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 URAP1 -4102 بندی معرفی نظام ارزیابی و رتبه

 مقدمه 

هاي جهان را از حيث عملكرد  ين موسسه، دانشگاهااست.   در تركيه شروع بكار نموده 9002از سال  URAPموسسه تحقيقاتي 

 110دانشگاه از  9000نمايد. هر سال حدود  بندي مي ارزيابي و رتبه سنجي علمو  سنجي كتابهاي  اساس تحليل پژوهشي و بر

 گردند.  دانشگاه برتر در بين آنان رتبه بندي مي 9000كشور جهان ارزيابي و 

 هاي ارزيابي شاخص 

 %(11وزن  با)تعداد مقاالت  (1

 .شده باشده ينما Web of Scienceكه توسط  9012تعداد كل مقاالت منتشر شده در سال 

 %(11وزن  با) مجموع توليدات علمي( 1

علمي، مقاالت در نوبت چاپ،  هاي ها، كتاب نامه پايان مقاالت مروري، ها، مجالت، مقاالت كنفرانس تعداد كل توليدات علمي شامل

 باشد. خالصه مقاالت، گزارشات فني و ... مي

 %(11وزن  با) ( استنادها3

هاي اين شاخص از  باشد. داده مي 9011تا  9012هاي  براي مقاالت منتشر شده طي سال 9011 -9012تعداد استنادها در سال 

 گردد. استخراج مي Web of Science گزارش استنادهاي

 % (11وزن با )( ميزان تاثيرگذاري مجالت 4

 :كند محاسبه مياز طريق فرمول زير  بهره وري علمي مجالت را 9012تا  9011هاي  سال حوزه علمي در 92بر اساس اين شاخص 

CPPمجموع )
 . (در همان حوزه علمي * تعداد مقاالت چاپ شدههر حوزه علمي نرماليزه شده 9

CPP= 
 𝐶𝑃𝑃 هر حوزه علمي

شاخص جهاني 𝐶𝑃𝑃 هر حوزه علمي 
 نرماليزه شده 

 
                                                           
1
 University Ranking by Academic Performance 

2
 تعداد استنادهاي هر مجله  -
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 % (15وزن  با) ( ميزان تأثيرگذاري استناد مجالت5

 :كند ميمجالت را از طريق فرمول زير محاسبه  تاثير پژوهش 9012تا  9011هاي  حوزه علمي در سال 92اين شاخص بر اساس 

 . در همان حوزه علمي( استنادها* تعداد هر حوزه علمي نرماليزه شده CPPمجموع )

CPP= 
 𝐶𝑃𝑃 هر حوزه علمي

شاخص جهاني 𝐶𝑃𝑃 هر حوزه علمي 
 نرماليزه شده 

 

 %(15وزن با المللي ) هاي بين همكاري( 6

 هاي ساير كشورها )مثال تعداد مقاالت مشترك( المللي يك دانشگاه با دانشگاه هاي بين تعداد كل اسناد و مدارك مربوط به همكاري

استخراج  Web of Scienceهاي آن از پايگاه  گيرد و همچنين داده صورت مي 9011تا  9012هاي  گيري شاخص طي سال اندازه

  گردد. مي

 

 

 

 :سايت اصلي  منبعURAP  :http:// www.urapcenter.org/ 
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 URAP-4102بندی وزرات علوم ایران در نتایج نظام رتبه تابعهای برتر  : رتبه و امتياز دانشگاه0جدول 

 نام دانشگاه
رتبه 

 كشوري

رتبه 

 آسيايي

رتبه 

 جهاني

 هاي ارزيابي دانشگاه به تفكيک شاخصهر امتياز 

 استنادها مقاالت
مجموع 

 توليدات علمي

ميزان تأثير 

 مجالت

 ميزان تاثير

 ستناد مجالتا  

 همكاري

 المللي بين 
 امتياز كل

 358.63 37.38 36.13 65.55 36.55 56.53 85.37 333 65 1 دانشگاه تهران

 317.13 35.43 36.74 65.61 35.37 56.57 87.83 334 73 5 دانشگاه صنعتي اصفهان

 317.75 35.74 35.74 65.41 35.61 56.58 54.46 333 73 3 دانشگاه صنعتي شريف

 313.31 36.57 36.77 66.85 35.63 53.75 87.35 675 175 3 دانشگاه صنعتي اميركبير

 376.46 33.44 33.58 63.56 31.33 53.14 58.17 577 164 6 صنعت ايران دانشگاه علم و

 117.83 75.83 77.61 57.15 13.13 68.66 66.76 717 371 6 دانشگاه فردوسي مشهد

 371.71 33.46 33.64 63.47 37.37 55.73 53.48 711 575 8 دانشگاه تبريز

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URAP-4102بندی در نتایج نظام رتبه برتر آسيا  دانشگاه 01: رتبه و امتياز 4جدول

 امتياز رتبه جهاني نام كشور نام دانشگاه رتبه آسيايي

 56/376 18 ژاپن دانشگاه توكيو 1

 88/333 33 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 5

 74/335 35 كره دانشگاه ملي سئول 3

 51/331 35 چين دانشگاه ژجيانگ 3

 35/337 37 چين دانشگاه پکينگ 6

 57/358 63 ژاپن دانشگاه كيوتو 5

 74/351 67 چين دانشگاه تي سينگ هوا 8

 48/357 64 چين تانگ شانگهای جيا 7

 17/371 73 تايوان دانشگاه ملي تايوان 4

 33/377 76 سنگاپور دانشگاه صنعتي نانيانگ 17
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 URAP-4102بندی رتبه در نتایج نظام برتر جهان  رتبه و امتياز ده دانشگاه: 3جدول 

 امتياز كلي نام كشور نام دانشگاه رتبه جهاني

 577.77 اياالت متحده آمريکا دانشگاه هاروارد 1

 647.16 كانادا دانشگاه تورنتو 5

 671.83 انگليس دانشگاه اكسفورد 3

 651.37 اياالت متحده آمريکا دانشگاه جانز هاپکينز 3

 665.51 انگليس دانشگاه كمبريج 6

 661.55 انگليس لندن دانشگاهي كالج 5

 635.43 اياالت متحده آمريکا دانشگاه استنفورد 8

 635.67 اياالت متحده آمريکا دانشگاه كاليفرنيا، بركلي 7

 635.58 اياالت متحده آمريکا (MITمؤسسه تکنولوژی ماساچوست ) 4

 654.37 اياالت متحده آمريکا دانشگاه ميشيگان 17

 


