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  ۲۰۱۵ سال  – )ARWU١( بندی شانگهایرتبهارزیابی و مؤسسه  

 مقدمه  

ها و موسسات آموزش  دانشگاه بندي و رتبه ارزیابی فعالیت خود را در زمینه، 2003وسسه شانگهاي جیوتانگ از سال م

برتر   دانشگاه 500از این میان  و نمودهارزیابی  رادانشگاه  1200بیش از هرساله این موسسه  .آغاز نمودعالی جهان 

هاي  داراي جایزه نوبل، مدالیا موسسه آموزش عالی که هر دانشگاه  ،در ارزیابی این نظام. نماید میاعالم جهان را 

هایی که تعداد قابل  همچنین دانشگاه. گیرد رار میاي و یا نویسندگان پراستناد باشد مورد بررسی ق رشته بین

نیز  را دارا هستند )SSCI(اجتماعی  علوم استنادي نمایه و )SCIE( علوم استنادي نمایه شده در نمایه اي مقاالت مالحظه

بندي  رتبه مورد ارزیابی ونیز موضوع  5زمینه و  5ها در  بندي کلی، دانشگاه عالوه بر رتبه. شوند در ارزیابی لحاظ می

 .گیرند قرار می

 نحوه امتیازدهی  

مابقی و به  100امتیاز  ،شاخص باالترین مقدار دانشگاهی با به، براي هر دانشگاه ها شاخصاز مقداردهی  پس

هاي آماري استاندارد جهت تعدیل  در صورت نیاز از تکنیک .شود می  اختصاص داده 100درصدي از ها  دانشگاه

 .شود ها استفاده می شاخص

  موضوعات ارزیابی)Subjects( 

o ریاضی 

o فیزیک 

o شیمی 

o علوم کامپیوتر 

o اقتصاد/ تجارت 

 ارزیابی هاي زمینه )Fields(  

o  علوم طبیعی و ریاضیات)SCI ( 

o يوتریو علوم کامپ يفناور/ یمهندس )ENG (  

o زیستیو  يعلوم کشاورز )LIFE (  

o يو داروساز ینیبال یپزشک )MED (  

o  علوم اجتماعی)SOC ( 

 هاي ارزیابی شاخص 

1 (Alumni :فیلدمدال و برنده برنده جایزه نوبلالتحصیالن  تعداد فارغ ) 10وزن%(  
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o شود که یکی از مدارك کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري را از دانشگاه مورد  فارغ التحصیالن به افرادي ابالغ می

 .مطالعه دریافت کرده باشند

o نحوه امتیاز دهی با توجه به سال دریافت جایزه به شرح زیر متفاوت است:  

  امتیاز% 100: 2010 تا 2001از سال 

  امتیاز% 90: 2000تا  1991از سال 

  امتیاز% 80: 1990تا  1981از سال 

تا  1911هاي  گیرد و در نهایت براي برندگان سال هاي ده ساله امتیازدهی صورت می و به همین ترتیب براي سایر دوره

  .گردد لحاظ می% 10امتیاز  1920

o بار  التحصیل شده باشد، در امتیازدهی، آن دانشگاه فقط یک اگر فردي در بیش از یک مقطع تحصیلی از یک دانشگاه فارغ

 . گردد لحاظ می

o هاي  مقادیر شاخص فوق از سایتhttp://nobelprize.org  وhttp://www.mathunion.org/index.php  استخراج

 .گردد می

2 (Award : در  فیلدمدال و برندهشیمی، پزشکی، اقتصاد   در فیزیک، برنده جایزه نوبل اعضاي هیات علمیتعداد

  ) %20وزن ( ریاضیات

o اند کار بوده اعضاي هیأت علمی به افرادي گفته می شود که در زمان بردن جایزه نوبل در مؤسسه مشغول به. 

o نحوه امتیاز دهی با توجه به سال دریافت جایزه به شرح زیر متفاوت است:  

  امتیاز% 100: 2011بعد از سال 

  امتیاز% 90: 2010تا  2001از سال 

  امتیاز% 80: 2000تا  1991از سال 

  امتیاز% 70: 1990تا  1981از سال 

-1921هاي  گیرد و در نهایت براي برندگان سال امتیازدهی صورت میهاي ده ساله  و به همین ترتیب براي سایر دوره

  .گردد لحاظ می% 10امتیاز  ،1930

o همچنین اگر جایزه . شود اگر فرد برنده شده در چند موسسه مشغول باشد، امتیاز دریافتی بین موسسات تقسیم می

 . گردد می مربوط به چند نفر باشد براساس سهم فعالیتشان امتیاز بین ایشان تقسیم

o هاي  مقادیر شاخص فوق از سایتhttp://nobelprize.org  وhttp://www.mathunion.org/index.php  استخراج

 .گردد می

3 (HiCi:  رشته موضوعی  21اساتید پراستناد در) 20وزن %(  

o  شوند که توسط پایگاه تامسون رویترز معرفی میتعداد اساتید پراستناد . 

o مقادیر شاخص فوق از سایت http://www.highlycited.com/ گردد استخراج می . 

4( N & S : مجالت علوم و طبیعتمقاالت چاپ شده در ) 20وزن(%  

o  براي این شاخص در نظر گرفته می شود 2014تا  2010تعداد مقاالت چاپ شده در زمینه علوم و طبیعت بین سالهاي .

درصد براي همکاري  50، مسئول درصد براي همکاري نویسنده 100به منظور تشخیص همکاري نویسندگان، وزن 

درصد براي نویسنده  25،  )باشد مسؤولنویسنده همکاري نویسنده دوم اگر همکاري نویسنده اول مشابه (نویسنده اول 

 .گردند در این ارزیابی محاسبه می "Article"صرفا نشریات از نوع . درصد براي نویسنده دیگر لحاظ می شود 10بعدي و 
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o  مقادیر شاخص فوق از سایتhttp://www.webofknowledge.com  گردد میاستخراج. 

 5 (PUB :علوم استنادي نمایه در شده نمایه مقاالت )SCIE( اجتماعی  علوم استنادي نمایه و)SSCI () 20وزن %(  

o شود را شامل می 2014  تعداد کل مقاالت نمایه شده در سال . 

o  صرفا نشریات از نوع"Article" گردند در این ارزیابی محاسبه می. 

o  شود در نظر گرفته می 2نمایه استنادي علوم اجتماعی وزن براي مقاالت منتشر شده در. 

o  مقادیر شاخص فوق از سایتhttp://www.webofknowledge.com گردد استخراج می.  

6 (PCP : سرانه عملکرد علمی مؤسسه) 10وزن(%  

o اگر امکان دستیابی به  .شود اعضا هیأت علمی تمام وقت تقسیم می امتیاز وزنی پنج شاخص ذکر شده در باال بر تعداد

 . گردد علمی تمام وقت یک مؤسسه وجود نداشته باشد از امتیاز وزنی شاخص ها استفاده می اعضا هیأت

o هاي ملی مانند  وقت، از ارگان اطالعات مربوط به تعداد اعضاي هیات علمی تمامNational Ministry of Educatio 

National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges گردد گردآوري می. 
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  برتر ایرانهاي   رتبه و امتیاز دانشگاه: 1جدول 

  جهانیرتبه   نام دانشگاه

  امتیاز در هر شاخص

Alumni  Award  HiCi  N & S  PUB  PCP  

  21  40  0  10  0  6/12  201-300رده   دانشگاه تهران

  3/15  1/29  0  6/3  0  5/15  401-500رده   دانشگاه صنعتی شریف

 
  )Subjects(بندي موضوعی  در رتبه ایران برتر هاي  رتبه جهانی دانشگاه: 2جدول 

  تجارت/ اقتصاد  علوم کامپیوتر  شیمی  فیزیک  ریاضیات  نام دانشگاه

  -   101 - 150  -  -   151 -200رده   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  -  101 - 150  -  -  -  دانشگاه صنعتی شریف

  

  )Fields(اي  بندي زمینه رتبه برتر ایران  هاي رتبه جهانی دانشگاه: 3جدول 

  نام دانشگاه
ریاضیات و علوم 

  طبیعی

مهندسی، فناوري و 

  علوم رایانه اي

علوم زیستی و 

  کشاورزي

طب بالینی و 

  داروسازي
  علوم اجتماعی

  -  -  -  51-75  -  دانشگاه تهران

  -  -  -  151- 200  -  دانشگاه صنعتی شریف

  -  -  -  151- 200  -  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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  ده دانشگاه برتر آسیارتبه و امتیاز : 4جدول 

امتیاز کلی  رتبه ملی  رتبه جهانی  کشورنام   نام دانشگاه  رتبه در آسیا
*

  

  0/42  1  21  ژاپن  دانشگاه توکیو  1

  9/38  2  26  ژاپن  دانشگاه کیوتو  2

  2/28  1  67  رژیم اشغالگر قدس  دانشگاه اورشلیم  3

  7/26  3  77  ژاپن  دانشگاه ناگویا  4

  7/26  2  77  رژیم اشغالگر قدس  موسسه صنعتی تکنیون اسرائیل  5

  7/25  4  85  ژاپن  اکاسدانشگاه ا  6

  -  1  101 - 150  سنگاپور  دانشگاه ملی سنگاپور  7

  -  1 -4  101 - 150  چین  دانشگاه پکن  8

  -  1  101 - 150  کره  دانشگاه ملی سئول  9

 -  1 -4  101 -150  چین  جیوتانگ شانگهايدانشگاه   10

  .شود دانشگاه برتر جهان امتیاز کلی ارائه می 100تنها براي * 
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  )Subjects(بندي موضوعی  در رتبه آسیادانشگاه برتر  پنج: 5جدول 

  موضوع            

  رتبه          
  تجارت/ اقتصاد  علوم کامپیوتر  شیمی  فیزیک  ریاضیات

  1رتبه 
ملک دانشگاه 

  عبدالعزیز
  دانشگاه کیوتو  توکیودانشگاه 

موسسه صنعتی 

  تکنیون اسرائیل

دانشگاه علم و صنعت 

  کنگ هنگ

  دانشگاه ملی سنگاپور  آویو دانشگاه تل  دانشگاه توکیو  دانشگاه ناگویا  دانشگاه ملک فهد  2رتبه 

  دانشگاه اورشلیم  دانشگاه ملی تایوان  دانشگاه پکن  دانشگاه کیوتو  دانشگاه هنگ کنگ  3رتبه 

  آویو تلدانشگاه   دانشگاه تسینگ هوا  دانشگاه توهوکو  دانشگاه توهوکو  دانشگاه کیوتو  4رتبه 

  دانشگاه اورشلیم  5رتبه 
دانشگاه علم و 

  صنعت چین

ملک دانشگاه 

  عبدالعزیز

ملک دانشگاه 

  عبدالعزیز

دانشگاه چینی هنگ 

  کنگ

  

  )Fields(اي  بندي زمینه در رتبه آسیادانشگاه برتر  پنج: 6جدول 

  زمینه           

  رتبه          

ریاضیات و علوم 

  طبیعی

مهندسی، فناوري و 

  علوم رایانه اي

علوم زیستی و 

  کشاورزي

طب بالینی و 

  داروسازي
  علوم اجتماعی

  توکیودانشگاه   1رتبه 
دانشگاه صنعتی 

  نانیانگ
  دانشگاه اورشلیم  دانشگاه کیوتو  دانشگاه کیوتو

  دانشگاه ملی سنگاپور  توکیودانشگاه   توکیودانشگاه   دانشگاه تسینگ هوا  دانشگاه کیوتو  2رتبه 

  دانشگاه تالویو  دانشگاه ملی سنگاپور  دانشگاه اوساکا  دانشگاه ملی سنگاپور  دانشگاه ناگویا  3رتبه 

  دانشگاه اوساکا  دانشگاه ملی سنگاپور  موسسه صنعتی هربین  دانشگاه پکن  4رتبه 
 تکنیک پلیدانشگاه 

  کنگ هنگ

  دانشگاه توهوکو  5رتبه 
دانشگاه شهر هنگ 

  کنگ
  سئولدانشگاه ملی   دانشگاه ملی سئول

دانشگاه علم و صنعت 

  کنگ هنگ
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  برتر جهان  ده دانشگاهرتبه و امتیاز : 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  امتیاز کلی  نام کشور  نام دانشگاه  رتبه

  100  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه هاروارد  1

  3/73  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه استنفورد  2

  4/70  آمریکا ایاالت متحده  )MIT(ماساچوست  فناوريمؤسسه   3

  6/69  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کالیفرنیا، برکلی  4

  8/68  انگلیس  دانشگاه کمبریج  5

  0/61  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه پرینستون  6

  6/59  ایاالت متحده آمریکا  موسسه تکنولوژي کالیفرنیا  7

  8/58  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کلمبیا  8

  1/57  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه شیکاگو  9

  6/56  انگلیس  دانشگاه آکسفورد  10
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  )Subjects(بندي موضوعی  دانشگاه برتر جهان در رتبه پنج: 8جدول 

               

  موضوع 

  رتبه          

  تجارت/ اقتصاد  علوم کامپیوتر  شیمی  فیزیک  ریاضیات

  دانشگاه پرینستون  1رتبه 
 -دانشگاه کالیفرنیا

  برکلی

 -دانشگاه کالیفرنیا

  برکلی
  دانشگاه هاروارد  دانشگاه استنفورد

  دانشگاه هاروارد  دانشگاه پرینستون  استنفورد دانشگاه  2رتبه 
 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 
  دانشگاه شیکاگو

  دانشگاه استنفورد   دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  3رتبه 
 -کالیفرنیادانشگاه 

  برکلی

 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 

  4رتبه 
 -دانشگاه کالیفرنیا

  برکلی

 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 

 فناوريمؤسسه 

  کالیفرنیا
  دانشگاه هاروارد

 -دانشگاه کالیفرنیا

  برکلی

  5رتبه 
ماري  و دانشگاه پیر

  کوري

 فناوريمؤسسه 

  کالیفرنیا
  دانشگاه کلمبیا  پرینستوندانشگاه   نورث وسترندانشگاه 

  

  )Fields(اي  بندي زمینه دانشگاه برتر جهان در رتبه پنج: 9جدول 

               

  زمینه  

  رتبه          

ریاضیات و علوم 

  طبیعی

مهندسی، فناوري و 

  علوم رایانه اي

علوم زیستی و 

  کشاورزي

طب بالینی و 

  داروسازي
  علوم اجتماعی

  1رتبه 
 -کالیفرنیادانشگاه 

  برکلی

 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 
  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد

  دانشگاه کمبریج  دانشگاه استنفورد  دانشگاه هاروارد  2رتبه 
 -دانشگاه کالیفرنیا

  سانفرانسیسکو
  دانشگاه شیکاگو

  دانشگاه پرینستون  3رتبه 
 -دانشگاه کالیفرنیا

  برکلی
  دانشگاه واشنگتون  استنفورد دانشگاه

 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 

  ایلینویزدانشگاه   استنفورد دانشگاه  4رتبه 
 فناوريمؤسسه 

  )MIT(ماساچوست 
   کلمبیادانشگاه   دانشگاه جان هاپکینز

دانشگاه کالیفرنیا،   استنفورد دانشگاه -دانشگاه کالیفرنیاتگزاس در دانشگاه  فناوريمؤسسه   5رتبه 
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  برکلی  سانفرانسیسکو  آستین  کالیفرنیا

  


