیطیفپایگاهاین.شودمیاستخراجگیرد،میاندازهجهانیسطح

دانشجوبهعلمیهیأتنسبت.اندکردهارائهمؤسسهبههادانشگاهخودکهشودمیگیریاندازهارقامیوآمارازاستفادهباآخرمعیار۲
ضایاعنسبت.میدهدنشانمیدهد،اختصاصدانشجوهربهعلمیهیأتعضوکهرازمانیمدتمیزاناینچراکهداردزیادیاهمیت
دانشگاهتمایلزنیودانشگاهآنعلمیهیأتاعضایبهنسبتدانشگاهیکالمللیبینهایدرخواستتعدادالمللی،بینعلمیهیأت
دردانشگاهنآتوانمندیبیانگرنیزالمللیبیندانشجویاننسبتنهایتدر.میدهدنشانراجهانسراسرازعلمیهیأتجذببرای

جذببرایهادرکردنبازبرایدانشگاهتعهداتدهندهنشانودانشجویانبرایفرصتیبیانگرمعیاراین.استالمللیبینعرصة
.استآموزششدنجهانیبهتوجهباکشورازخارجدانشجویان
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۲۰۱۸سالاسکیوکلیحیطه۵دربندیرتبه:

صورتانیانسعلوموهنرواجتماعیعلومپزشکی؛وزیستیعلومفناوری؛ومهندسیطبیعی؛علومحیطه۵درکهبندیرتبهدر
دنیارتربهایدانشگاهبیندررتبهدارایپزشکی-زیستیعلوموفناوری-مهندسیحیطه۲درایرانهایدانشگاهاست،پذیرفته

.استمشاهدهقابلزیرجدولدرآننتایجکهاندشده
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بر اساس معیارهای وب سایت۲0۲0رتبه بندی دانشگاه های ایران برای سال  QS

۲0۲0رتبه سال  نام دانشگاه  رتبه دانشگاه در ایران

407

Sharif University of 

Technology

1

489 Amirkabir University 

of Technology

2

650 - 601 Iran University of 

Science and 

Technology

3

650 - 601 University of Tehran 4

1000 - 801 Shahid Beheshti 

University

5

1000 - 801 ShirazUniversity 6



رتبه بندی جهانی آموزش عالی تایمز
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 از . با همکاری موْسسةٌ کاکارلی سیموندز تولید می شد۹۲۰۰تا ۲۰۰۵بندی جهانی آموزش عالی تایمز که بین سال های رتبه
ی تامسون با هدف پیشرفت و بهبود شاخص های رتبه بندی تصمیم گرفت در یک رتبه بندی مستقل و با همکار۲۰۱۰سال 

.مورد بررسی قرار می دهد( گروه کلی۵در )شاخص عملکردی مستقل را ۱۲این رتبه بندی . رویترز شروع به کار کند

۱ . درصد۰۲آموزش و یادگیری وزن اختصاص داده شده

درصد۱۵: اعتبار آموزشی( الف

درصد۴/۵: نسبت استاد به دانشجو( ب

درصد۲/۲۵: تعداد دانشجویان دور دکتری/ تعداد مدارک دکتری اهداشده( ج

درصد۶: تعداد مدارک دکتری اهداشده به ازای تعداد اعضای هیأت علمی( د

درصد۲/۲۵: درآمد موْسسه از طریق فعالیت های علمی کار کنان( ه
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۲ .درصد۲/۵وزن اختصاص داده شده . درآمد صنعتی

درصد۲/۵: درآمدهای پژوهشی بخش صنعتی( الف

۳ .درصد۳0وزن اختصاص داده شده . استنادات تأثیر پژوهش

درصد۳۰(: متوسط نرمال شدة استنادات مقاله ها)تأثیر استناد ( الف

۴ . درصد۳0پژوهش درآمد و اعتبار وزن اختصاص داده شده

درصد۱۸: اعتبار پژوهشی( الف

درصد ۶: درآمدهای پژوهشی( ب

درصد۶: مقاله های علمی اعضای هیأت علمی( ج

۵ .درصد7/۵وزن اختصاص داده شده : چشم انداز بین المللی

درصد۲/۵: نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان( الف

درصد ۲/۵: نسبت هیأت علمی بین المللی به کل هیأت علمی( ب

درصد۲/۵: مقاله های علمی حاصل همکاری بین المللی( ج
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نظام رتبه بندی لیدن

CWTS Leiden Ranking
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هلندلیدندانشگاهفناوریوعلممطالعاتمرکزتوسطلیدندانشگاهبندیرتبهنظام(CWTS)انتشاراتبراساسو
Webپایگاهدرشدهثبت of Scienceبارادنیابرتردانشگاه۵۰۰واستشدهانجاماجتماعیعلوموعلومحوزه۲در
.استکردهشناساییخود

کتابهایپژوهشنتیجةلیدنبندیرتبهنظام.استهمکاریوتأثیرمعیار۲براساسبندیرتبهاینهایشاخص
وشدمنتشر۲۰۰7سالدرباراولینبرایکهاستلیدندانشگاهفناوریوعلوممطالعاتمرکزدرشدهانجامسنجی
هادانشگاهاتانتشاردربارةنیازمورداطالعاتنظامآیندر.استاروپاهایدانشگاهبهمربوطتنهابندیرتبهاینپوشش

.شودمیآوریجمعWoSپایگاهطریقاز



سایمگونظام رتبه بندی

SIR – SCImago Institutions Rankings
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ای اطالعاتی تحلیل و ارزیابی اطالعات در پایگاه ه, سایمگو یک گروه پژوهشی پیشرفته در حوزه ارزیابی علوم است که به تجزیه
مله تالش های از ج. اسپانیا استگرانادای و دانشگاه اسپانیا اعضای این گروه پژوهشی متشکل از شورای پژوهشی . بزرگی می پردازد

ه بندی مجله رتبسایمگو و رتبه بندی موْسسه های پروژة تحلیل و بررسی های علمی اطالعات می توان به , سایمگو در زمینةٌ تجزیه
.اشاره کردسایمگو های 

 طح جهانی است ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و مژسسه ها با تأکید بر فعالیت های پژوهشی در سزمینة بندی موْسسه ها در پروژة رتبه
گروه ، همکاریکه براساس تعداد مقاله های علمی موسسه های تحقیقاتی دولتی و آموزش عالی کشورهای مختلف با توافق نامة 

.استبه دست آمده الزویر پژوهشی سایمگو و پایگاه دادةٌ اسکوپوس از انتشارات 
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منتشرشدههایپژوهشوهامقالهبهمربوطاطالعاتبررسیبندیرتبهاین.شودمیمنتشرساالنهصورتبهبندیردهاینگزارش
بانک(نتریجامعازیکیکمدستیا)ترینجامعکهاسکوپوسعظیماطالعاتیبانکطریقازرامعتبرهایهمایشوهامجلهدر

.دهدمیانجاماستجهاندرعلمیمکتوبدستاوردهایهای

ینا.شوندمیتقسیم....وهاشرکتدولتی،هاینمایندگیسالمت،نظامعالی،آموزش»نهادیبخش۵بههاموسسهنظامایندر
ورانپژوهشگهایپژوهشهایسیاستباارتباطدراطالعاتیتاپردازدمیبرگزیدههایموْسسهبندیرتبهبهپژوهشیگروه

.دهدقرارمندانعالقهاختیاردرجذابوعمومیایرسانهطریقازجهانیسطحدرراهاآنپژوهشیعملکردهای
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سایمگوهایموسسهبندیرتبه(SIR)بندیرتبهاینکندمیادعاپایگاهاین.شدمنتشراصلیشاخص۴گرفتننظردربا۲۰۱۱سالدر
نظامنایتازگیبه.استجهاندرمحورپژوهشهایموسسهوهادانشگاهپژوهشیبندیرتبههاینظامترینجامعوجدیدترینازیکی
هادانشگاهپژوهشیدستاوردهایارزیابیبرایقبلیشاخص۴بهرا(تعالیمیزانوتخصصینمایة)عملکردیجدیدشاخص۲بندیرتبه

بینشگیریاندازهومحاسبهچگونگیدرک.استدریافتیاستنادهایوهاموسسهعلمیهایخروجیبراساسهاشاخصاین.استافزوده
.کردخواهدارائهرابندیرتبهنظاماینزمینةدربیشتری

1.علمیدادبرونمیزان:

اسکوپوسپایگاههایدادهطبقبرمنتشرشدهعلمیهایپروندهوهامقالهتعداد

۲.المللیبینهایهمکاری:

خارجیهایموسسههمکاریبانظرموردموْسسه.(...ومشترکهایمقالهتحقیقاتی،هایپروژه)منتشرشدهعلمیآثار

۳.شدهسازینرمالتأثیر:

استکردهدریافتاستنادجهانیمیانگینبامقایسهدرموسسهیککهاستنادهایی.

۴.(باالکیفیتبا)معتبرهایمجلهازدرصد۲۰درانتشارمیزان:باکیفیتانتشار
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علمیدادبرونمیزان

دادبرونبهوطمربامتیاز.سازدمیآشکارراعلمیدانشتولیددرموسسهتواناییمعتبرءعلمیمجالتدرمنتشرشدهعلمیهایمقالهتعداد
شدهایجادارهمکنویسندهٌچندهمکاریباکهانتشاراتیدر.ایدمیدستبهقبیلاینازمواردیوپژوهشیعملکردوموسسهاندازبراساس

.شودمیدادهتخصیصکنندهشرکتهایموسسهازهریکبهمربوطهامتیاز.است

المللیبینهایهمکاریمیزان

بتنسطریقاز«.دهدمینشانالمللیبینارتباطاتبرقراریبرایراعالیآموزشهایمژسسهوهادانشگاهتوانمندیشاخصاین
.استکردهتولیدخارجیهایموسسههمکاریبانظرموردیموْسسهکهدادیبروننسبتبراساسجهانیسطحدرپژوهشیدستاوردهای

.شودیممحاسبهاستءکشوریکازبیشآدرسشاملهاآنوایستگیکههاییموسسهپژوهشیهایخروجیتحلیلبراساسامتیازها

شدهتعدیلباشدهنرمالتأثیرمیزان

تعدادوهاوسسهماندازةاثرتأثیرءاینعادالنةمحاسبةمنظوربه.دهدمینشانعلمیجوامعبررادانشگاهیاموژسسهعلمیتأثیرشاخص،این
هماندرتشاراتانجهانیمتوسطبهنسبتراموْسسهیکعلمیتأثیرمیانگین.شودمیتعدیلوحذفپژوهشیدادبرونبرآنپژوهشگران

توسطماگر,مثالعنوانبه.شودمیبیاندرصدصورتبهآمدهدستبهامتیاز.دهدمینشانمشخصموضوعیحوزهٌوزمانیمحدودةآثارء
امتیازاگریاواستجهانیمتوسطازترپاییندرصد۲۰مژسسهبهاستناداتکهدهدمینشانآماراین۰/۸مژسسهامتیازوباشدیکجهانی
.استجهانیمتوسطازباالترآدرصد۰مژسسهبهاستنادکهاستمعنیاینبهباشد۱/۳مسسه

کیفیتباومعتبرانتشاراتمیزان

اینبراینظرموردمجالت.دهدمینشانراجهانیمعتبرعلمیمجالتدرنظرموردموْسسةٌ ازمنتشرشدهعلمیآثارنسبتشاخصاین
جزوشدهانجام(۱۴]۵)۵۰۳۲۸۰هامجلهبندیرتبههایشاخصبراساسکههامجلهبندیرتبهلیستدرکههستندهاییآنشاخص

.دارندقرارفهرست(باالییچهارمیک)اولدرصد۲۵
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وبومتریکنظام رتبه بندی

Webometrics– Ranking web of Universities
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گروهترینبزرگکهانیااسپملیتحقیقاتشورایسایبرمتریکآزمایشگاهکهاستجهانهایدانشگاهوبیبندیرتبه,وبومتریکسبندیرتبه
ایجادباعثبندیرتبهآیین.شودمیروزبهسالهریژانویهدروکردتولیدراآن۲۰۰۴سالدرشود،میمحسوبکشورایندرپژوهشی

.تاسشدهافراددیگریاستفادهبهکمکبرایهاسایتوبدرعلمیاطالعاتبهتروبیشترانتشاربرایپژوهشگراندرانگیزه

بندیرتبهنظامWRترشگسوتوزیعجهتدروبتحتانتشاراتاهمیتدادننشانوسیاسینهادهایوهادانشگاهکردنمتقاعدهدفبا
فعالیتازصویریتکلیطوربههاییبندیرتبهچنین.کردکاربهآغازهاآنتأثیروعملکردعلمی،هایفعالیتگیریاندازهدانشگاهی،دانش
.دهدمینشانشده،منعکسهاآنهایسایتوبدرکهراپژوهشگرانومحققاناساتید،های

ازبیشتاطالعاوبومتریک.ارتباطنددرسنجیکتابمعیارهایوسنجیعلممعیارهایباوبومتریکسنظامیاستفادهموردهایشاخص
سطحدانشگاههزار۴شاملاصلی،فهرستنهایتدرودهدمیقراربررسیمورددقتبهراتحقیقاتیمرکزهزار۵ازبیشودانشگاههزار۱۵
بهنسبتتریبزرگپوششWR.اندشدهدادهپوششایمنطقهوایناحیهبندیرتبهفهرستدرهاآنازبسیاریکهاستجهاندرباال
.کندمیتشویقهاسایتوبدرشانهایفعالیتدقیقانعکاسبهراهادانشگاهوهامسسهکهداردخودهمسانهایبندیرتبه

استآمدهدستبهاصلیجستجویموتورهایازشدهفراهمنتایجواستگرفتهقراربررسیمورداصلیشاخص۴بندیرتبهایندر.



47

اندازه

کاوشموتور۴توسطشدهبازیابیصفحاتتعدادExalead،LiveSearch،YahooوGoogle(درصد۰۲شدهدادهاختصاصوزن)

پذیریمشاهده

(درصد۰۵شدهدادهاختصاصوزن).سایتوبتوسطشدهدریافتفردمنحصربهخارجیپیوندهایتعداد

غنیاطالعاتیهایفایل

هایقالبدرعلمیهایفعالیتبامرتبطهایفایل(تعداد)حجم(PPT, PDF, PS, DOC)(درصد۱۵شدهداهاختصاصوزن)

علمیسطحونخبگی

کهموضوعیحوزةبهمربوطاستنادهایوهامقالهتعدادGoogle Scholarوهاگزارششده،ارائههایمقالهشاملوکندمیفراهم
(درصد۱۵شدهدادهاختصاصوزن).استعلمیهایآیتمدیگر
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شاخص
ضریب تأثیر در 
ویرایش جوالی 

۲01۸
توضیحات

1 IMPACT 50%
شناسایی شده توسط موتورهای ( backlink)لینک های ورودی یا برگشتی تعداد

Majestic)و ( ahrefs)جستجوگر  SEO)

2 (1/3) PRESENCE 5% Googleتعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت، توسط موتور جستجوگر 

3 (1/3) OPENNESS 10%
در Google Scholarشده توسط شناسایی (pdf, doc, docx, ppt)تعداد مقاالت 

۲۰۱۴تا ۲۰۱۰بین سالهای 

4
(1/3) 

EXCELLENCE
35%

بر ۲۰۱۲تا ۲۰۰۸مهمترین ارجاعات مقاالت علمی در بین سالهای % ۱۰تعداد مقاالت در 
Scimagoاساس وب سایت 

چهار فاکتور اصلی به عنوان شاخص های ارزیابی وبومتریک
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المللیبرتر ایران از نظر رتبه ملی و بینبندی بیست دانشگاهرتبه 
دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتریک ۲0
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رتبه بندینظام هایبیندرمشترکشاخصچندبررسی

جهانیاعتبار

المللیبینشهرت

پژوهش

شدهچاپمقاالتبهاستنادمیزان

المللیبینمشترکمقاالتتعداد

المللیبینمشترکطرح هایتعداد

پژوهشیوصنعتیدرآمد

آموزشی

المللیبینعلمیهیأتاعضایتعداد

المللیبیندانشجویانتعداد

دانشجویانکلتعداد

علمیهیأتاعضایتعداد
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