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 یو توجه گسترده به ارتقا یعلوم پزشک یها در دانشگاه یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ینوآور برنامه تحول و یدر راستا زمینه و هدف:

چرا که پرداختن  باشد؛ میها در سطح جهان  دانشگاه یبند رتبه ای کرد، به آن توجه ویژهتوان  یکه م یاز موارد یکی ،ها برنامه نیا یها در اجرا ه دانشگا یفیک

 یبند در خصوص رتبه یاطالعات یآور اقدام به جمع در مطالعه حاضر ،اساس نیتواند راهگشا باشد. بر ا یم ،ها دانشگاه یبند رتبه ییاجرا فیبه کم و ک

 .گردید یساز یالملل نیها با ب و ارتباط آن ها ی بند رتبه نیمد نظر در ا یها و شاخص ارهایسطح جهان و مع ها در دانشگاه

سپس با  صورت گرفت. Google Scholarدر  یا گسترده یابتدا جستجو ،ها دانشگاه یبند معتبر رتبه یاطالعات یها گاهیپا به یابیدست یبرا کار: روش

 مزیتا یآموزش عال هی(، نشرSJTU ای Shanghai Jiao Tong University) ائوتانگیج یدانشگاه شانگهامعتبر از جمله  یها گاهیبه پا یابیدست

(Times Higher Education World University Rankings ای THE)، QS (Quacquarelli Symonds World University 

Rankings)یسنج وب ای کی، وبومتر (Webometricو پا )یاطالعات گاهی ( جهان اسالمIslamic World Science Citation Center ای ISC )

 شد. یبند و دسته یآور اطالعات جمع

 ارایه و یالملل نیها در سطح ب دانشگاه یبند رتبه یها و شاخص ارهایو مع یبند رتبه یها نظامها،  بندی دانشگاه های تاریخچه رتبه دهآوری دا با جمعها:  افتهی

 گردید. فیها توص و شاخص ارهایمع نیا یژگیو

 نهیمطلوب در زم تیبه موقع دنیتالش در جهت رس. شود می انجام کردعمل یها و شاخص ارهایمع از یبیها بر اساس ترک دانشگاه بندی رتبه :گیری نتیجه

 خواهد کرد. فایا یساز یالملل نیو ب تیفیک یدر ارتقا ینقش مؤثر ،یجهان یبند رتبه یها ها در نظام و شاخص ارهایمع

 یساز یالملل نیها، شاخص، ب دانشگاه ،یالملل نیب یبند رتبه: ها کلید واژه
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 مقدمه
 مستلزم ،جهانی و ای منطقه آموزشی های عرصه در حضور

 به گسترده توجه و انسانی منابع ارتقای نوین، های دانش توسعه

 و تحول برنامه راستای در .(0) باشد می ها دانشگاه کیفی ارتقای

 در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نوآوری

 نوآوری، و تحول های برنامه از یکی پزشکی، علوم های دانشگاه

 ارتباطات .(0) است پزشکی علوم آموزش سازی المللی بین

جمله  از آموزش، سازی المللی بین به دادن اهمیت و المللی بین

 از یکی .(0 ،3) رود به شمار می کیفیت ارتقای های روش

 با جهانی عرصه در رقابت کیفیت، ارتقای به دستیابی های راه

 حاضر حال در دنیا برتر های دانشگاه و است برتر های دانشگاه

  باشند می شناسایی قابل جهانی های بندی رتبه از استفاده با

 سطح در ها ه دانشگا بندی رتبه های شیوه ختشنا با .(9-4)

 رتبه کسب برای الزم های شاخص و معیارها شناسایی و جهان

 را دانشگاه در موجود های استراتژی توان می دنیا، سطح در برتر

به سمت آن معیارها و  ،کیفیت ارتقای گرفتن نظر در با

 هب پاسخ برای مطالعه حاضر ،اساس این بر داد. سوقها  شاخص

 دنیا یها دانشگاه بندی رتبه برای هایی نظام چه که تاالؤس این

 چه از ها دانشگاه بندی رتبه برای ها نظام این ،دارد؟ وجود

 بندی رتبه آیا و کنند؟ می استفاده هایی شاخص و معیارها

 مرتبطبا یکدیگر  آموزش سازی المللی بین و ها دانشگاه

  .انجام شد ،هستند؟
 

 کار روش
 های پایگاه شناسایی و دستیابی برای پژوهش، این در

 ابتدا ،ها دانشگاه المللی بین بندی رتبه در معتبر اطالعاتی

 از صورت گرفت. Google Scholar در ای گسترده جستجوی

تکرار  که هایی پایگاه آمده، دست به اطالعاتی های پایگاه بین

 مشهورتر هیبق به نسبت که هایی پایگاه عنوان به داشتند، یبیشتر

بندی  رتبه توان به می جملهآن  از که شدند انتخاب ،ودندب

 Shanghai Jiao Tong) دانشگاه شانگهای جیائوتانگ

University  یاSJTUنشریه آموزش عالی تایمز ،)  

(Times Higher Education World University Rankings  یا

THE،) QS (Quacquarelli Symonds World University 

Rankings)سنجی یا وب ، وبومتریک (Webometric) و 

 Islamic World) اسالم جهان اطالعاتی پایگاهبندی  رتبه

Science Citation Center  یاISC) .با سپس اشاره نمود 

 و آوری جمع الزم اطالعات ،ها پایگاه این از کدام هر به مراجعه

  شد. بندی طبقه

 

 ها یافته
 جهان درها  اهبندی دانشگ رتبه تاریخچه

 0558سال  در بار اولین ،جهان درها  بندی دانشگاه رتبه

 Shanghai Jiao Tong) جیائوتانگ شانگهای دانشگاه توسط

University) با هدف  چین وقت جمهور رئیس درخواست با

 سطح در چینهای  دانشگاه از تعدادی فعالیت بررسی

های  دانشگاه ردیف درها  دانشگاه این شدن برتر والمللی  بین

 اهداف، این به دستیابی برای شد.گذاری  پایه جهان، برتر

بندی  رتبه برای مدلی ابتدا گرفتند تصمیم چین درن والؤمس

 ،مدل این از استفاده با سپس و کنند طراحی جهانهای  دانشگاه

های  دانشگاه سایر با مقایسه در چینهای  دانشگاه جایگاه ابتدا

 ضعف و قوت نقاط ،آن از پس و شود تعیین جهان

 گردد شناسایی آمده دست به نتایج اساس بر چینهای  دانشگاه

 ارتقای و وضعیت بهبود برایاقدامات الزم  ،نهایت در و

 این بر .گیرد انجام جهانیبندی  رتبه در ها دانشگاه جایگاه

 طرح یک قالب در جیائوتانگ شانگهای دانشگاه به ،اساس

 بندی رتبه را جهانهای  دانشگاه تا شد داده مأموریت پژوهشی

 مشخص جهان سطح در را چینیهای  دانشگاه جایگاه و کند

های  دانشگاه فاصلهگیری  اندازه ،بندی رتبه این از هدف نماید.

 با ها دانشگاه این فاصله کاهش ،دنیا برترهای  دانشگاه و چین

 و چینیهای  دانشگاه کیفیت بهبود و دنیا برتر های دانشگاه

بندی  رتبه نتایج بود.المللی  بین سطح درها  آن جایگاه ارتقای

 به که SJTUبندی  رتبه نظام با استفاده از جهانهای  دانشگاه

 اولین برای ،یافت شهرت جهانهای  دانشگاه علمیبندی  رتبه
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 آن از و گردید منتشرالمللی  بین سطح در 0223 سال در بار

های  بندی رتبه .شود می روز به ساالنه طور به بعد به سال

 از موجودهای  شاخص برخی کیفیت اساس بر یا اغلب مختلف

 ون امدرس به مربوط برآوردهای تجربی، آمارهای جمله

 و... دانشگاه به ورودن اداوطلب دانشجویان، ،ها بورسیه ،استادان

 انجام دانشگاه به دانشجویان ورود و پذیرش نحوه اساس بر یا

 .(4 ،9)شود  می

 دنیا های دانشگاهبندی  رتبه های نظام

 ها برای دانشگاه متفاوت بندی  رتبه روش 09 از بیش تاکنون

بیشتر  های بندی رتبه ،ها روش این میان در .است ه شدهیارا

 ،SJTU بندی رتبه شامل منتشر های گزارش در مشاهده شده

THE، QS، Webometric وISC صیل به تف باشد که در ادامه می

 8-0نمونه رتبه بندی ها در جداول  (4، 8 ،8) اند شده بیان 

 نمونه رتبه بندی ارائه شده است.

بندی  رتبه عنوان تحت بندی رتبه: این SJTU بندی رتبه

 Academic Ranking of World) جهانهای  دانشگاه آکادمیک

Universities  یاARWU )انجام مختلفی های شاخص اساس بر 

 تاکند  می تالش SJTUبندی  رتبه .(0 )پیوست گیرد می

 معیارهای کند. بندی رده مستقل صورت به را دنیاهای  دانشگاه

 مقاالت تعداد» از عبارت نظام این اساس برها  بندی دانشگاه رتبه

 حوزه در دو هر که Science و Nature مجالت در شده منتشر

 دانش و علمیت أهی اعضای تعداد ،کنند می فعالیت طبیعی علوم

مدال  و( Nobel prize) نوبل جایزه برنده که دانشگاهآموختگان 

 تعداد ،اند شده علمی مهمهای  نشان و( Fields Medal) فیلدز

 آموزشی عملکرد و ISI اطالعاتی بانک در شده نمایه مقاالت

« علمیت أهی اعضای و دانشجویان تعداد به توجه با دانشگاه

بندی  رتبه مشاوره مؤسسه عهده بربندی  رتبه این انجام .باشد می

 در و باشد می (Shanghai Ranking Consultancy) شانگهای

 از یکی .شود می منتشر (The Economist) اکونومیست نشریه

 بربندی  رتبه این که است این SJTU بندی رتبه نظام به هاانتقاد

 بر عالوه و باشد می زبان انگلیسی مجالت و طبیعی علوم اساس

 که است مؤسساتی و پژوهشیهای  شاخص مطابق با فقط ،این

 علمیهای  جایزه کسب به موفق آن التحصیالن فارغ و استادان

 این در انسانی علوم کیفیت یا تدریس کیفیت واند  شده مهم

 (.9، 5-00ت )اس نشده گرفته نظر دربندی  رتبه

 در واقع لندن تایمز عالی آموزش نشریه :THE بندی رتبه

 مؤسسه همکاری با 0225 تا 0224 سال از انگلستان، کشور

QS، عنوان با را دنیا برترهای  دانشگاه از لیستی ساله هر THE-

QS World مؤسسهبندی  رتبه هایایراد از یکی .کرد می منتشر 

 به که شانگهای دانشگاهبندی  رتبه خالف بر که بود اینمذکور 

 THEبندی  رتبه ،دهد می بیشتری اهمیت آکادمیک مباحث

 این ،علت همین به .داد می اهمیت دانشگاه شهرت به بیشتر

بندی  رتبه و شد جدا QS مؤسسه از 0225 سال از مؤسسه

 Thomson اطالعاتی پایگاه با همکاری طی را خود جدید

Reuters 03 مؤسسه، این جدیدبندی  رتبه در .نمود هیارا 

 دسته پنج در که( 0 )پیوست شود می گرفته نظر در شاخص

 ،(مقاالت به ارجاع )میزان دانش انتقال تحقیقات، آموزش،»

 اند  بندی شده هدست «المللی بین وجهه و صنعتیمد ادر

(08-00، 9). 

 از شدن جدا با انگلستان QS مؤسسه: QS مؤسسهبندی  رتبه

بندی  رتبه کرد. یمستقلبندی  رتبه انتشار به اقدام ،تایمز مؤسسه

 Best Global) جهانهای  دانشگاه بهترین» عنوان با مؤسسه این

Universities »)توسط U.S. News & World Report آمریکا در 

 Scopus پایگاه همکاری با ساله هر QS مؤسسه .شود می منتشر

 ،باشد می دنیا سطح در استنادی معتبرهای  پایگاه از که

 0200 سال از .کند بندی می رتبه را جهان برترهای  دانشگاه

 علوم ،وریآ فن و مهندسی طبیعی، علوم» گروه پنج دری بند رتبه

 40 درو  «انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم پزشکی، و زیستی

 این. شود ه مییارا ساالنه صورت به مجزا موضوعی حوزه

 42 )وزن دانشگاه اعتبار معیار شش از استفاده بابندی  رتبه

 اعضای نسبت(، درصد 02 )وزن شاغل افراد اعتبار(، درصد

 عضو هر استناد میزان (،درصد 02 )وزن دانشجو به علمی تأهی

 شود می استخراج Scopus پایگاه از استفاده با که علمیت أهی

 9 )وزن المللی بین علمیت أهی عضو تعداد(، درصد 02 )وزن

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8prqgLTMAhWEJJoKHbdnDx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shanghairanking.com%2F&usg=AFQjCNGoJPlWzLX7PMwLYSmiNA6eL8FXeA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8prqgLTMAhWEJJoKHbdnDx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shanghairanking.com%2F&usg=AFQjCNGoJPlWzLX7PMwLYSmiNA6eL8FXeA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8prqgLTMAhWEJJoKHbdnDx4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shanghairanking.com%2F&usg=AFQjCNGoJPlWzLX7PMwLYSmiNA6eL8FXeA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjc0f6UmLvMAhWGchQKHechA-AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2F&usg=AFQjCNHHQTwVTOCet36Xk4W9nMd-XaIVEg&cad=rja
http://nobelprize.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26pq_ybvMAhXBQJoKHfhpDggQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.com%2F&usg=AFQjCNEn4LGFogUVZMRuEPVDBCyED7uXXw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26pq_ybvMAhXBQJoKHfhpDggQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.com%2F&usg=AFQjCNEn4LGFogUVZMRuEPVDBCyED7uXXw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26pq_ybvMAhXBQJoKHfhpDggQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.com%2F&usg=AFQjCNEn4LGFogUVZMRuEPVDBCyED7uXXw
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 به که( درصد 9 )وزن المللی بین دانشجویان تعداد و( درصد

 محسوبها  دانشگاه کیفی ارزیابی معیارهای ترین مهم عنوان

 هر در راها  دانشگاه بهترین وگیرد  می انجام (3 )پیوست دنشو می

 .کند می معرفی رشته

 موضوعیبندی  رتبه انجام جهت ISC ،QS پایگاه از نقل به

 کشور 009 از عالی آموزش مؤسسه 0950 تعداد، 0209 سال

 از مؤسسه 549 ،تعداد این از که داد قرار ارزیابی مورد را دنیا

 قرار شده منتشربندی  رتبه محدوده در توانستند کشور 90

 تحلیل و شد معرفی حوزه هر دردانشگاه برتر  422 گیرند.

 تنهاها  دانشگاه این که داد نشانها  حوزه این برتر دانشگاه 022

 نیز کشور 99 این از و دارند تعلق جهان سطح در کشور 99 به

 دانشگاه 92 جمع در دانشگاه یک حداقل دارای کشور 38 تنها

 33844 به مربوط اطالعات اکنوناین مؤسسه  .هستند دنیا برتر

 برای را جهان سراسر مختلفهای  دانشگاه استاد و پژوهشگر

های  بندی دانشگاه رتبه بر عالوه .کند می دنبالبندی  ه رتبهیارا

 کره Chosun Ilbo روزنامه همکاری با مؤسسه این دنیا،

ه یارا نیز را آسیا برتر دانشگاه 022 از فهرستی ساله هر جنوبی،

 دارداندکی  تفاوت آن جهانی فهرست با یگاه کهد تمای می

(09، 00-02 ،9).  

 خصیشا بندی رتبه: این سنجی وب یا وبومتریكبندی  رتبه

 -علمی مراکز وها  های دانشگاه سایت بندی وب رتبه برای

 آزمایشگاه توسط کهاست  دنیا تحقیقاتی و آموزشی

 Centre for انجمن ملی تحقیقات اسپانیا سایبرمتریک

Scientific Information and Documentation (CINDOC) 

 اساس بر را دنیاهای  دانشگاه وبومتریک .است شده تهیه

بندی  رتبه .کند می تحلیلها  آن وب بر مبتنی تاطالعا

 و دانشگاه هزاران شامل داده پایگاه یک از متشکل وبومتریک

 اساس بر را دنیاهای  دانشگاه که باشد می تحقیقاتی مرکز

 وبومتریک د.نمای میبندی  رتبه مجازی فضای درها  آن حضور

 بر هداد ک انجامبندی را  این رتبه 0224 سال در بار اولین

 روی بر موجود اطالعات حجم مانندهایی  شاخص اساس

 سایت وب اطالعات به دسترسی قابلیت(، Size) وب

(Visibility،) میزان به وب در شده منتشر اطالعات نسبت 

 مقاالت تعداد ،(Rich files) آن خارجی برگشتیهای  لینک

 )پیوست بود (Scholar) ها آن ارجاعات میزان و شده منتشر

 اینترنتی انتشار به مؤسسات توجه میزان ،وبومتریک هدف .(4

 ممکن باال آموزشی کیفیت باهای  دانشگاه ،بنابراین .باشد می

رتبه  اینترنتی، انتشارهای  سیاست به تمایل عدم دلیل به است

 همبستگی نکنند. کسببندی  رتبه نوع این درمورد انتظار را 

 وجود، این با .است مناسبها  بندی رتبه سایر بابندی  رتبه این

 دانشگاه 022 ءجز اغلب شمالی آمریکایهای  دانشگاه اگرچه

 مؤسسات وها  دانشگاه اما قرار دارند، فهرست این برتر

 ایتالیایی، ژاپنی،های  دانشگاه و کوچک و متوسط پزشکی

 میان در کمتربندی  رتبه این اساس بر آلمانی و فرانسوی

تواند  می آن دالیلکه  شوند یمشاهده م برترهای  دانشگاه

 باالی سهم و مستقل تحقیقاتیهای  انجمن طریق از انتشارات

، 04، 09، 08، 05) باشدها  آن سایت در انگلیسی غیر محتوای

00-3.) 

 در اسالمی کشورهای نمایندگان نشست در: ISCبندی  رتبه

 از کمی تعداد ،شد برگزار مکرمه مکه درکه  0229 سال

 ندشتدا قرار دنیا برتر دانشگاه 922 بین در اسالم جهانهای  دانشگاه

های  همکاری سازمانهای  دانشگاه بندی رتبه ایده ،اساس این بر و

 شکل( OICیا  Cooperation of Islamic Organisation) اسالمی

 برتر دانشگاه 02 ،طرحیه یارا با شد گرفته تصمیم و گرفت

های  برترین لیست در ات شوند حمایتجهان اسالم  شده شناسایی

ای  کمیته ،کویت در 0229 سال نشت در .گیرند قرار جهان

 دربندی  های رتبه روش مطالعه ،آن وظیفه که گردید تعریف

 در بود. OIC کشورهایبندی  رتبه روش تدوین و جهان

 روش نویس پیش برگزار شد، تهرانکه در  0228 سال نشست

 نهایی تهران در 0389 سال اردیبهشت در و تهیهبندی  رتبه

معیارها و شاخص های این نظام رتبه بندی  (4، 8، 05) گردید

 است.ارائه شده 9 پیوستدر 
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 سطح در ها دانشگاه بندی رتبه های شاخص و معیارها

 المللی بین

 که هایی شاخص و معیارها از استفاده با بندی رتبه نظام هر

 و معیارها دهد. می انجام را بندی رتبه است، شده تعریفدر آن 

مطالعه حاضر  در شده توصیف بندی رتبه نظام پنج های شاخص

 شده ارایه 9-0 پیوست در ها آن های شاخص و معیارها وزن و

 ،بندی رتبه های نظام این بین از (.4، 9، 8، 09، 05-00) است

 بیشتر (،SJTU بندی )رتبه مدل ترین قدیمی و مشهورترینه ب

 بندی رتبه در ها شاخص گیری ندازها نحوه است. شده پرداخته

SJTU است. آمده 0 جدول در 

 دانشگاه کلی برنامه اساس بر دانشگاه هر امتیاز و رتبه استخراج

 مانند دانشگاه در موجود مختلف های رشته و کلی( بندی رتبه)

 موضوعی( بندی رتبه) فیزیک و شیمی ریاضیات، پزشکی،

 همسایه کشور دو و رانای های دانشگاه جایگاه .شود می تعیین

 0 جدول در مذکور بندی رتبه نظام پنج در ،(ترکیه و عربستان)

 (.00-08) است شده ارایه

 
 کلی( بندی رتبه) 0209 در سال جهان های دانشگاه علمی بندی رتبه نمونه :0 جدول

 در امتیاز کل امتیاز ملی رتبه جهانی رتبه کشور دانشگاه

Alumni 

 در امتیاز

Award 

 در یازامت

HiCi 

 در امتیاز

N&S 

 در امتیاز

PUB 

 در امتیاز

PCP 

 0/85 022 022 022 022 022 022 0 0 آمریکا هاروراد

 9/44 0/92 8/40 2/34 3/89 8/95 0/94 8 02 آمریکا شیکاگو

دانشگاه پادشاهی 

 عبدالعزیز

 0/08 8/48 0/5 3/90 2 2 - 0-0 020-092 عربستان

دانشگاه پادشاهی 

 سعودی

 4/08 0/49 0/9 3/40 2 2 - 0-0 020-092 ستانعرب

 8/02 0/40 9/0 2 2 9/00 - 0 320-422 ایران دانشگاه تهران

 0/08 9/30 2 9/04 2 2 - 0 420-922 ایران دانشگاه امیرکبیر

 4/08 9/34 9/3 2 2 9/08 - 0 420-922 ترکیه دانشگاه استانبول

Awardفیلدز،  مدال و نوبلت علمی برنده جایزه أداد اعضای هی: تعAlumniفیلدز مدال و التحصیالن برنده جایزه نوبل داد فارغ: تع ،HiCi ،تعداد محققان پراستناد : 

PUB :تعداد مقاالت نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی 

PCP: Per capita academic performance; N&S: Nature and Science 

 

 موضوعی( بندی رتبه) 0209 در سال پزشکی در جهان های دانشگاه علمی بندی رتبه نمونه: 0 جدول

 TOP امتیاز در PUB امتیاز در HiCi امتیاز در Awardامتیاز در  Alumni امتیاز در امتیاز کل رتبه جهانی کشور دانشگاه

 5/59 022 022 8/45 022 022 0 آمریکا هاروراد

 2/50 2/35 8/00 2 0/90 9/48 43 آمریکا شیکاگو

Awardفیلدز، مدال و  علمی برنده جایزه نوبلت أداد اعضای هی: تعAlumniفیلدز، مدال و  التحصیالن برنده جایزه نوبل داد فارغ: تعHiCi ،تعداد محققان پراستناد : 

PUBتعداد مقاالت نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی : ،TOP : جالت مرتبط با درصد از کل م 02درصد مقاالت چاپ شده در بیش از 

 علوم پزشکی

 ای کسب نکردند. بندی علمی رتبه در پزشکی و داروسازی هیچ یک از کشورهای ایران و کشورهای همسایه ایران در رتبه

 است. 0-022بندی موضوعی  بندی علمی در رتبه بازه رتبه

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjc0f6UmLvMAhWGchQKHechA-AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2F&usg=AFQjCNHHQTwVTOCet36Xk4W9nMd-XaIVEg&cad=rja
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 کلی( بندی رتبه) 0209 در سال جهان های دانشگاهQS (Quacquarelli Symonds ) بندی رتبه نمونه: 3 جدول

 کشور دانشگاه
 رتبه

 جهانی

 امتیاز

 کل
 علمی اعتبار

 دانشجو نسبت

 استاد به
 پژوهش

 اعتبار

 کارفرما

 دانشجویان

 المللی بین

 استادان

 المللی بین

 پادشاهی دانشگاه

 فهد معادن و نفت

 عربستان

 سعودی
085 3/48 3/05 2/85 4/30 3/42 4/94 022 

 پادشاهی دانشگاه

 یسعود

 عربستان

 سعودی
008 4/43 9/34 9/88 - 4/33 - 8/58 

 پادشاهی ذانشگاه

 عبدالعزیز

 عربستان

 سعودی
083 9/38 3/08 9/99 - - 0/98 2/55 

 8/98 - 4/38 0/32 - 8/08 - 400-402 ترکیه Bilkent دانشگاه

 2/48 - - - 0/49 - - 492-440 ترکیه Sabanci دانشگاه

 صنعتی دانشگاه

 شریف
 - - - 0/50 - - - 430-442 ایران

 و علم دانشگاه

 ایران صنعت
 - - - 8/58 - - - 450-922 ایران

 

 موضوعی( بندی رتبه) 0209در سال  پزشکی در جهان های دانشگاهQS (Quacquarelli Symonds ) بندی رتبه نمونه: 4 جدول

 H-Index التمقا به استناد کارفرما اعتبار علمی اعتبار جهانی رتبه کشور دانشگاه

 8/92 5/85 8/98 4/43 090-322 سعودی عربستان سعودی پادشاهی دانشگاه

 9/44 0/98 2/94 9/90 320-422 سعودی عربستان عبدالعزیز پادشاهی ذانشگاه

 2/95 8/84 8/0 8/45 090-322 ترکیه دانشگاه استانبول

 9/49 0/80 0/40 8/44 320-422 ترکیه دانشگاه آنکارا

 0/99 5/98 2/98 8/94 090-322 ایران علوم پزشکی تهراندانشگاه 

QS دهد. های اعتبار علمی، اعتبار کارفرما و پژوهش انجام می موضوع علمی با مالک 40بندی موضوعی را در  رتبه 

 دانشگاه برتر قرار دارند. 022در بین  45تا  00پزشکی از رتبه زمینه دانشگاه در  9در آسیا 

 کلی( بندی رتبه) 0209در سال  جهان های دانشگاهTHE (Times Higher Education ) بندی بهرت نمونه :9 جدول

 المللی بین وجهه صنعتی درامد ستنادهاا پژوهش آموزش جهانی رتبه کشور دانشگاه

 0/00 0/90 3/40 2/09 5/09 420-922 ایران ایران صنعت و علم دانشگاه

 5/09 8/88 8/33 0/32 9/09 420-922 ایران دانشگاه صنعتی شریف

 2/53 0/83 9/89 8/00 5/03 090-322 عربستان سعودی دانشگاه پادشاهی عبدالعزیز

 9/84 0/80 4/04 0/09 4/09 920-922 سعودی عربستان سعودی پادشاهی دانشگاه

 9/93 4/80 5/84 0/08 0/00 090-322 ترکیه Kocدانشگاه 

 9/48 4/39 0/94 9/08 9/03 390-422 ترکیه بیلکنت دانشگاه
 

 موضوعی( بندی رتبه) 0209در سال  پزشکی در های جهان دانشگاهTHE (Times Higher Education )بندی  رتبه نمونه: 9 جدول

 المللی بین وجهه صنعتی درامد استنادها پژوهش آموزش جهانی رتبه کشور دانشگاه

 0/04 2/32 3/5 2/02 8/90 920-922 ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 9/89 4/98 3/00 9/08 2/02 920-922 عربستان سعودی دانشگاه پادشاهی سعودی

 9/93 4/80 5/84 0/08 0/00 090-322 ترکیه Koc دانشگاه

 2/02 2/022 2/02 3/03 2/09 920-822 ترکیه دانشگاه استانبول

 

 کلی( بندی رتبه) 0209در سال  جهان های دانشگاه وبومتریک بندی رتبه نمونه :8 جدول

 رتبه کشور دانشگاه

 400 ایران تهران دانشگاه

 400 ایران تهران پزشکی علوم دانشگاه

 450 ترکیه استانبول دانشگاه

 948 ترکیه خاورمیانه فنی دانشگاه

 308 سعودی عربستان سعودی پادشاهی دانشگاه

 993 سعودی عربستان عبدالعزیز پادشاهی دانشگاه

 

 کلی( بندی رتبه) 0209جهان در سال  های دانشگاهISC (Islamic World Science Citation Center ) بندی رتبه هنمون :8 جدول

 کل امتیاز اقتصادی اثر علمی تولید علمی دیپلماسی علمی اثر رتبه کشور دانشگاه

 05/84 03/0 90/30 53/8 92/40 0 ایران تهران دانشگاه

 85/93 08/0 88/08 40/9 90/38 0 سعودی عربستان سعودی پادشاهی دانشگاه

 89/99 00/4 85/02 28/8 98/00 9 ترکیه خاورمیانه فنی دانشگاه

 09/99 44/0 90/09 03/8 08/32 9 ایران تهران پزشکی علوم دانشگاه

 80/93 50/0 05/00 00/9 45/04 8 ایران شریف صنعتی دانشگاه

 است. 0203-0204 سال مربوط به ISCآخرین اطالعات منتشر شده بر روی پایگاه 
 

 گیری نتیجه و بحث
 در را ها دانشگاه جهان،سطح  در زیادی بندی رتبه های نظام

 های شاخص و معیارها با المللی بین و ای منطقه ملی، سطح

 در مطالعه حاضر در (3)کنند  می بندی رتبه متفاوت یا مشابه

 ،SJTU ،THE شامل دنیا های دانشگاه بندی رتبه نظام پنج مورد

QS ،Webometric وISC کهدهد  می نشان نتایج .شد بحث 

 ارتباط برقراری و المللی بین علمی های همکاری گسترش

 در علمی کیفیت شافزای به ،دنیا کشورهای با علمی

 عقیده به .(0) کرد خواهد کمک کشور های دانشگاه

 ،ها اهدانشگ در کیفیت ارتقای و سازی المللی بین نظران، صاحب

 این به ؛دارد یمتقابل ارتباط جهانی بندی رتبه صحنه در رقابت با

 ارتباطات مستلزم ،جهانی سطح در برتر  رتبه کسب که معنی

 و سازی المللی بین برای و باشد می کیفیت ارتقای و المللی بین

 در رقابت و بندی رتبه سیستم به پیوستن ،کیفیت ارتقای

 از یکی .است ضروری ،دنیا رد برتر جایگاهی به دستیابی

 صورتی در کشورها برخی که است نآ ،امر این مصادیق

 آن کهفرستند  می یدیگر کشور در دانشگاهی به دانشجو

  داشته جهانی های بندی رتبه بین در یمناسب  رتبه دانشگاه

  .(08) باشد

 جهانی بندی رتبه ،شده انجام تحقیقات نتایج بر اساس

 و است دانشگاه تحقیقات میزان بر مبتنی شدت به ها دانشگاه

 تحصیالت پژوهشی و آموزشی های فعالیت بر سازی المللی بین

 های فعالیت از بیشتر حمایت برای ی،دکتر مقطع ویژه به میلیتک

 عامل دو که توان گفت در واقع، می .است متمرکز تحقیقاتی

 مهمالمللی سازی  در بین علمیت أهی و دانشجویی جمعیت

 های پژوهش انجام برای یدکتر مقطع دانشجویی جمعیت .است

 مقطع رد تحقیق و تدریس جهت علمیت أهی استخدام و بیشتر

 های دانشگاهخواهد  می کشوری اگر و باشد می ارشد کارشناسی
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 ظرفیت است الزم ،کنند رقابت جهانی سطح در اش ملی

 سایر با مقایسه در را خود پژوهش و تدریس کیفیت و تحقیقاتی

 گرفت نتیجه توان می ،بنابراین .(05، 32) دهد افزایش ها دانشگاه

 معیارها زمینه در مطلوب موقعیت به رسیدن جهت در تالشکه 

 در مؤثری نقش ،جهانی بندی رتبه های نظام یها شاخص و

 پیشنهاد کرد. خواهد ایفا سازی المللی بین و کیفیت ارتقای

 های شاخص و معیارها تحلیل با ارتباط در تحقیقاتی شود می

 بهبود راهکارهای و دنیا رترب های دانشگاه بندی رتبه در مؤثر

  .گیرد انجام داخل های دانشگاه وضعیت
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 SJTU (Shanghai Jiao Tong University) مدل بندی رتبه های شاخص و معیارها :0 پیوست

 معیار وزن

 )درصد(
 شاخص معیار

 شاخص وزن

 )درصد(
 گیری اندازه ی نحوه

02 
 کیفیت

 آموزش

و  نوبل جایزه برنده التحصیالن فارغ تعداد

 فیلدز
02 

 مدارک از یکی که شود می اطالق رادیاف به التحصیالن فارغ

 مطالعه مورد دانشگاه از را دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 از تحصیلی مقطع یک از بیش در فردی اگر .باشند کرده دریافت

 فقط دانشگاه آن امتیازدهی در باشد، شده التحصیل فارغ دانشگاه یک

 .گردد می لحاظ بار یک

42 

 کیفیت

 اعضای

 تأهی

 علمی

 نوبل جایزه برنده علمیهیأت  اعضای تعدا

 فیلدزو 
02 

 دریافت زمان در که شود می گفته افرادی به علمیهیأت  اعضای

 شده برنده فرد اگر .اند بوده کار به مشغول مؤسسه در ،نوبل جایزه

 تقسیم مؤسسات بین دریافتی امتیاز ،باشد مشغول مؤسسه چند در

 ،باشد نفر چند به متعلق فتیدریا جایزه اگر ،همچنین د.گرد می

 گردد. می تقسیم ها آن بین امتیاز فعالیتشان سهم براساس

ه طبق 00 در استنادرپ محققان تعداد

 علوم موضوعی
 ISI هپایگا اساس بر موضوعی گروه 00 در پراستناد استادان 02

42 

بازده 

پژوهشی 

یا 

خروجی 

 پژوهش

دو مجله  در تعداد مقاالت منتشرشده

Nature  وScience
 02 

 اخیر و تنها مقاالت از نوع سال پنج در شده چاپ مقاالت تعداد

Article  وProceedings paper محاسبه ارزیابی این در 

 تخصص انسانی و اجتماعی علوم در که برای مؤسساتی گردد. می

 و شود نمی گرفته نظر در معیار این لندن، اقتصاد مانند آکادمی دارند

 .شود می تقسیم ارزیابی معیارهای رسای بین آن وزن

 استنادی تعداد مقاالت نمایه شده در نمایه

 علوم اجتماعی استنادی و نمایه علوم
02 

شود و  می را شامل اخیر سال یک در شده نمایه مقاالت کل تعداد

 این در Proceedings paperو  Article تنها مقاالت از نوع

 گردد. می محاسبه ارزیابی
 02مقاالت چاپ شده در بیش از  درصد

 درصد از کل مجالت مرتبط با علوم پزشکی

02 
 عملکرد

 سرانه

 اندازه به توجه با علمی سرانه عملکرد

 سازمان
02 

 بر ذکر شده شاخص پنج وزنی امتیاز شاخص، این محاسبه برای

 امکان اگر .شود می تقسیم وقت تمام علمی هیأت اعضای تعداد

 وجود مؤسسه یک وقت تمام علمی هیأت اعضای تعداد به دستیابی

 .گردد می استفاده فوق های شاخص وزنی امتیاز از ،باشد نداشته
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 THE (Times Higher Education) بندی رتبه های شاخص و معیارها :0 پیوست

 )درصد( شاخص وزن شاخص  معیار )درصد( معیار وزن

 آموزش  32

  09 آموزش شهرت: بررسی

  9 علمیهیأت  اعضای تعداد به دکتری مدرک نسبت

  9/4 علمیهیأت  اعضای به دانشجویان کل تعداد نسبت

  09/0 مؤسسه توسط شدهارایه  کارشناسی به دکتری مدرک نسبت

  09/0 درامد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت علمی

 پژوهش  32

 08 پژوهش شهرت: بررسی

  9 پژوهشدرامد 

  9 علمیهیأت  اعضای ازای به شده منتشر قاالتم تعداد

  32 شده منتشر مقاالت ازای به استنادها تعداد میانگین استنادها  32

 9/0 درامد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازای اعضای هیأت علمی(  درامد صنعتی  9/0

 المللی وجهه بین  9/8

  9/0 المللی به بومی نسبت اعضای هیأت علمی بین

  9/0 المللی به بومی بت دانشجویان بیننس

  9/0 المللی سهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین

 

 QS (Quacquarelli Symonds) بندی رتبه های شاخص و معیارها :3 پیوست

 )درصد( شاخص وزن شاخص  معیار )درصد( معیار وزن

 42 دانشگاه( آکادمیک رسنجینظ و بررسی مبنای )بر علمی اعتبار آموزش 92

 02 دانشجو به علمی تأهی نسبت

 02 علمیهیأت  پژوهشی های مقاله به استناد میانگین پژوهش 02

 02 آموختگان( دانش استخدام اساس )بر کارفرما اعتبار استخدام 02

 9 داخلی به المللی بین دانشجویان نسبت المللی بین انداز چشم 02

 9 داخلی به المللی بین یعلمهیأت  نسبت

 

 وبومتریک مدل بندی رتبه های شاخص و معیارها :4پیوست 

 )درصد( شاخص وزن شاخص  معیار )درصد( معیار وزن

 02 و...( Google، Yahoo توسط شده نمایه صفحات )تعداد سایت حجم و اندازه  اندازه 02

 خروجی 32

 پژوهش

 توسط شده نمایههای  فایل عدادت) (Rich files) اطالعاتی غنی های فایل

Google های  فرمت باpdf ،ppts  +ppt، docx ،doc  وeps  +ps) 

09 

 Google Scholar  09 طریق از شده بازیابی مقاالت تعداد

 صفحات به شده داده )لینک( پیوندهای تعداد] (Visibility) پذیری مشاهده تأثیر 92

 [(In Link) ها سایت دیگر توسط دانشگاه سایت وب

92 

 

 ISC (Islamic World Science Citation Center)بندی  رتبه های شاخص و معیارها :9 پیوست

 شاخص وزن شاخص  معیار

 42 استنادها مجموع علمیتأثیر 

 9 پراستناد مقاالت
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 0 اسالمی کشورهای با همکاری علمی دیپلماسی

 3 المللی بین های همکاری

 8 جهان در باال اثر مؤسسات با همکاری

 0 سازمانی بین همکاری

 09 مقاالت مجموع علمی تولید

 9 مقاالت

 02 باال تکنولوژی با تحقیقاتی حوزه در شده چاپ مقاالت

 9 انسانی علوم و اسالمی تحقیقات های حوزه در شده چاپ مقاالت

 3 تحقیقات بودجه اقتصادی تأثیر

 0 دولتی و خصوصی بخش با همکاری

 0 المللی بین تحقیقات بودجه

 

 

 


