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 1URAP -2120بندي معرفی نظام ارزیابی و رتبه

 مقدمه 

هاي و براساس تحليل علميهاي جهان را از حيث عملكرد ين موسسه، دانشگاهانموده است. در تركيه شروع بكار  2009از سال  URAPموسسه تحقيقاتي 

 هايانشگاهها، دپس از بررسي اطالعات آنارزيابي و  رادانشگاه  3000حدود هر سال اين موسسه نمايد. بندي ميارزيابي و رتبه سنجيسنجي و علمكتاب

بندي دانشگاهي هاي رتبهترين سيستماز جامع يكياز كليه موسسات آموزش عالي جهان  %12حدود با پوشش به اين ترتيب  نمايد وبندي ميرتبه را برتر

 را ايجاد نموده است.جهان سطح در 

  هاي ارزيابيشاخص

نمايد. كيفيت و كميت ها ميبندي دانشگاهو با محوريت مقاالت و انتشارات علمي اقدام به ارزيابي و رتبهشاخص  6بندي در مجموع با اين نظام رتبه

   باشند:مي ذيلي اين نظام به شرح هاشوند. شاخصها لحاظ ميالمللي در اين ارزيابيهاي علمي بينمقاالت و انتشارات و همكاري

 (%21)وزن  2تعداد مقاالت (1

هاي اول، چارکوري علمي است كه شامل مقاالت منتشر شده در مجالتي است كه از نظر ضريب تاثير مجله در معياري براي سنجش بهرهاين شاخص 

 .مستثني هستندد ننويسنده باش 1000مقاالتي كه شامل بيش از . انددوم و سوم فهرست شده

 (%21)وزن  3استنادها (2

است ر مجالتي دبراي مقاالت منتشر شده  2016-2020هاي در سالجموع تعداد استنادها م تأثير پژوهش است كه شاملبررسي معياري براي اين شاخص 

مقاالتي كه شامل اند. منتشر شده 2016-2020هاي سالدر اين مقاالت  و  اندهاي اول، دوم و سوم فهرست شدهكه از نظر ضريب تأثير مجله در چارک

 .د مستثني هستندننويسنده باش 1000بيش از 

 (%10)وزن  4مجموع توليدات علمي (3

را در بر  2016-2020هايسالمنتشر شده در هاي علمي مؤسسات كه تمام خروجيوري علمي است پايداري و تداوم بهرهارزيابي معياري براي اين شاخص 

 .گيردتحت هيچ فيلتري قرار نمي توليدات علميتعداد كل  گيرد.مي

 ( %18)وزن  5مقاالت تاثير (4

  24 جهان در CPPموسسه به  CPP( citation per publicationوري علمي موسسه با توجه به نسبت )اين شاخص با هدف سنجش ميزان بهره

 گردد:محاسبه مي 2020تا  2019هاي اساس سال اين شاخص از فرمول زير و بر .رددگحوزه موضوعي محاسبه مي

𝐴𝐼𝑇 =  ∑(𝐶𝑃𝑃 𝑖 ÷ 𝐶𝑃𝑃 𝑤𝑜𝑟𝑑) ∗ 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑖                 𝑖: 1 − 24                        

 
1 University Ranking by Academic Performance 
2 Article 
3 Citation 
4 Total Document 
5 Article Impact Total 
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 ( %15)وزن  1تأثير استناد (5

باشد. اين سنجش با توجه به نسبت جهان ميها در سطح هاي يک موسسه در مقايسه با تاثير پژوهشتاثير پژوهشگيري هدف از اين شاخص اندازه

(citation per publication )CPP  موسسه بهCPP  گردد. اين شاخص از فرمول زير و بر اساس حوزه موضوعي محاسبه مي 24جهان در

 گردد:محاسبه مي 2020تا  2016هاي سال

 

𝐶𝐼𝑇 =  ∑(𝐶𝑃𝑃 𝑖 ÷ 𝐶𝑃𝑃 𝑤𝑜𝑟𝑑) ∗ 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖                 𝑖: 1 − 24                          

 (%15)وزن  2الملليهاي بينهمكاري (6

تا  2016هاي طي سال هاي خارجيدانشگاه مقاالت منتشر شده با همكاريتعداد جهاني يک دانشگاه است و شامل  دهنده مقبوليتنشاناين شاخص 

 گردد. استخراج مي InCitesاز پايگاه باشد. اطالعات مورد نظر مي 2020

 ها و امتيازدهيگردآوري داده 

 3000. است شدهآوري جمع ددههاي جهان را ارايه ميدانشگاهليست  كهInCite و  Web of Scienceها از پايگاه اطالعات مربوط به دانشگاه

. امتياز كل هر دانشگاه با توجه به وزن هر اندبندي شدهرتبه يشانهاپس از پردازش دادهدر نظر گرفته شده و  اندبودهكه بيشترين تعداد مقاله را دارا  دانشگاه

 گردد.    محاسبه مي 600شاخص از امتياز 

 

 

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

 

 

 

 

 
1 Citation Impact Total 
2 International Collaboration 
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 URAP - 2021هاي برتر ایران در نتایج نظام رتبه بندي: رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

 1نام دانشگاه
نوع 

 دانشگاه
رتبه در 

 كشور
رتبه در 
 جهان

 های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه

 استنادها مقاالت
مجموع توليدات 

 علمي

تأثير 
 مقاالت

 تاثير استنادها
همكاري 

 الملليبين
 امتياز كل

 404.93 57.26 6021 75.51 40.54 86.33 85.08 248 1 جامع دانشگاه تهران

 343.16 45.68 52.96 65.26 34.24 75.15 69.87 498 2 جامع دانشگاه تربيت مدرس

 340.19 45.99 53.5 65.93 34.18 74.17 66.41 511 3 صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير

 329.3 45.28 51.51 63.37 33.73 72.01 64.38 552 4 صنعتي دانشگاه صنعتي شريف

 323.44 45.27 52.1 61.64 30.74 70.3 63.4 589 5 جامع دانشگاه تبريز

 319.54 40.66 50.62 62.09 31.68 69.47 65.02 608 6 صنعتي دانشگاه علم و صنعت ايران

 307.18 42.28 49.79 60.12 30.95 67.92 56.12 662 7 صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان

 305.71 41.97 47.98 58.29 30.18 66.65 6065 673 8 جامع دانشگاه شيراز

 300.74 41.22 46.37 57.07 30.59 65.57 59.91 704 9 جامع دانشگاه فردوسي مشهد

 293.61 40.05 46.24 56.04 29.45 64.51 57.31 748 10 جامع تهران دانشگاه شهيد بهشتي

 263.33 35.71 42.5 51.27 26.64 57.44 49.78 957 11 صنعتي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

 259.39 30.67 50.77 53.93 21.86 61.69 40.46 989 12 صنعتي بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

 256.48 28.89 48.3 53.26 23.25 59.72 43.05 1024 13 جامع دانشگاه كاشان

 253.38 32.01 42.93 50.23 24.89 56.82 46.5 1066 14 جامع دانشگاه گيالن

 243.53 32.9 38.78 47.38 24.85 54.06 45.56 1158 15 جامع اصفهان دانشگاه

 

 
 تحقیقات و فناوری ارایه شده است. ،وزرات علوم تابعهای دانشگاه دانشگاه اول 15 صرفا اطالعات مربوط به 1
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 URAPبندي نظام در رتبه 2020نسبت به سال  2021هاي برتر ایران در سال وضعيت دانشگاه: 2جدول 

 نام دانشگاه ردیف
 رتبه در جهان رتبه در كشور

2020 2021 2020 2021 

 248 254 1 1 دانشگاه تهران 1

 498 509 2 3 تربیت مدرسدانشگاه  2

 511 486 3 2 دانشگاه صنعتي امیركبیر 3

 552 549 4 4 دانشگاه صنعتي شریف 4

 589 616 5 6 دانشگاه تبریز 5

 608 618 6 7 دانشگاه علم و صنعت ایران 6

 662 608 7 5 ندانشگاه صنعتي اصفها 7

 673 677 8 8 دانشگاه شیراز 8

 704 709 9 9 دانشگاه فردوسي مشهد 9

 748 777 10 10 دانشگاه شهید بهشتي 10

11 
دانشگاه خواجه نصیرالدین 

 طوسي
12 11 989 957 

12 
 نوشیرواني صنعتي دانشگاه

 بابل
11 12 987 989 

 1024 1015 13 13 دانشگاه كاشان 13

 1066 1036 14 14 دانشگاه گیالن 14

 1158 1137 15 15 اصفهان دانشگاه 15

 بیشترین صعود

 دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تبریز   

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي

 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان بیشترین نزول
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 URAP  - 2021بندي نظام برتر آسيا در رتبه دانشگاه 10رتبه و امتياز :  3جدول

 امتياز كل رتبه جهانی نام كشور نام دانشگاه در آسيا رتبه

 547.46 10 چین هوا تسینگ دانشگاه 1

 547.45 11 چین جیاتانگدانشگاه شانگهای 2

 540.48 15 چین دانشگاه ژجیانگ 3

 532.28 22 چین گنیدانشگاه پک 4

 522.39 27 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 5

 513.6 35 چین سن اتیسون دانشگاه  6

 512.34 37 ژاپن دانشگاه توكیو 7

 509.19 42 چین ونگصنعت هوآژعلم و دانشگاه  8

 506.31 45 چین دانشگاه فودان 9

 502.92 49 كره جنوبي دانشگاه ملي سئول 10

 

 URAP  - 2021بندي نظام برتر جهان در رتبه رتبه و امتياز ده دانشگاه: 4جدول 

 امتياز كل نام كشور دانشگاهنام  رتبه جهانی

 600 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 1

 586.23 كانادا دانشگاه تورنتو 2

 579.5 انگلستان لندن دانشگاهي كالج 3

 572.61 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه استنفورد 4

 568.75 انگلستان دانشگاه اكسفورد 5

 565.69 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه جانز هاپکینز 6

 553.25 انگلستان دانشگاه كمبریج 7

 552.87 یاالت متحده آمریکاا دانشگاه میشیگان 8

 549.87 ایالت متحده آمریکا دانشگاه واشنگتن سیاتل 9

 547.46 چین تسینگ هوا دانشگاه 10

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2

