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معیارها و شاخصها:
منبع گردآوری در این رتبهبندی شامل وبسایتهای جوایز نوبل ،مدال فیلدز ،پایگاههای اطالعاتی و اطالعات آماری دولتی است.
اطالعات پژوهشی دانشگاه نیز از پایگاه استنادی  ISIاستخراج میشود.
نظام رتبهبندی علمی دانشگاههای جهان بر مبنای این فرض که نمیتوان همه دانشگاههای جهان را با هم مقایسه کرد ،تمرکز و
جامعه هدف خود را بر دانشگاههای تحقیقاتی برتر دنیا قرار دادهاست .بهطور کلی دانشگاههای که دارای جایزه نوبل ،پژوهشگران دارای
استناد باال یا مقالههای منتشر شده در مجلههای  natureو  scienceهستند ،در این رتبهبندی مورد بررسی قرار میگیرند .عالوه بر این
دانشگاههایی که دارای تعداد زیادی مقالههای نمایه شده در نمایه گسترده استنادی علوم ( )SCIEو نمایه استنادی علوم اجتماعی
( )SSClهستند نیز توسط این نظام رتبهبندی ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .بنابراین از بین دانشگاه فعال جهان بیش از ۲۰۰۰دانشگاه در
این رتبهبندی بررسی میشوند و در نهایت در جدول رتبهبندی لیست  ۱۰۰۰دانشگاه برتر دنیا منتشر میشود.
در حال حاضر  ۱۲دانشگاه از ایران در سال ( ۲۰۲۰طبق آخرین رتبه بندی ارائه شده) توسط این مؤسسه رتبهبندی میشوند .در
حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه توسط این مؤسسه رتبهبندی نمیشود.
معیارهای رتبهبندی دانشگاهها و درصد وزن آنها بر اساس نظام رتبهبندی تایمز عبارتند از:
معیار
کیفیت آموزش
کیفیت اعضای هیأت علمی
تولیدات پژوهشی
عملکرد سرانه

شاخص

وزن (درصد)

 .۱فارغالتحصیالن برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز

۱۰

 .۱اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز

4۰

 .۲پژوهشگران پر استناد در ۲۱حوزه موضوعی پایگاه ISI

 .۱مقاالت منتشر شده در مجالت ساینس و نیچر

4۰

 .۲مقاالت نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی
 .۱سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه (محاسبه نمره موزون شاخصهای باال تقسیم
بر تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت)

۱۰

4. URAP
یورپ ( ،)URAPنظام رتبهبندی دانشگاهی است که بر موضوع کیفیت آکادمیک تأکید دارد .این نظام برای اولین بار در سال
 ۲۰۱۰توسط "مؤسسه انفورماتیک دانشگاه خاورمیانه" در ترکیه راهاندازی شد و هر ساله  ۲5۰۰دانشگاه را بر اساس شاخصهای متناسب
آکادمیک رتبهبندی کرد .یورپ ،اطالعات را برای ارزیابی رتبه دانشگاههای جهان از پایگاه اطالعتی  Web of Scienceدریافت میکند.
در مرحله اول  ۳۰۰۰دانشگاه دنیا که بیشترین تعداد انتشار در این پایگاه اطالعاتی را داشتهاند مورد بررسی قرار میگیرند و در نهایت
 ۲5۰۰دانشگاه برتر توسط این مؤسسه رتبهبندی میشوند .یکی از نقاط قوت یورپ این است که این نظام عالوه بر رتبهبندی دانشگاهها
به صورت کلی در سطح جهان ،منطقه و کشور دانشگاهها را در حوزههای مختلف علوم (مهندسی شیمی ،علوم شیمی ،علوم غذایی ،علوم
مواد ،زمین شناسی ،ریاضی ،روانشناسی و )...ارزیابی میکند.
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معیارها و شاخصها:
هدف اصلی نظام رتبهبندی یورپ ،کمک به دانشگاهها برای شناسایی حوزههای پیشرفت با توجه به شاخصهای عملکرد علمی
مشخص میباشد .در حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه توسط این موسسه رتبهبندی نمیشود.
معیارها و شاخصهای مورد نظر مؤسسه یوروپ مطابق جدول زیر است:
معیار

پژوهش

شاخص

وزن

تعداد مقالههای یک سال گذشته

۲۱

تعداد استنادهای سه سال گذشته به مقالههای همان سه سال

۲۱

تعداد کل انتشارات سه سال گذشته (مقاله ،همایش و)...

۱۰

بهرهوری علمی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانی

۱۸

تأثیر پژوهشی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانی

۱5

همکاری جهانی

۱5

5. SCIMAGO
نظام رتبهبندی سایمگو یا رتبهبندی  ،SCIMAGOتوسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام میشود
که براساس تعداد مقاالت علمی مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطالعاتی اسکوپوس آنها را ارزیابی و رتبهبندی
میکند .این رتبهبندی یکی از جدیدترین و جامعترین نظامهای رتبهبندی پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهش محور در جهان است.
اخیراً این نظام رتبهبندی دو شاخص جدید عملکردی (نمایه تخصصی و میزان تعالی) را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای
پژوهشی دانشگاهها افزودهاست.
خصوصیات بارز این نظام رتبهبندی عبارتند از:
 تأکید بر فراگیری در سراسر جهان :در این نظام از دانشگاهها و سایر سازمانهای پژوهش محور در اندازههای مختلف و با
مأموریتهای مختلف متعلق به پنج قاره جهان استقبال میشود.
 مشتری مداری :این برنامه به کاربران اجازه میدهد تا رتبهبندی خود را بر اساس فیلتر کردن و ترکیب موارد تهیه شده طراحی
کنند .همچنین با اندازهگیری یا مقایسه موسسات بر اساس نیاز ،فرایندهای ارزیابی کاربران ،امکان تصمیمگیری در ابعاد مختلف
پژوهشی را فراهم میسازد.
 جامعیت اطالعات :در این نظام با استفاده از بزرگترین بانک اطالعات علمی یعنی بانک اسکوپوس ،به نتایج قابل اعتماد ،دقیق و
جامعی دسترسی خواهیم داشت.

