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  ٨٢٠١- ١URAP بنديمعرفي نظام ارزيابي و رتبه

 مقدمه  

اساس  و بر علميهاي جهان را از حيث عملكرد ين موسسه، دانشگاهانموده است. در تركيه شروع بكار  2009از سال  URAPموسسه تحقيقاتي 
دانشگاه برتر در بين  2500كشور جهان ارزيابي و  110دانشگاه از  3000هر سال حدود نمايد. بندي ميارزيابي و رتبه سنجيسنجي و علمهاي كتابتحليل

   ند.دگراز كليه موسسات آموزش عالي جهان در اين ارزيابي لحاظ مي %12به اين ترتيب حدود  گردند.بندي ميآنان رتبه

  هاي ارزيابيشاخص

نمايد. كيفيت و كميت ها ميبندي دانشگاهرزيابي و رتبهاو با محوريت مقاالت و انتشارات علمي اقدام به شاخص  6بندي در مجموع با اين نظام رتبه
  باشند.  هاي اين نظام به شرح زير ميشوند. شاخصها لحاظ ميالمللي در اين ارزيابيهاي علمي بينمقاالت و انتشارات و همكاري

 )%21(وزن  2تعداد مقاالت )1
  شود.فهرست مي InCites نمايه شده و توسط Web of Scienceدر  كه  2017ت منتشر شده در سال تعداد كل مقاال

  )%21(وزن  3استنادها) ٢
   ثبت شده باشد. 2013 - 2017هاي طي سال Web of Scienceبراي مقاالت منتشر شده در  2013 -2017هاي مجموع تعداد استنادهايي كه در سال

 )%10(وزن  4مجموع توليدات علمي) ٣

الصه مقاالت، خعلمي، مقاالت در نوبت چاپ،  هايها، كتابنامهپايان مقاالت مروري، ها،مجالت، مقاالت كنفرانس تعداد كل توليدات علمي شامل
 گردد.استخراج مي Web of Scienceاطالعات مربوطه از پايگاه  باشد.مي 2013 -2017در بازه زماني گزارشات فني و ... 

  ) %18(وزن  5مقاالت تاثير) ٤
 23جهان در  CPPموسسه به  citation per publication (CPPوري علمي موسسه با توجه به نسبت (اين شاخص با هدف سنجش ميزان بهره

هاي اساس سال براين شاخص از فرمول زير و  گردد.ياستخراج م Web of Scienceهاي شاخص فوق از پايگاه دادهگردد. حوزه موضوعي محاسبه مي
 گردد:محاسبه مي 2017تا  2013

 

	 	 	 ∗ 	 																	 : 1 23																									 

  

 

                                                            
١ University Ranking by Academic Performance 
٢ Article 
٣ Citation 
٤ Total Document 
٥ Article Impact Total 
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  ) %15(وزن  6) تأثير استناد٥ 

باشد. اين سنجش با توجه به نسبت ها در سطح جهان ميپژوهشهاي يك موسسه در مقايسه با تاثير تاثير پژوهشگيري هدف از اين شاخص اندازه
)citation per publication (CPP  موسسه بهCPP  هاي شاخص فوق از پايگاه گردد. دادهحوزه موضوعي محاسبه مي 23جهان درWeb of 

Science گردد:محاسبه مي 2017تا  2013هاي اين شاخص از فرمول زير و بر اساس سال گردد.استخراج مي  

 

	 	 	 ∗ 	 																	 : 1 23																									 

  )%15(وزن  7الملليهاي بينهمكاري) ٦

گيري شاخص ازهاند. تعداد مقاالت مشترك) هاي ساير كشورها (مثالانشگاهدالمللي يك دانشگاه با هاي بينتعداد كل اسناد و مدارك مربوط به همكاري
   گردد.استخراج مي Web of Scienceهاي آن از پايگاه گيرد و همچنين دادهصورت مي 2017تا  2013هاي طي سال

 ها و امتيازدهيگردآوري داده 

 3000. گرددآوري ميدهد جمعرا ارايه ميهاي جهان كه ليست دانشگاه InCites و Web of Scienceها از پايگاه اطالعات مربوط به دانشگاه
شوند. امتياز كل هر دانشگاه با توجه به وزن دانشگاه برتر معرفي مي 2500دانشگاهي كه بيشترين تعداد مقاله را دارا باشند در نظر گرفته شده و از ميان آنها 

 گردد.    محاسبه مي 600هر شاخص از امتياز 

  

  

  :سايت اصلي منبعURAP  :http:// www.urapcenter.org/  

  

  
  
  
  

                                                            
٦ Citation Impact Total 
٧ International Collaboration 
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 URAP -  2018هاي برتر ايران در نتايج نظام رتبه بندي: رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

  *نام دانشگاه
نوع 

  دانشگاه

رتبه در 

  كشور

رتبه در 

  آسيا

رتبه در 

  جهان

  های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه

 استنادها مقاالت
مجموع توليدات 

 علمي

تأثير 

 مقاالت
 تاثير استنادها

همكاري 

 الملليبين
 امتياز كل

 47,28 54,28 364,22 37,24 66,06 75.84 1 57 299 83.53  جامع دانشگاه تهران

57,31 67.06 69.25 487 2 102  صنعتي  دانشگاه صنعتي اميركبير  57,88 41,77 42,01 55,309  

 300,87 42,46 43,57 29,85 58,02 63.95 522 63.02 3 116  صنعتي دانشگاه صنعتي شريف

 29,88 53,97 39,48 40,48 293,54 63.65 4 131 554 66.08  جامع دانشگاه تربيت مدرس

 45,10 40,55 292,79 57,15 27,46 62.03 5 132 555 60.50  صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان

 27,15 50,92 36,93 35,53 269,89 59.68  59,69 6 168 659  صنعتي دانشگاه علم و صنعت ايران

 25,99 47,51 34,50 37,39 257,61 56.25 7 188 721 55,97  جامع  دانشگاه فردوسي مشهد
 36,69 257,06 24,36 47,29 35,87 56.51 56,34 191 724 8  جامع دانشگاه تبريز

 29,12 215,78 21,93 41,14 30,20 48.45 44,94 9 267 960  صنعتي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

89,14 51.61 35,81 287 1005 10  صنعتي  بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه  16,43  40,29 23,07 83,208  

  200,65  29,00  27,88  37,71  19,92  44,91 41,23  1063  311 11  جامع  اصفهان دانشگاه

  148,05  19,06  22,74  30,08  14,10  34.04 28,02  1528  504 12  جامع  دانشگاه يزد

 12,57 89,53  19,49  20,77  7,42  27.68  1.62  2130  778  13  جامع  دانشگاه شهيد چمران اهواز
كشاورزي و منابع دانشگاه علوم 

  61,27  16,59 7,79  14,40  1,53  15.18  5.77  2428  919 14  جامع  طبيعي ساري
  تحقيقات و فناوري ارايه شده است. ،وزرات علوم تابعهاي دانشگاه هاطالعات مربوط بصرفا  *
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   * 7201  نسبت به سال 8201هاي برتر ايران در سال : وضعيت دانشگاه2جدول 

  رتبه در جهان  رتبه در آسيا  رتبه در كشور **دانشگاهنام 

  های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه

 استنادها مقاالت
مجموع 

 توليدات علمي
 تاثير استنادها مقاالتتأثير 

  همكاري

 الملليبين 
 امتياز كل

 30,53 4,54 1,31 6,88 2,71 7,27 7,64  10  2 ثابت دانشگاه تهران

 -8,98 -4,57 -3,83 0,68 -1,00 0,97 -1,23 ثابت  1 1  دانشگاه صنعتي اميركبير

-1  دانشگاه صنعتي شريف  15-  39-  6,05-  1,79-  2,47-  0,39-  2,87-  4,43-  17,91-  
-11 ثابت دانشگاه تربيت مدرس  12-  3,67-  1,82- 2,22- 2,50- 6,00- 5,93- 22,15- 

-9 ثابت دانشگاه صنعتي اصفهان  3- 7,58- 2,98- 4,02- 0,55- 1,46- 5,84- 22,41- 

 -40,83 -10,23 -8,39 -4,98 -4,31 -5,12 -11 7,79  -3 ثابت دانشگاه علم و صنعت ايران

 -51,10 -8,53 - 10,66 -7,69 -5,23 -7,99 -10 11,00  -2 ثابت  دانشگاه فردوسي مشهد

 -50,53 -9,05 -9,37 -7,94 -6,50 -7,78 -48 9,89  5 ثابت دانشگاه تبريز

دانشگاه خواجه نصيرالدين 
  -87,99  -16,04  -14,87  -13,52  - 8,66  -15,15  -19,76  -15  -11 ثابت  طوسي

  -68,82  -3,90  -5,02  -11,40  -8,82  -12,03  - 27,66  260  92 1  بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه
-1  دانشگاه اصفهان  36-  63-  23,20-  18,43-  10,47-  16,63 -  17,13-  16,20-  102,06-  

  -57,62  -1,82  0,01  -8,90  -6,77  -9,02  -31,14  +18  -2  ثابت  يزد دانشگاه
  - 16,68  2,41  3,42  -0,51  -3,38  -2,01  -16,59  - 157  -85  ثابت  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  باشند.مياعداد منفي به معناي تنزل رتبه و يا امتياز و اعداد مثبت به معناي ارتقاي رتبه و يا امتياز  * 
لحاظ نشده در اين مقايسه  ظام حائز رتبه نشده استاين ن 2017در نتايج سال  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كهاند. لذا اين نظام حضور داشته 2018و  2017هايي انجام شده است كه در نتايج سال تنها بين دانشگاه مقايسه**	

  است.
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  2017نسبت به سال  2018هاي برتر ايران بر اساس وضعيت آنها در سال : نام دانشگاه3ول دج

  

  رتبه در جهان  رتبه در آسيا  رتبه در كشور *ارتقاء/ تنزل وضعيت

  های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه

 استنادها مقاالت
مجموع 

 توليدات علمي
 تاثير استنادها تأثير مقاالت

  همكاري

 الملليبين 
 امتياز كل

  بيشترين ارتقاء

دانشگاه صنعتي 
 دانشگاهاميركبير، 

نوشيرواني  صنعتي
  بابل

 صنعتي دانشگاه
نوشيرواني بابل 

  

 صنعتي دانشگاه
نوشيرواني بابل 

  
تهراندانشگاه  دانشگاه تهران دانشگاه شهيد  دانشگاه تهران دانشگاه تهران 

 دانشگاه تهران دانشگاه تهران چمران اهواز

  بيشترين تنزل
دانشگاه صنعتي 
شريف، دانشگاه 

  اصفهان

دانشگاه شهيد 
 اهوازچمران 

دانشگاه شهيد 
 چمران اهواز

 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه يزد

در اين مقايسه لحاظ نشده  ظام حائز رتبه نشده استاين ن 2017در نتايج سال  كشاورزي و منابع طبيعي ساري كهدانشگاه علوم اند. لذا اين نظام حضور داشته 2018و  2017هايي انجام شده است كه در نتايج سال مقايسه تنها بين دانشگاه *
  است.
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  2018-دانشگاه برتر آسيا 10:  رتبه و امتياز 4جدول

  

  

  

  

  

  
 

  امتياز كل  رتبه جهاني  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه در آسيا

 526,05  18  چين  هوا تسينگ دانشگاه  1

 520,36  20  ژاپن  توكيودانشگاه   2

  516,15  22  چين  دانشگاه پكن  3

 515,57  24  چين  جياتانگدانشگاه شانگهاي  4

  512,56  30  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  5

 511,04  31  چين  دانشگاه ژجيانگ  6

  492,54  49  كره  دانشگاه ملي سئول  7

  485,02  57  سنگاپور   نانيانگ صنعتي دانشگاه  8

 476,62  62  چين  فوداندانشگاه   9

  473,09  66  ژاپن  دانشگاه كيوتو  10
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  2018 - برتر جهان رتبه و امتياز ده دانشگاه: 5جدول س

  امتياز كل  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه جهاني

  600,00  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

  583,47  كانادا  دانشگاه تورنتو  2

  575,28  انگليس  دانشگاه اكسفورد  3

 573,97  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه استنفورد  4

 569,99  انگليس  لندن دانشگاهي كالج  5

 561,32  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه جانز هاپكينز  6

 560,03  انگليس  دانشگاه كمبريج  7

 556,57  اياالت متحده آمريكا  )MITمؤسسه تكنولوژي ماساچوست (  8

 554,95  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه ميشيگان  9

 548,74  ايالت متحده آمريكا  دانشگاه واشينگتن سياتل  10

 


