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  ۲۰۲۰ –)ARWU١( -بندي شانگهاي معرفي نظام رتبه

  مقدمه  
ها و موسسات آموزش عالي جهان  دانشگاه بندي و رتبه ارزيابي فعاليت خود را در زمينه، 2003از سال  جيائوتونگ وسسه شانگهايم

برتر جهان را اعالم   دانشگاه 1000دانشگاه را ارزيابي نموده و از اين ميان  1800بيش از اين موسسه هرساله  .ه استآغاز نمود
   نمايد. مي

و يا مقاالت  پراستناد پژوهشگران ،مدال فيلدزداراي جايزه نوبل، يا موسسه آموزش عالي كه هر دانشگاه  ،در ارزيابي اين نظام 
اي  هايي كه تعداد قابل مالحظه همچنين دانشگاهگيرد.  باشد مورد بررسي قرار مي Nature & Science انتشار يافته در مجالت

را دارا هستند نيز در ارزيابي لحاظ ) SSCIو نمايه استنادي علوم اجتماعي ( )SCIEمقاالت نمايه شده در نمايه استنادي علوم (
هاي  . الزم به ذكر است شاخصكند بندي مي اي و موضوعي رتبه اين موسسه عملكرد موسسات را در سه قالب كلي، زمينه شوند. مي

  باشد  ها متفاوت از يكديگر مي شناسي هركدام از انواع ارزيابي وروش ارزيابي

  كلي هاي ارزيابي شاخص 
  كيفيت آموزش )1
1-1 ( Alumniوزن  فيلدمدال و برنده التحصيالن برنده جايزه نوبل : تعداد فارغ)10(%  

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

بار لحاظ  التحصيل شده باشد، در امتيازدهي، آن دانشگاه فقط يك اگر فردي در بيش از يك مقطع تحصيلي از يك دانشگاه فارغ -
  گردد.  مي

  گردد. استخراج مي http://www.mathunion.orgو  http://nobelprize.orgهاي  شاخص فوق از سايت اطالعات -

  كيفيت اعضاي هيات علمي )2
2-1( Awardدر فيلدمدال  و برندهشيمي، پزشكي، اقتصاد   در فيزيك، : تعداد اعضاي هيات علمي برنده جايزه نوبل

  ) %20(وزن رياضيات 
   .بوده باشندجايزه نوبل در مؤسسه مشغول به كار  برنده شدندر زمان  بايستياعضاي هيأت علمي  -

شود. همچنين اگر جايزه مربوط به چند نفر  در چند موسسه مشغول باشد، امتياز دريافتي بين موسسات تقسيم مي برنده جايزهاگر  -
  گردد.  باشد براساس سهم فعاليتشان امتياز بين ايشان تقسيم مي

                                                            
1 Academic Ranking of World Universities 
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  گردد. استخراج مي http://www.mathunion.orgو  http://nobelprize.orgهاي  شاخص فوق از سايت اطالعات -

2-2 (HiCiوزن  :  تعداد محققان) 20پراستناد( %  
استفاده شده  2019 دسامبرشانگهاي، از فهرست محققان پراستناد منتشر شده در  2020بندي  در رتبه HiCiبراي محاسبه شاخص 

  است.
  گردد.  استخراج مي /https://clarivate.com/hcrشاخص فوق از سايت اطالعات -

  مقاالت پژوهشي)3
1-3( N & S : وزن مقاالت چاپ شده در مجالت علوم و تعداد) 20طبيعت(%  

براي اين شاخص در نظر گرفته مي شود. به منظور  2019تا  2015تعداد مقاالت چاپ شده در زمينه علوم و طبيعت بين سالهاي 
درصد براي نويسنده بعدي  25،  نويسنده اولدرصد براي  50درصد براي نويسنده مسئول،  100تشخيص همكاري نويسندگان، وزن 

 گردند. در اين ارزيابي محاسبه مي "Article"از نوع  مقاالتصرفا  لحاظ مي شود. گاننويسندديگر درصد براي  10و 

 گردد. استخراج مي /http://www.webofscience.comشاخص فوق از سايت  اطالعات -

 2-3( PUB : علوم استنادي نمايه در شده نمايه مقاالتتعداد )SCIE( علوم استنادي نمايه و ) اجتماعيSSCI 20) (وزن( %  
ـ شـود.   را شـامل مـي   2019  تعداد كل مقاالت نمايه شده در سال در اين ارزيابي محاسبه شده و "Article"از نوع  مقاالتصرفا  راي ب

 شود. ميدر نظر گرفته  2مقاالت منتشر شده در نمايه استنادي علوم اجتماعي وزن 

  گردد. ستخراج ميا/http://www.webofscience.com شاخص فوق از سايت  اطالعات -

4 (PCP وزن) 10: سرانه عملكرد علمي مؤسسه(%  
شود. اگر امكان دستيابي به اعضا  هيأت علمي تمام وقت تقسيم مي يامتياز وزني پنج شاخص ذكر شده در باال بر تعداد اعضا

 گردد.  ها استفاده مي شاخصساير علمي تمام وقت يك مؤسسه وجود نداشته باشد از امتياز وزني  هيأت

 National Ministry of Education Nationalملي مانند  هاي سازمانوقت، از  اطالعات مربوط به تعداد اعضاي هيات علمي تمام -

Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges گردد گردآوري مي.  

  

 در ارزيابي كلي نحوه امتيازدهي  
 100ها درصدي از  و به مابقي دانشگاه 100ها براي هر دانشگاه، به دانشگاهي با باالترين مقدار شاخص، امتياز  پس از مقداردهي شاخص

  شود. ها استفاده مي هاي آماري استاندارد جهت تعديل شاخص شود. در صورت نياز از تكنيك مي  اختصاص داده

 

  http://www.shanghairanking.co بندي شانگهاي: سايت اصلي رتبه: منبع
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  2020-بندي كلي در رتبه هاي برتر ايران  : رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

رتبه   نام دانشگاه رديف
  جهاني

  امتياز در هر شاخص

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  18,5  46  2,9  0  0  12,1  301-400  دانشگاه تهران  1

  13  31,5  0  9,9  0  0  501- 600  دانشگاه صنعتي اميركبير  2

  12,6  29,9  2,9  0  0  15,4  501- 600  دانشگاه صنعتي شريف  3

  13,2  32,6  3,5  7  0  0  501- 600  دانشگاه تربيت مدرس  4

  10,8  26,4  0  7  0  0  701- 800  دانشگاه شيراز  5

  10,9 27,7  1,4  0  0  0  801-900  دانشگاه فردوسي مشهد  6

  11,4  28,9  0  0  0  0  801-900  تبريز دانشگاه  7

  11  27,8  0  0  0  0  901-1000  دانشگاه علم و صنعت  8

  11  27,8  0  0  0  0  901-1000  دانشگاه صنعتي اصفهان  9

  8,7  20,8  0  7  0  0  901-1000  گيالندانشگاه   10

  



٥ 

ع  نا ه  و ی و  ی وه  –عاو  ر   ر

  2020 -بندي كلي در رتبه : رتبه و امتياز ده دانشگاه برتر آسيا2جدول 
رتبه در 
  امتياز در هر شاخص  *امتياز كلي  رتبه ملي رتبه جهاني  نام كشور  نام دانشگاه  آسيا

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  28,9  71,6  43,5  24,3  24,5  36,4  40,1  1  26  ژاپن  دانشگاه توكيو  1

  26,4  80,2  42,9  45,4  0  9,4  38,1  1  29  چين  تسينگهوا دانشگاه  

  23,8  58,8  27,3  21  41,3  35,2  36,3  2  34  ژاپن  دانشگاه كيوتو  2

  24,4  78,1  33,4  29,7  0  10,9  32,4  2  49  چين  دانشگاه پكن  3

  22,1  84,2  21,4  33,6  0  0  30,7  3  58  چين  ججيانگ دانشگاه  4

  25,3  85,5  18,9  28  0  0  29,6  4  63 چين  جيوتانگ شانگهاي دانشگاه  5

  28,8  67,2  24,1  34,3  0  0  28,6  5  73 چين  دانشگاه علم و فناوري چين  6

  29,9  63,2  21,9  35,7  0  0  27,7  1  80  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  7

  25  46,2  20,3  15,7  24,5  28,2  27,2  3  83  ژاپن  ناگويا دانشگاه  8

  27,9  56,1  20,9  37,7  0  0  26,3  2  91  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  9

  22  70,6  22,4  21  0  0  25,5  6  100 چين  دانشگاه فودان  10

  شود. دانشگاه برتر جهان امتياز كلي ارائه مي 100* تنها براي 
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  2020 -بندي كلي برتر جهان در رتبه  : رتبه و امتياز ده دانشگاه3جدول 

  امتياز كلي  رتبه ملي  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه
  امتياز در هر شاخص

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  79,3  100  100  100  100  100  100  1  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

  53,8  77,1  79,5  71,1  86,6  43,8  74,2  2  اياالت متحده آمريكا  استنفورددانشگاه   2

  57,5  72  57,1  50  98,2  79,5  70,6  1  انگليس  دانشگاه كمبريج  3

مؤسسه فناوري ماساچوست   4
)MIT(  69,7  63,7  69,8  51,4  85,1  71,4  69,6  3  اياالت متحده آمريكا  

  56  63,4  68,5  53,3  76,7  64,9  65,8  4  آمريكااياالت متحده   دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  5

  71,8  44,7  49,9  41,4  97,9  59  61,1  5  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه پرينستون  6

  32,9  72,3  54,8  48  65,8  59,5  58,6  6  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا  7

  100  43,9  57,9  36,4  69,1  50,7  57,7  7  اياالت متحده آمريكا  موسسه تكنولوژي كاليفرنيا  8

  43,7  78,9  53,9  46,4  54,3  48,9  57,2  2  انگليس  دانشگاه آكسفورد  9

  43  51,6  41,3  35,7  88,2  58,7  54,6  8  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه شيكاگو  10

  


