
 

 1URAP -2013 بندیو رتبه معرفی نظام ارزیابی

 مقدمه 

هاي جهان را از حيث عملكرد پژوهشي و براساس ين موسسه، دانشگاهااست.  در تركيه شروع بكار نموده 2009از سال  URAPموسسه تحقيقاتي 

دانشگاه برتر در  2000كشور جهان ارزيابي و  110دانشگاه از  2500نمايد. هر سال حدود بندي ميارزيابي و رتبه سنجيعلمو  سنجيكتابهاي تحليل

 گردند. بين آنان رتبه بندي مي

 هاي ارزيابيشاخص 

 (%21وزن )تعداد مقاالت  (1

 .شده باشده ينما Web of Scienceكه توسط  2012تعداد كل مقاالت منتشر شده در سال 

 (%10وزن ) مجموع توليدات علمي( 2

علمي، مقاالت در نوبت چاپ، خالصه مقاالت، گزارشات فني و ...  هايها، كتابنامهها، پايانانسمجالت، مقاالت كنفر تعداد كل توليدات علمي شامل

 باشد.مي

 (%21وزن )استنادها ( 3

هاي اين شاخص از باشد. دادهمي)بدون در نظر گرفتن استناد به خود(   2012تا  2008هاي براي مقاالت منتشر شده طي سال 2012تعداد استنادها در سال 

 گردد.استخراج مي ISIگزارش استنادهاي 

 ( %18وزن )ميزان تاثيرگذاري مجالت ( 4

 گردد:محاسبه مي 2010تا  2006هاي اين شاخص از فرمول زير و براساس سال

  گردد.استخراج مي ISIهاي شاخص فوق از پايگاه داده. الزم به ذكر است مجموع )ضريب تاثير يك مجله * تعداد مقاالت چاپ شده در آن مجله (

 ( %15وزن )گذاري استناد مجالت ميزان تأثير( 5

شده است. هدف از اين شاخص اندازه گيري كيفيت استنادهاي چاپ شده توسط  2010استفاده شده در رتبه بندي سال  Hاين شاخص جايگزين شاخص 

اند در تعداد مقاالت استناد شده است. ضرب ميزان تأثير گذاري مجالتي كه در آنها مقاالت استناد شده چاپ شدهحاصل هر مؤسسه بوده و مقدار آن مجموع

 باشد.مي 2010در سال  ISIيزان تأثير گذاري مجالت داده ها بر اساس م

 = ) فاكتور تأثير مجله ( * ) تعداد مقاالت استناد شده ( ميزان تأثير گذاري استناد مجالت

 

                                                           
1 University Ranking by Academic Performance 



 

 (%15وزن )المللي هاي بينهمكاري( 6

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

  گردد.استخراج مي ISIهاي آن از پايگاه گيرد و همچنين دادهصورت مي 2010تا  2006هاي گيري شاخص طي سالاندازه

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 URAPنظام رتبه بندی  2013ن در نتایج سال های برتر ایرادانشگاهرتبه و امتياز 

 رتبه جهاني رتبه كشوري نام دانشگاه

 امتياز دانشگاه به تفكيک شاخص هاي ارزيابي

 استنادها مقاالت
مجموع 

 توليدات علمي

 ميزان تأثير

 مجالت

 ميزان تاثير
استناد   

 مجالت

 همكاري
 الملليبين 

 امتياز كل

 361.08 48.80 45.72 57.06 38.91 66.74 103.85 161 1 دانشگاه آزاد اسالمي

 330.63 49.22 45.54 56.24 35.40 66.75 77.48 330 2 دانشگاه تهران

 325.77 47.11 45.71 56.54 34.52 65.74 76.15 378 3 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 317.88 47.19 45.92 55.84 32.70 65.58 70.65 462 4 دانشگاه صنعتي شريف

 314.15 46 45.27 55.42 32.33 64.94 70.19 536 5 دانشگاه تربيت مدرس

 308.85 46.13 45.43 54.88 30.90 64.23 67.29 650 6 دانشگاه صنعتي اصفهان

 308.61 45.45 45.37 54.90 31.15 64.22 67.51 656 7 دانشگاه شيراز

 297.51 45.21 38.19 54.42 30.87 63.29 65.52 873 8 دانشگاه شهيد بهشتي

 291.24 45.16 30.06 54.13 31.25 63.60 67.04 908 9 دانشگاه علم و صنعت ايران

 288.60 45.25 29.61 53.66 30.74 63.07 66.28 926 10 دانشگاه فردوسي مشهد

 288.51 45.14 32.89 51.66 30.42 63.22 65.17 927 11 دانشگاه تبريز

 


