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  NTU1 -2013بندي  نظام رتبه

 مقدمه 

لمي مورد ع مقاالتعملكرد آنها در كميت و كيفيت  هاي جهان را بر اساس دانشگاه 2007دانشگاه ملي تايوان از سال 
 300بندي كلي،  اين نظام عالوه بر رتبه. نمايد را معرفي مي دانشگاه برتر جهان 500و هر ساله  دهد بندي قرار مي رتبه

وري پژوهش، تأثير  در اين نظام، ارزيابي در سه محور بهره. نمايد بندي مي موضوع رتبه 14زمينه و  6را در   برتر  دانشگاه
  . شود استخراج مي ISIهاي اين نظام از پايگاه  اطالعات شاخص. گردد پژوهش و تعالي پژوهش انجام مي

 ارزيابي محورهاي 

 25با وزن ( وري پژوهش بهره(% 

  10 با وزن( سال گذشته 11تعداد مقاالت در(% 

 15 با وزن( تعداد مقاالت در سال جاري(% 

 35با وزن ( تأثير پژوهش(% 

  15 با وزن( سال گذشته 11تعداد استنادها در(% 

 10 با وزن( تعداد استنادها در دو سال اخير(% 

   10 با وزن( سال گذشته 11ميانگين تعداد استنادها در(% 

 40با وزن ( تعالي پژوهش(% 

  شاخصمقدار  H10 با وزن( در دو سال گذشته(% 

  15 با وزن(سال گذشته  11تعداد مقاالت پراستناد در(% 

 15 وزن با( اند ريب تأثير باال به چاپ رسيدهتعداد مقاالتي كه در سال جاري در مجالت با ض(%  

 هاي ارزيابي زمينه 

 كشاورزي 

 پزشكي 

 مهندسي 

 علوم زيستي 

 علوم طبيعي 

 علوم اجتماعي 
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 موضوعات ارزيابي 

 علوم كشاورزي 

 مهندسي عمران 

 مهندسي شيمي 

 شيمي 

 علوم كامپيوتر 

 مهندسي الكترونيك 

 و اكولوژي محيط زيست 

 جغرافيا 

 علم مواد 

 رياضيات 

 مهندسي مكانيك 

 شناسي داروشناسي و سم 

 فيزيك 

 علوم گياهي و جانوري  

  

 
  NTU:  www.nturanking.lis.ntu.edu.twبندي  وب سايت نظام رتبه: منبع
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  بندي كلي در رتبه ايران برتر هاي  دانشگاهامتياز : 1جدول 

  وري پژوهش بهره  تأثير پژوهش  تعالي پژوهش

مقاالت چاپ شده در   نام دانشگاه  *امتياز كل
مجالت با ضريب تأثير 

 باال

تعداد مقاالت 
 پراستناد

 Hشاخص   ميانگين استنادها  استنادهاي جاري
 11استنادها در 
 سال اخير

 مقاالت جاري
 11مقاالت در 
 اخير

45  6/45  6/48  8/36  3/46  3/44  7/47  4/45  1/45   صنعتي شريف

  .شده است اعالمصرفا امتياز كل رتبه جهاني اعالم نشده و  ،آخردانشگاه  26 براي ،در اين نظام *
  
  

  )Fields( *اي بندي زمينه در رتبه ايران برتر هاي  رتبه جهاني دانشگاه: 2جدول 
  مهندسي  كشاورزي  نام دانشگاه

  120  245  دانشگاه تهران

  145  -  دانشگاه صنعتي اميركبير

  155  -  دانشگاه صنعتي شريف

  212  -  دانشگاه علم و صنعت ايران
 .اند اي احراز ننموده رتبه ،ها هاي ايران در ساير زمينه يك از دانشگاه  هيچ *
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  )Subjects( *يبندي موضوع در رتبه ايران برتر هاي  رتبه جهاني دانشگاه: 3جدول 

  دانشگاهنام  رديف
علوم 

  كشاورزي
مهندسي 
  عمران

مهندسي 
  شيمي

مهندسي 
  كامپيوتر

مهندسي 
  الكترونيك

  رياضيات  علم مواد
مهندسي 
  مكانيك

شناسي  دارو
  شناسي و سم

  113  57  254  213  183  191  106  100  110  تهران  1

  -  190  -  -  -  -  206  201  -  تربيت مدرس  2

  -  248  -  -  -  -  288  -  -  شيراز  3

  -  61  -  234  245  101  141  149  -  اميركبيرصنعتي   4

  -  166 -  - -  - -  -  -  اصفهان صنعتي  5

6  
صنعتي خواجه نصيرالدين 

  طوسي
-  -  -  -  -  -  -  298  -  

  -  60  259  221  172  243  217  -  -  صنعتي شريف  7

  -  98  -  -  268  -  240  107  -  علم و صنعت ايران  8
 .اند اي احراز ننموده رتبه ،موضوعاتهاي ايران در ساير  يك از دانشگاه  هيچ *
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  آسيا  برتر   ده دانشگاهرتبه و امتياز : 4جدول 

  وري پژوهش بهره  تأثير پژوهش  تعالي پژوهش

مقاالت چاپ شده  رديف  نام دانشگاه  كشور  رتبه درجهان  امتياز كل
در مجالت با ضريب 

 تأثير باال

تعداد مقاالت 
 پراستناد

 Hشاخص   استنادهاميانگين 
استنادهاي 
 جاري

استنادها در 
 سال اخير 11

 مقاالت جاري
 11مقاالت در 
 اخير

 ژاپن  17 3/80 100  3/90  9/87 7/80  1/55 67 3/77 78/2  توكيو 1 

 ژاپن 33 4/69 5/86 4/76 3/74 7/68 53/8 5/63 2/63 9/66  كيوتو 2 

 كره 56 1/65 9/78 8/83 6/61 6/63 3/46 3/57 5/75 9/66  ملي سئول 3 

 ژاپن 58 8/64 4/78 9/68 8/68 2/64 8/53 2/65 6/60 3/59  اوساكا 4 

 سنگاپور 63 5/64 6/71 6/73 8/60 9/65 6/49 5/63 3/61 3/67  ملي سنگاپور 5 

 چين 72 7/62 4/69 78 2/56 1/65 45 6/62 5/57 9/64  پكن 6 

 ژاپن 81 3/61 2/77 4/68 4/63 7/58 9/48 4/56 7/55  3/60  توهوكو 7 

 چين 83 1/61 8/72 81 7/53 6/61 4/40 1/59 3/52 2/64  ژجيانگ 8  

 چين 87 9/60 9/71 3/74 2/54 3/60 3/41 7/61 5/56 1/61  شينگهوا 9  

 تايوان 98 1/60 1/71 3/72 7/56 9/59 8/44 6/55 6/52 8/64   10  ملي تايوان
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   جهان برتر   ده دانشگاهرتبه و امتياز : 5جدول 

  وري پژوهش بهره  تأثير پژوهش  تعالي پژوهش

مقاالت چاپ شده  رديف  نام دانشگاه  كشور  امتياز كل
در مجالت با ضريب 

 تأثير باال

تعداد 
مقاالت 
 پراستناد

شاخص 
H 

ميانگين 
 استنادها

استنادهاي 
 جاري

استنادها در 
 سال اخير 11

مقاالت 
 جاري

 11مقاالت در 
 اخير

100 100   اياالت متحده آمريكا 2/98  100  100  100  100  5/81  100  هاروارد 1 

8/99  100   اياالت متحده آمريكا 94 94  6/91  100 100 2/73 85/4  جان هاپكينز 2 

100 100   اياالت متحده آمريكا 5/92 6/87 2/87  8/99 1/98 9/73 5/84  استنفورد 3 

6/93  100   اياالت متحده آمريكا 6/90 9/91 5/87  100 3/91 71 1/80  واشنگتن 4 

1/92  اياالت متحده آمريكا 4/90 5/93 5/88  100 3/91 2/69 1/80 6/99   آنجلس لس -كاليفرنيا 5 

9/94  اياالت متحده آمريكا 5/89 9/85 8/83 6/93 4/96 3/70 6/83 100   بركلي -كاليفرنيا 6 

4/93  اياالت متحده آمريكا 1/89 7/95 93 4/96 1/90 9/64 9/74 4/94   آن آربور -ميشيگان 7 

6/94  كانادا 89 7/96 7/96 9/90 7/97 4/60 9/81 6/86   تورنتو 8  

9/90  انگلستان 4/87 4/88 2/86 9/91 9/95 8/66 5/77 4/94   آكسفورد 9  

 اياالت متحده آمريكا 5/86 7/74 75 8/87 2/93 5/77 2/87 100 92
موسسه صنعتي 
  ماساچوست

10  

 

  


