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ھد کاری از ی  دو ه  ح و    - دا عاو   
  

   ۲۰۱۳ -)ARWU١( بندی شانگهایرتبهارزيابي و مؤسسه 

 مقدمه  
اين موسسه  .هاي جهان آغاز نمود دانشگاه بندي و رتبه ارزيابي فعاليت خود را در زمينه، 2003وسسه شانگهاي جيوتانگ از سال م

بندي  در اين نظام رتبه. نمايد مياعالم جهان را برتر   دانشگاه 500از اين ميان  و نمودهارزيابي  رادانشگاه  1200بيش از هرساله 
 .گيرند بندي قرار مي موضوع مورد ارزيابي و رتبه 5زمينه و  5ها در  بندي كلي، دانشگاه عالوه بر رتبه

 نحوه امتيازدهي  
درصدي ها  مابقي دانشگاهو به  100امتياز  شاخص باالترين مقدار دانشگاهي با به، براي هر دانشگاه ها شاخصاز مقداردهي  پس
 .شود ها استفاده مي هاي آماري استاندارد جهت تعديل شاخص در صورت نياز از تكنيك .شود مي  اختصاص داده 100از 

  موضوعات ارزيابي)Subjects( 
o رياضي 

o فيزيك 

o شيمي 

o علوم كامپيوتر 

o اقتصاد/ تجارت 

 ارزيابي هاي زمينه )Fields(  
o  علوم طبيعي و رياضيات)SCI ( 

o يوتريو علوم کامپ يفناور/ يمهندس )ENG (  

o يو زندگ يعلوم کشاورز )LIFE (  

o يو داروساز ينيبال يپزشک )MED (  

o  علوم اجتماعي)SOC ( 

 هاي ارزيابي شاخص 
۱ (Alumni : فيلدمدال برنده و التحصيالن برنده جايزه نوبل فارغتعداد ) ۱۰وزن%(  

o مطالعه دريافت شود كه يكي از مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را از دانشگاه مورد  فارغ التحصيالن به افرادي ابالغ مي

 .كرده باشند

o نحوه امتياز دهي با توجه به سال دريافت جايزه به شرح زير متفاوت است:  

  امتياز% ۱۰۰: ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱از سال 

  امتياز% ۹۰: ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۱از سال 

  امتياز% ۸۰: ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۱از سال 
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ھد کاری از ی  دو ه  ح و    - دا عاو   
  

 امتياز ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۱هاي  اي برندگان سالو در نهايت بر گيرد امتيازدهي صورت مي هاي ده ساله و به همين ترتيب براي ساير دوره

  .گردد لحاظ مي% ۱۰

o بار لحاظ  آن دانشگاه فقط يك در امتيازدهي، التحصيل شده باشد، اگر فردي در بيش از يك مقطع تحصيلي از يك دانشگاه فارغ

  .گردد مي

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

 .گردد مي

۲ (Award : در رياضيات فيلدمدال و برندهشيمي، پزشكي، اقتصاد   در فيزيك، برنده جايزه نوبل اعضاي هيات علميتعداد 

  ) %۲۰وزن (
o  اند هيأت علمي به افرادي گفته مي شود كه در زمان بردن جايزه نوبل در مؤسسه مشغول به كار بودهاعضاي. 
o نحوه امتياز دهي با توجه به سال دريافت جايزه به شرح زير متفاوت است:  

  امتياز% ۱۰۰: ۲۰۱۱بعد از سال 

  امتياز% ۹۰: ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱از سال 

  امتياز% ۸۰: ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۱از سال 

  امتياز% ۷۰: ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۱ل از سا

 امتياز ،۱۹۳۰-۱۹۲۱هاي  و در نهايت براي برندگان سال گيرد امتيازدهي صورت مي هاي ده ساله و به همين ترتيب براي ساير دوره

  .گردد لحاظ مي% ۱۰

o  همچنين اگر جايزه مربوط به چند نفر . شود امتياز دريافتي بين موسسات تقسيم مي ،باشدمشغول چند موسسه در اگر فرد برنده شده

  .گردد باشد براساس سهم فعاليتشان امتياز بين ايشان تقسيم مي

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

 .گردد مي

۳ (HiCi:  يموضوعرشته  ۲۱اساتيد پراستناد در ) ۲۰وزن %(  

o  گردند ميارزيابي تقسيم  ،زمينه ۲۱هر يك از در شان  براساس رشته موضوعي و نوع موسسهاساتيد پراستناد تعداد . 

o هاي خود را تخمين  شود تا وزن هر يك از همكاري نويسنده پر استناد بيش از يك همكاري داشته باشد از وي خواسته مي اگر يك

ميانگين % (۸۴اند وزن همكاري اول  براي نويسندگاني كه پاسخ نداده. گردد زده و امتياز آنها متناسب با وزن اعالم شده محاسبه مي

 . گردد به نسبت مساوي بين ساير موارد تقسيم مي% ۱۶نظر گرفته شده و مابقي در ) وزن دريافتي از نويسندگان

o  ر شاخص فوق از سايت يدامقisihighlycited.comwww. گردد استخراج مي.  

۴( N & S : مجالت علوم و طبيعتمقاالت چاپ شده در ) ۲۰وزن(%  

o  به منظور . براي اين شاخص در نظر گرفته مي شود 2012تا  2008تعداد مقاالت چاپ شده در زمينه علوم و طبيعت بين سالهاي
همكاري (درصد براي همكاري نويسنده اول  50، مسئول درصد براي همكاري نويسنده 100تشخيص همكاري نويسندگان، وزن 

براي نويسنده درصد  10درصد براي نويسنده بعدي و  25،  )باشد مسؤولنويسنده دوم اگر همكاري نويسنده اول مشابه نويسنده 
 .گردند در اين ارزيابي محاسبه مي "Proceedings Paper"و   "Article"صرفا نشريات از نوع . ديگر لحاظ مي شود

o  اين معيار در نظر گرفته نشده و وزن آن بين برای مؤسساتی که در علوم اجتماعی و انسانی تخصص دارند مانند مدرسه اقتصاد لندن
  .شود سيم ميساير معيارهاي ارزيابي تق

o  مقادير شاخص فوق از سايتhttp://www.webofknowledge.com گردد استخراج مي. 
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 ۵ (PUB :علوم استنادي نمايه در شده نمايه مقاالت )SCIE( اجتماعي  علوم استنادي نمايه و)SSCI( ) ۲۰وزن %(  

o  گردند تعداد مقاالت در هر يك از پنج زمينه ارزيابي فوق تقسيم مي. شود را شامل مي ۲۰۱۲  در سالتعداد كل مقاالت نمايه شده. 

o  صرفا نشريات از نوع"Article"   و"Proceedings Paper "گردند در اين ارزيابي محاسبه مي. 

o  شود در نظر گرفته مي ۲براي مقاالت منتشر شده در نمايه استنادي علوم اجتماعي وزن. 

o  مقادير شاخص فوق از سايتhttp://www.webofknowledge.com گردد استخراج مي.  

۶ (PCP :سرانه عملكرد علمي موسسه ) ۱۰وزن%(  

o دستيابي به اعضا هيأت اگر امكان . شود امتياز وزني پنج شاخص ذكر شده در باال بر تعداد اعضا هيأت علمي تمام وقت تقسيم مي
 . گردد تياز وزني شاخص ها استفاده ميام از علمي تمام وقت يك مؤسسه وجود نداشته باشد

  

  http://www.shanghairanking.com :بندي شانگهاي سايت اصلي رتبه :منبع
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  برتر ايران  رتبه و امتياز دانشگاه: 1جدول 

  نام دانشگاه
  امتياز در هر شاخص  رتبه

  Alumni  Award  HiCi  N & S  PUB  PCP  جهاني  ملي

  1  دانشگاه تهران
-500رده 

401  
1/13  0  0  0  3/37  6/17  

 

  
  )Subjects(بندي موضوعي  در رتبه ايران برتر هاي  رتبه جهاني دانشگاه: 2جدول 

  تجارت/ اقتصاد  علوم كامپيوتر  شيمي  فيزيك  رياضيات  نام دانشگاه

  -  76-100  -  -  -  صنعتي شريف دانشگاه

  -  101-150  -  -  -  دانشگاه صنعتي اميركبير

  -  151-200  -  -  -  دانشگاه تهران

  
  

  )Fields(اي  بندي زمينه رتبه برتر ايران  هاي رتبه جهاني دانشگاه: 3جدول 

  نام دانشگاه
رياضيات و علوم 

  طبيعي
مهندسي، فناوري و 

  علوم رايانه اي
علوم زيستي و 

  كشاورزي
طب باليني و 
  داروسازي

  علوم اجتماعي

  -  -  -  101-150  -  دانشگاه صنعتي شريف
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  ده دانشگاه برتر آسيارتبه و امتياز : 4جدول 

  *امتياز كلي  رتبه ملي  رتبه جهاني  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه در آسيا

  43  1  21 ژاپن دانشگاه توكيو 1
  8/40  2  26  ژاپن  دانشگاه كيوتو  2
  8/29  1  59  رژيم اشغالگر قدس  دانشگاه هبرو اورشليم  3
  6/26  2  77 رژيم اشغالگر قدس مؤسسه تكنولوژي تكنيون 4
  5/25  3  85  ژاپن  دانشگاه ازاكا  5
  9/24  3  92  رژيم اشغالگر قدس  مؤسسه علمي ويزمن  6
  -  4-7  101-150 ژاپن دانشگاه هوكايدو 7
  -  4-7  101-150 ژاپن دانشگاه ناگويا 8
  -  1  101-150  تايوان  دانشگاه ملي تايوان  9
  -  1  101-150  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  10

  .شود دانشگاه برتر جهان امتياز كلي ارائه مي 100تنها براي * 
  
  
  
  
  
  
  
  



٦ 

ھد کاری از ی  دو ه  ح و    - دا عاو   
  

  
  
  
  

  )Subjects(بندي موضوعي  در رتبه آسيادانشگاه برتر  پنج: 5جدول 
         
  موضوع  

  رتبه          
  تجارت/ اقتصاد  علوم كامپيوتر  شيمي  فيزيك  رياضيات

دانشگاه هبرو   1رتبه 
  اورشليم

  دانشگاه كيوتو  دانشگاه توكيو
مؤسسه تكنولوژي 

  تكنيون
دانشگاه علم و 

  كنگ صنعت هنگ

  مؤسسه علمي ويزمن  دانشگاه توكيو  دانشگاه كيوتو  دانشگاه كيوتو  2رتبه 
دانشگاه شهري 

  كنگ هنگ

  دانشگاه توهوكو  دانشگاه توهوكو  ملك عبدالعزيز  3رتبه 
دانشگاه علم و 

  كنگ صنعت هنگ
  دانشگاه ملي سنگاپور

  آويو دانشگاه تل دانشگاه هبرو اورشليم  دانشگاه ناگويا  دانشگاه اوساكا  آويو دانشگاه تل  4رتبه 

دانشگاه چيني   5رتبه 
  كنك هنگ

  آويو دانشگاه تل
تكنولوژي مؤسسه 

  تكنيون
دانشگاه چيني 

  كنگ هنگ
دانشگاه هبرو 

  اورشليم
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  )Fields(اي  بندي زمينه در رتبه آسيادانشگاه برتر  پنج: 6جدول 
         

   زمينه
  رتبه          

رياضيات و علوم 
  طبيعي

مهندسي، فناوري و 
  علوم رايانه اي

علوم زيستي و 
  كشاورزي

طب باليني و 
  داروسازي

  علوم اجتماعي

  دانشگاه تل آويو  دانشگاه كيوتو  دانشگاه كيوتو  دانشگاه توهوكو  دانشگاه توكيو  1رتبه 

  دانشگاه كيوتو  2رتبه 
دانشگاه شهري هنگ 

  كنگ
  دانشگاه هبرو اورشليم  دانشگاه توكيو  دانشگاه توكيو

مؤسسه تكنولوژي   3رتبه 
  تكنيون

  دانشگاه ملي سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور   دانشگاه ملي تايوان
دانشگاه علم و صنعت 

  هنگ كنگ

دانشگاه هبرو   4رتبه 
 اورشليم

دانشگاه علم و صنعت 
 هنگ كنگ

  دانشگاه چانگ گانگ  چانگ گانگدانشگاه 
دانشگاه پلي تكنيك 

  هنگ كنگ

  پزشكي چيندانشگاه   دانشگاه شينگهوا  دانشگاه توهوكو  5رتبه 
پزشكي دانشگاه علوم 
 چين

دانشگاه شهري هنگ 
  كنگ
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  برتر جهان  ده دانشگاهرتبه و امتياز : 7جدول 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  امتياز كلي  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه

  100  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

  6/72  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه استنفورد  2

  3/71  متحده آمريكااياالت   دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  3

  1/71  اياالت متحده آمريكا  )MIT(مؤسسه تكنولوژي ماساچوست   4

  6/69  انگليس  دانشگاه كمبريج  5

  9/62  اياالت متحده آمريكا  موسسه تكنولوژي كاليفرنيا  6

  9/61  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه پرينستون  7

  8/59  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا  8

  1/57  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه شيكاگو  9

  9/55  انگليس  دانشگاه آكسفورد  10
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  )Subjects(بندي موضوعي  دانشگاه برتر جهان در رتبه پنج: 8جدول 

          
  موضوع

  رتبه          
  تجارت/ اقتصاد  علوم كامپيوتر  شيمي  فيزيك  رياضيات

  دانشگاه هاروارد  دانشگاه استنفورد  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  پرينستون دانشگاه  1رتبه 

  دانشگاه هاروارد  2رتبه 
مؤسسه تكنولوژي 

  )MIT(ماساچوست 
 - دانشگاه كاليفرنيا

  بركلي
مؤسسه تكنولوژي 

  )MIT(ماساچوست 
  دانشگاه شيكاگو

 - دانشگاه كاليفرنيا  3رتبه 
  بركلي

 - دانشگاه كاليفرنيا
  بركلي

  دانشگاه استنفورد
 - دانشگاه كاليفرنيا

  بركلي
مؤسسه تكنولوژي 

  )MIT(ماساچوست 

  دانشگاه كمبريج  4رتبه 
مؤسسه تكنولوژي 

  كاليفرنيا
  دانشگاه استنفورد  دانشگاه پرينستون  دانشگاه كمبريج

  دانشگاه پرينستون  دانشگاه پيروكوري  5رتبه 
مؤسسه تكنولوژي 

 -دولتي سوئيس
  زوريخ

  هاروارددانشگاه 
 - دانشگاه كاليفرنيا

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

   زمينه
  رتبه          

رياضيات و علوم 
  طبيعي

مهندسي، فناوري و 
  علوم رايانه اي

علوم زيستي و 
  كشاورزي

طب باليني و 
  داروسازي

  علوم اجتماعي

  دانشگاه هاروارد  1رتبه 
مؤسسه تكنولوژي 

  )MIT(ماساچوست 
  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد  دانشگاه هاروارد

 - دانشگاه كاليفرنيا  2رتبه 
  بركلي

  دانشگاه كمبريج  دانشگاه استنفورد
 - دانشگاه كاليفرنيا
  سانفرانسيسكو

  دانشگاه شيكاگو

مؤسسه تكنولوژي   3رتبه 
 كاليفرنيا

 - كاليفرنيادانشگاه 
 بركلي

مؤسسه تكنولوژي 
  )MIT(ماساچوست

  دانشگاه استنفورد  دانشگاه واشينگتون

  دانشگاه پرينستون  4رتبه 
دانشگاه تكزاس در 

 آستن
 - دانشگاه كاليفرنيا
  سانفرانسيسكو

  دانشگاه كلمبيا  دانشگاه جان هاپكينز

  دانشگاه كمبريج  5رتبه 
دانشگاه ايلينويز در 

 اربانا كمپين
  دانشگاه كلمبيا  دانشگاه استنفورد

دانشگاه كاليفرنيا، 
  بركلي

  


