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٢ 

ع  نا ه  و ی و  ه ر د –عاو  یه وا   ر

  

  ٢٠٢١ –)ARWU١( - بندي شانگهايمعرفي نظام رتبه

  مقدمه  
ها و موسسات آموزش عالي جهان دانشگاه بنديو رتبه ارزيابي فعاليت خود را در زمينه، ٢٠٠٣از سال  جيائوتونگ وسسه شانگهايم

برتر جهان را اعلام  دانشگاه ١٠٠٠دانشگاه را ارزيابي نموده و از اين ميان  ١٨٠٠بيش از اين موسسه هرساله  .ه استآغاز نمود
   نمايد.مي

و يا مقالات انتشار  پراستناد پژوهشگران ،مدال فيلدزداراي جايزه نوبل، يا موسسه آموزش عالي كه هر دانشگاه  ،در ارزيابي اين نظام 

اي مقالات هايي كه تعداد قابل ملاحظههمچنين دانشگاهگيرد. باشد مورد بررسي قرار مي Nature & Science يافته در مجلات

 شوند.را دارا هستند نيز در ارزيابي لحاظ مي) SSCIو نمايه استنادي علوم اجتماعي ( )SCIEنمايه شده در نمايه استنادي علوم (

 هاي ارزيابي. لازم به ذكر است شاخصكندبندي مياي و موضوعي رتبهاين موسسه عملكرد موسسات را در سه قالب كلي، زمينه

  باشد ها متفاوت از يكديگر ميشناسي هركدام از انواع ارزيابيوروش

  كلي هاي ارزيابيشاخص 

  كيفيت آموزش )١
١- ١ ( Alumniوزن  فيلدمدال و برنده التحصيلان برنده جايزه نوبل: تعداد فارغ)١٠%(  

شود كه يكي از مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را از دانشگاه مورد مطالعه دريافت فارغ التحصيلان به افرادي ابلاغ مي

   كرده باشند.

بار لحاظ التحصيل شده باشد، در امتيازدهي، آن دانشگاه فقط يكاگر 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 اطلاعات - 

  كيفيت اعضاي هيات علمي )٢

١-٢( Awardدر فيلدمدال  و برندهشيمي، پزشكي، اقتصاد  در فيزيك، : تعداد اعضاي هيات علمي برنده جايزه نوبل

  ) %٢٠(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
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٣ 

ع  نا ه  و ی و  ه ر د –عاو  یه وا   ر

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

٢-٢ (HiCiوزن  :  تعداد محققان) ٢٠پراستناد% (  
استفاده شده  ٢٠١٩ دسامبرشانگهاي، از فهرست محققان پراستناد منتشر شده در  ٢٠٢٠بندي در رتبه HiCiبراي محاسبه شاخص 

  است.

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

  مقالات پژوهشي)٣
٣- ١( N & S : وزن مقالات چاپ شده در مجلات علوم و تعداد) ٢٠طبيعت%(  

براي اين شاخص در نظر گرفته مي شود. به منظور  ٢٠٢٠تا  ٢٠١٦تعداد مقالات چاپ شده در زمينه علوم و طبيعت بين سالهاي 
درصد براي نويسنده بعدي  ٢٥،  نويسنده اولدرصد براي  ٥٠درصد براي نويسنده مسئول،  ١٠٠تشخيص همكاري نويسندگان، وزن 

 گردند.در اين ارزيابي محاسبه مي "Article"از نوع  مقالاتصرفا  لحاظ مي شود. گاننويسند ديگردرصد براي  ١٠و 

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

 ٣- ٢( PUB : علوم استنادي نمايه در شده نمايه مقالاتتعداد )SCIE( علوم استنادي نمايه و ) اجتماعيSSCI ٢٠) (وزن% (  
راي بــشــود. را شــامل مي ٢٠٢٠ تعداد كل مقالات نمايــه شــده در ســال در اين ارزيابي محاسبه شده و "Article"از نوع  مقالاتصرفا 

 شود.در نظر گرفته مي ٢مقالات منتشر شده در نمايه استنادي علوم اجتماعي وزن 

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

٤ (PCP وزن) ١٠: سرانه عملكرد علمي مؤسسه%(  
شود. اگر امكان دستيابي به اعضا هيأت علمي تمام وقت تقسيم مي يامتياز وزني پنج شاخص ذكر شده در بالا بر تعداد اعضا

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

 National Ministry of Education Nationalملي مانند  هايسازمانوقت، از اطلاعات مربوط به تعداد اعضاي هيات علمي تمام - 

Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges گرددگردآوري مي.  

  

 در ارزيابي كلي نحوه امتيازدهي  
 ١٠٠ها درصدي از و به مابقي دانشگاه ١٠٠ها براي هر دانشگاه، به دانشگاهي با بالاترين مقدار شاخص، امتياز پس از مقداردهي شاخص

  شود.ها استفاده ميهاي آماري استاندارد جهت تعديل شاخصشود. در صورت نياز از تكنيكمي اختصاص داده

 

  http://www.shanghairanking.co بندي شانگهاي:سايت اصلي رتبه: منبع
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ع  نا ه  و ی و  ه ر د –عاو  یه وا   ر

  ٢٠٢١- بندي كليدر رتبه هاي برتر ايران: رتبه و امتياز دانشگاه١جدول 

  نام دانشگاه  رديف
رتبه 

  جهاني

  امتياز در هر شاخص

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  ١٨,٣  ٤٥,٣  ٣,٢  ٠  ٠  ١١,٩  ٣٠١-٤٠٠  دانشگاه تهران  ١

  ١٢,٦  ٢٨,٩  ٢,٩  ٧,٣  ٠  ١٥,١  ٥٠١-٦٠٠  دانشگاه صنعتي شريف  ٢

  ١٣,٥  ٣٣,١  ٣,٨  ٧,٣  ٠  ٠  ٥٠١-٦٠٠  دانشگاه تربيت مدرس  ٣

  ١٢,٩  ٣٠,٧  ٠  ١٠,٣  ٠  ٠  ٦٠١- ٧٠٠  دانشگاه صنعتي اميركبير  ٤

  ١٠,٨  ٢٦,٢  ٠  ٧,٣  ٠  ٠  ٧٠١-٨٠٠  دانشگاه شيراز  ٥

  ١١,٨  ٢٩,٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٠١- ٩٠٠  دانشگاه علم و صنعت  ٦

  ١١,٥  ٢٩  ١,٤  ٠  ٠  ٠  ٨٠١- ٩٠٠  تبريز دانشگاه  ٧

  ١١  ٢٧,٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٠١-١٠٠٠  دانشگاه فردوسي مشهد  ٨

  



٥ 

ع  نا ه  و ی و  ه ر د –عاو  یه وا   ر

  ٢٠٢١ -بندي كليدر رتبه : رتبه و امتياز ده دانشگاه برتر آسيا٢جدول 
رتبه در 

  آسيا
  *امتياز كلي  رتبه ملي  رتبه جهاني  نام كشور  نام دانشگاه

  امتياز در هر شاخص

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  ٢٩,٢  ٧٠,٩  ٤٣,٧  ٢٧,٣  ٢٤,٥  ٣٥,٨  ٤٠,٦  ١  ٢٤  ژاپن  دانشگاه توكيو  ١

  ٢٧,٢  ٧٨,٢  ٤٢,٩  ٥٤,١  ٠  ٩,٢  ٣٩,٥  ١  ٢٨  چين  تسينگهوا دانشگاه  ٢

  ٢٣,٧  ٥٨,٥  ٢٧,٩  ١٧,٩  ٤١,٣  ٣٤,٦  ٣٥,٦  ٢  ٣٧  ژاپن  دانشگاه كيوتو  ٣

  ٢٥,٧  ٧٩,٣  ٣٥,٨  ٣٥,٧  ٠  ١٠,٧  ٣٤,٥  ٢  ٤٥  چين  دانشگاه پكن  ٤

  ٢٣  ٨٦,٦  ٢٤,٥  ٣٥,٧  ٠  ٠  ٣٢,٣  ٣  ٥٢  چين  ججيانگ دانشگاه  ٥

  ٢٥,٥  ٨٦,٩  ٢١,٩  ٣٠,١  ٠  ٠  ٣٠,٩  ٤  ٥٩ چين  جيوتانگ شانگهاي دانشگاه  ٦

  ٢٩,٩  ٦٥,٥  ٢٧,٥  ٣٩,٩  ٠  ٠  ٣٠,٢  ٥  ٦٣ چين  دانشگاه علم و فناوري چين  ٧

  ٣١,١  ٦٤,٣  ٢٣,٥  ٣٧,٩  ٠  ٠  ٢٨,٨  ١  ٧٥  سنگاپور  سنگاپوردانشگاه ملي   ٨

  ٢٣,٦  ٧٢  ٢٦,٢  ٢٩,٢  ٠  ٠  ٢٨,٤  ٦  ٧٧ چين  دانشگاه فودان  ٩

  ٢٩,٥  ٥٤,٧  ٢١,٩  ٤٥,٥  ٠  ٠  ٢٧,٩  ٢  ٨١  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  ١٠

  شود.دانشگاه برتر جهان امتياز كلي ارائه مي ١٠٠* تنها براي 

  



٦ 

ع  نا ه  و ی و  ه ر د –عاو  یه وا   ر

  ٢٠٢١ - بندي كليبرتر جهان در رتبه : رتبه و امتياز ده دانشگاه٣جدول 

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

Alumni  Award  HiCi  N&S  PUB  PCP  

  ٨٠,٥  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١  ايالات متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  ١

  ٥٥,١  ٧٦,٤  ٧٩  ٧٥,١  ٩١,٣  ٤٥  ٧٥,٩  ٢  ايالات متحده آمريكا  استنفورددانشگاه   ٢

  ٥٨,٧  ٧١,٣  ٥٧,٩  ٥٠  ٩٨,٢  ٧٨,٨  ٧٠,٦  ١  انگليس  دانشگاه كمبريج  ٣

٤  
مؤسسه فناوري ماساچوست 

)MIT(  
  ٧٠,١  ٦١,٨  ٧٠  ٥٣,١  ٨٥,١  ٧١,٦  ٦٩,٥  ٣  ايالات متحده آمريكا

  ٥٥,٩  ٦١,٣  ٦٤,٨  ٥٧,٤  ٨٠  ٦٣,٨  ٦٦  ٤  ايالات متحده آمريكا  دانشگاه كاليفرنيا، بركلي  ٥

  ٧١,٢  ٤٣,١  ٤٩  ٣٧,٩  ٩٧,٩  ٥٨  ٥٩,٧  ٥  ايالات متحده آمريكا  دانشگاه پرينستون  ٦

  ٤٦,١  ٧٨,٦  ٥٣,٩  ٥٢,٦  ٥٨  ٤٨  ٥٩,٢  ٢  انگليس  دانشگاه آكسفورد  ٧

  ٣٢,١  ٧١,٤  ٥٢,٩  ٤٨,٩  ٦٥,٨  ٥٨,٥  ٥٨  ٦  ايالات متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا  ٨

  ١٠٠  ٤٢,١  ٥٦,٦  ٣٩,٣  ٦٩,١  ٥٣,٩  ٥٧,٩  ٧  ايالات متحده آمريكا  كاليفرنياموسسه تكنولوژي   ٩

  ٤٢,٨  ٤٩,٧  ٤٠,٨  ٣٩,٣  ٨٨,٢  ٥٧,٧  ٥٤,٧  ٨  ايالات متحده آمريكا  دانشگاه شيكاگو  ١٠

  


