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 1URAP -2022بندی معرفی نظام ارزیابی و رتبه

 

 مقدمه 

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

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

بندي دانشگاهي هاي رتبهترين سيستماز جامع يكيموسسات آموزش عالي جهان  از كليه %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 ميدانشگاهبندي و 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

-چارکمجالتي كه از نظر ضريب تاثير مجله در  در 2021سال  وري علمي است كه شامل مقاالت منتشر شده درمعياري براي سنجش بهرهاين شاخص 

 .د مستثني هستندننويسنده باش 1000مقاالتي كه شامل بيش از . اندهاي اول، دوم و سوم فهرست شده

 (%21)وزن  3استنادهاتعداد  (2

است ر مجالتي د براي مقاالت منتشر شده 2017-2021هاي در سالد استنادها جموع تعدام تأثير پژوهش است كه شاملبررسي معياري براي اين شاخص 

مقاالتي كه شامل . اندمنتشر شده 2017-2021هاي سالدر مقاالت و اين  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  2017-2021 هايسالمنتشر 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.بر مي

 

 

 
1 University Ranking by Academic Performance 
2 Article 
3 Citation 
4 Total Document 
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 ( %18)وزن  5مقاالت تاثير (4

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

 گردد:مي محاسبه 2021تا  2020هاي اساس سال اين شاخص از فرمول زير و بر .رددگحوزه موضوعي محاسبه مي

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

 ( %15)وزن  6تأثير استناد (5

باشد. اين سنجش با توجه به نسبت ها در سطح جهان ميهاي 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 2021تا  2017هاي سال

 

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

 (%15)وزن  7الملليهاي بينهمكاري (6

تا  2017هاي 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 2021

 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  :/www.urapcenter.orghttp://  

 

 

 

 

 

 
5 Article Impact Total 
6 Citation Impact Total 
7 International Collaboration 

http://www.urapcenter.org/
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 2021نسبت به سال  2022در سال  1های برتر ایران: وضعیت دانشگاه1جدول 

 دانشگاه نام رديف
 رتبه در جهان رتبه در كشور

2021 2022 2021 2022 

 232 248 1 1 دانشگاه تهران 1

 471 498 2 2 دانشگاه تربيت مدرس 2

 523 511 3 3 دانشگاه صنعتي اميركبير 3

 558 589 4 5 دانشگاه تبريز 4

 562 552 5 4 دانشگاه صنعتي شريف 5

 583 608 6 6 دانشگاه علم و صنعت ايران 6

 691 673 7 8 دانشگاه شيراز 7

 696 704 8 9 دانشگاه فردوسي مشهد 8

 698 662 9 7 دانشگاه صنعتي اصفهان 9

 751 748 10 10  دانشگاه شهيد بهشتي 10

 968 957 11 11 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 11

 1064 989 12 12 بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه 12

 1092 1066 13 14 گيالندانشگاه  13

 1103 1024 14 13 دانشگاه كاشان 14

 1132 1158 15 15 دانشگاه اصفهان 15

 شده است. هيارا يو فناور قاتيتحق ،تابع وزرات علوم يهادانشگاه اول دانشگاه 15صرفا اطالعات مربوط به   -1
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  1های برتر ایران: رتبه و امتیاز دانشگاه2جدول 

 نوع دانشگاه نام دانشگاه
رتبه در 

 كشور
رتبه در 
 جهان

 های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه
تعداد 
 مقاالت

تعداد 
 استنادها

مجموع 
 توليدات علمي

تأثير 
 مقاالت

تاثير 
 استنادها

 هایهمكاري
 الملليبين

 امتياز كل

 414.49 63.36 78.4 59.12 41.57 90.24 81.79 232 1 جامع دانشگاه تهران

 353.86 55.79 68.13 47.97 35.48 78.7 67.79 471 2 جامع دانشگاه تربيت مدرس

 345.11 55.31 67.73 46.86 34.51 76.47 64.24 523 3 صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير

 336.26 55.34 65.21 47.94 32.22 74.67 60.89 558 4 جامع دانشگاه تبريز

 334.58 54.53 66.1 45.92 32.87 74.89 60.26 562 5 صنعتي دانشگاه صنعتي شريف

 331.42 53.77 65.31 43.31 32.71 73.37 62.96 583 6 صنعتي دانشگاه علم و صنعت ايران

 312.83 49.88 60.66 43.6 31.27 69.36 58.04 691 7 جامع دانشگاه شيراز

 311.93 48.64 59.8 43.51 31.94 68.75 59.28 696 8 جامع دانشگاه فردوسي مشهد

 311.46 51.66 61.96 42.79 30.9 69.36 54.79 698 9 صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان

 303.38 47.39 58.28 42.22 31 67.03 57.46 751 10 جامع  دانشگاه شهيد بهشتي

 276.77 45.62 54.72 38.13 27.65 61.37 49.28 968 11 صنعتي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

 265.04 52.35 56.1 31.85 23 64.56 37.17 1064 12 صنعتي بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

 262.64 44.76 52.76 33.91 26.48 59.72 45.01 1092 13 جامع دانشگاه گيالن

 261.46 50.31 55.39 30.61 23.88 61.82 39.45 1103 14 جامع دانشگاه كاشان

 259.02 42.04 50.97 35.77 26.49 58.43 45.33 1132 15 جامع دانشگاه اصفهان

 
 تحقیقات و فناوری ارایه شده است. ،وزرات علوم تابعهای دانشگاه دانشگاه اول 15 صرفا اطالعات مربوط به 1
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 برتر آسیا  دانشگاه دهرتبه و امتیاز : 3جدول

 امتياز کل رتبه جهاني نام کشور نام دانشگاه رتبه در آسيا

 556.14 8 چین جیاتانگدانشگاه شانگهای 1

 552.84 9 چین هوا تسینگ دانشگاه 2

 550.99 10 چین دانشگاه ژجیانگ 3

 536.64 17 چین دانشگاه پکینگ 4

 527.48 25 چین صنعت هوآژونگعلم و دانشگاه  5

 526.71 26 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 6

 526.47 27 چین سن اتیسون دانشگاه  7

 514.46 37 چین دانشگاه فودان 8

 508.11 42 ژاپن دانشگاه توکیو 9

 506.76 44 نیچ یمرکزدانشگاه جنوب  10

 

 برتر جهان  رتبه و امتیاز ده دانشگاه: 4جدول 

 امتياز کل نام کشور نام دانشگاه رتبه جهاني

 600 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 1

 584.76 کانادا دانشگاه تورنتو 2

 581.16 انگلستان لندن دانشگاهی کالج 3

 574.64 فرانسه پاریس دانشگاه 4

 569.37 انگلستان دانشگاه اکسفورد 5

 568.31 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه استنفورد 6

 563.01 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه جانز هاپکینز 7

 556.14 چین جیاتانگدانشگاه شانگهای 8

 552.84 چین هوا تسینگ دانشگاه 9

 550.99 چین دانشگاه ژجیانگ 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

